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1 MAASEUTURAHASTOSTA TUKEA SAANEET LEADER-HANKKEET
1.1 AISAPARI RY
Ammunta- ja metsästyssimulaattori/Härmän Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 8840
KOKONAISBUDJETTI: 13600
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen päätavoite on saada nuoria metsästyksen ja
seuratoiminnan pariin sekä mahdollistaa ampumaharjoittelu ympäri vuoden.
Ampumasimulaattori tarjojaa myös seurojen jäsenille mahdollisuuden pitää
ampumataitoja yllä.
Ammunta- ja metsästyssimulaattori/Lappajärven Metsästysseura r.y.
JULKINEN TUKI: 9714,12
KOKONAISBUDJETTI: 14944,8
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-01.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Päätavoite hankkeella on saada nuoria ja naisia metsästyksen ja
seuratoiminnan pariin, sekä mahdollistaa ampumaharjoittelu ympäri vuoden
hankkimalla ammunta- ja metsästyssimulaattori.
Ampumaradan kunnostaminen ja rakentaminen/
Järvi-Pohjanmaan ampumaratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 30425
KOKONAISBUDJETTI: 60850
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Ampumaradan kunnostaminen ja turvallisuuden parantaminen.
Radalle rakennetaan puuttuva pienoiskiväärin taulukatos ja taululaitteet.
Rakennetaan pistooliradalle taulukatos. Maavalleilla täytetään ratojen välillä olevat
aukot sekä hirviradan ampumapaikan erottaminen omaskti erilliseksi
kokonaisuudeksi muista ympäröivistä radoista. Lisäksi rakennetaan toimistorakennus
ja wc-tilat.
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CrossFit Lapua 3.0/Juho Annala Fitness
JULKINEN TUKI: 2608,2
KOKONAISBUDJETTI: 13041
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.04.2017-14.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Edeltävien hankkeiden (Crosstraining Lapua (nyk.CrossFit Lapua)
ja CrossFit Lapua) edelleenkehittäminen ja laajentaminen palvelemaan suurempaa
asiakaskuntaa. 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.
E-urheilujaoston perustaminen ja laitteiston hankinta/Kauhavan Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 9727,25
KOKONAISBUDJETTI: 14965
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: E-urheilujaoston perustaminen ja laitteistojen hankinta
nuorisoseuralle.
Elektronisten taululaitteiden hankinta/Lappajärven Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 9745
KOKONAISBUDJETTI: 14990
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-31.07.2020
JULKINEN KUVAUS: Investointihankkeen tarkoitus on kehittää Lappajärven Ampujat
ry:n ampumaharrastustoimintaa hankkimalla elektroniset taululaitteet laadukkaan
harrastustoiminnan ja kilpailutoiminnan mahdollistamiseksi. Taululaite investointi
pitää sisällään elektroniset taululaitteet 15 kpl, INBAND hankinnan, sisältäen
näyttöpäätteet sekä tietokoneet ja ohjelman toiminnan kannalta pakolliset
tarvikkeiden hankinnan ampumaharrastuksen kehittämisen tueksi Lappajärven
ampujat ry:lle. Laitteet mahdollistavat harjoittelun ilma-aseilla sekä pienoiskiväärillä.
Evijärven luontopolku/Evijärven kunta
JULKINEN TUKI: 31298,22
KOKONAISBUDJETTI: 33250
PAIKKAKUNTA: Evijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.04.2019-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Luontopolusta on tarkoitus tehdä noin 3,5-4 kilometriä pitkä
kokonaisuus, joka kulkee suo-osuudelle rakennettavilla pitkoispuilla ja
metsäsaarekkeissä sekä kangasmetsän osuuden metsäpolkua pitkin. Hankkeessa on
tarkoituksena hyödyntää jo osittain olemassa olevia tampattuja polun osuuksia,
mutta luoda myös uusia kulkureittejä. Lisäksi alueella on jo olemassa oleva laavu, jota
hyödynnetään hankkeessa. Laavua on tarkoitus kunnostaa sekä siistiä aluetta
käyttöön sopivaksi. Laavun lähelle rakennetaan 2-3 metriä korkea maisematorni,
josta suoalue näkyy kauniisti. Luontopolku merkitään viitoin, opastein ja infotaululla.

Hellanmaan ulkoilu- ja liikuntareitin perusparantaminen/
Hellanmaan Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9100
KOKONAISBUDJETTI: 14000
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on Lapuan Hellanmaassa sijaitsevan
ulkoilu -ja liikuntarada kunnostaminen sekä lasten leikkipaikan kalusteiden hankinta.
Pururadan vesitalousongelmat korjataan ja pohja perustetaan hakkeella/
kuorikatteella. Tavoitteena on parantaa pururadan rakenne ympäri-vuotisen käytön
mahdollistamiseksi.
Ilma-aseiden hankinta/Lapuan Seudun Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 9620
KOKONAISBUDJETTI: 14800
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.01.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Seuran ilma-asekannan uusiminen paineilmatoimisiksi.
Jokisuunlahden lintutornin ja lintutornipolun kunnostus/Evijärven kunta
JULKINEN TUKI: 14500
KOKONAISBUDJETTI: 14500
PAIKKAKUNTA: Evijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Evijärven Jokisuunlahden lintutorni sijaitsee Jokisuunlahden
lounaisrannalla Valmosannevan reunalla. Jokisuunlahti ja sen länsipuolella sijaitseva
Valmosanneva kuuluvat Natura 2000 -ohjelman kohteeseen FI1000016. Alueet on
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rauhoitettu luonnosuojelualueeksi, Lintutorni on rakennettu 1990 -luvun alussa
pääosin talkoovoimin. Lintutornille kuljetaan Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon pihasta lähtevää noin 400m pitkää polkua pitkin. Sekä lintutorni että
polku ovat kunnostuksen tarpeessa.
Kauhavan Erämiesten ampumaradan kunnostaminen/Kauhavan Erämiehet r.y.
JULKINEN TUKI: 9652,5
KOKONAISBUDJETTI: 14850
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.01.2021
JULKINEN KUVAUS: Kauhavan Erämiehet ry:n ampumaradan kunnostus- ja
kehittämistyöt. Kaikkien lähialueiden metsästäjien käytössä olevan liikkuvan riistan
ampumaharjoitteluun tarkoitetun radan kunnostaminen ja päivittäminen
nykyaikaisen tekniikan pariin. Radan infrastruktuurin kunnostus ja ratapaikkojen
profiilin muokkaus ympäristöä huomioivampaan profiiliin. Ampuma-urheilun
tulevaisuuden turvaaminen myös pienellä paikkakunnalla.
Kenttäratsastusosaaminen kansainväliselle tasolle/
Kauhavan Ratsastusseura KaRS r.y.
JULKINEN TUKI: 13725
KOKONAISBUDJETTI: 18300
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Kauhavan Ratsastuseura KaRS:n strategian 2018-2022 mukaisesti
Aisapari-rahoitteisella hankkeella kehitetään seuran osaamista uuden kilpailulajin,
kenttäratsastuksen, osalta. Samalla jatketaan Aisaparin vuoteen 2019 saakka
rahoittamaa investointihanketta, jossa rakennetaan maastoesterata sekä
ratsastuskenttä Härmän vanhan raviradan alueelle ja hankitaan uutta kilpailukalustoa
ja korjataan vanhaa kalustoa. Erityisesti seuramme nuoret ratsastajat haluavat tämän
uuden harrastus- ja kilpailumuodon, jonka kehittämiseen seura vastaa näillä
hankkeilla tuottamalla turvallisen harrastusympäristön ja uuden, kansainvälisen
tason kilpailutapahtuman Aisaparin alueelle. Tietotaitoa ja parhaita käytäntöjä
haetaan Suomen Ratsastajainliiton vaatimusten mukaisesti kenttärastastuskilpailun
järjestämiseen kolmen opintomatkan muodossa, joista kaksi suuntautuu ulkomaille:
toinen Ruotsiin ja toinen Saksaan tai Puolaan. Ruotsalaisen ratsastusseuran kanssa
aloitetaan ystävyysseuratoiminta, joka mahdollistaa pitkäjänteisen osaamisen
kehittämisen.
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Kirkkotiet -kehittämishanke/Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry
JULKINEN TUKI: 18450
KOKONAISBUDJETTI: 20500
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kirkkotiet -kehittämishankkeen toteuttajana toimii Pohjanmaan
Liikunta ja Urheilu ry tehdän vahvaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.
Hankkeen päätavoitteena on tuottaa laaja, palveluiltaan monimuotoinen kirkkotiet konsepti Etelä-Pohjanmaalle. Tätä tavoitetta toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä:
Tutkitaan sopivien historiallisten kirkkoteiden reittilinjat, tehdään edellisten pohjalta
vaihtoehtoiset ehdotukset sopiviksi vaelluspaketeiksi, piirretään reiteistä kartat,
kuvataan reittien elämyskohteet ja merkataan ne koordinaateilla kartalle,
kartoitetaan reittien varrelle mahdollisesti tarvittavia palveluja, startata reittien
varsien palvelujen kehitystyö.
Kraatterijärven alueen geokätköreitit - hyvinvointia ja elinvoimaa/
Lappajärven kunta
JULKINEN TUKI: 32575,2
KOKONAISBUDJETTI: 40719
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää luontoliikkumisen
mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta geokätköily toiminnan avulla Kraatterijärven
alueen kunnissa Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli sekä yhteistoiminta-alueen
ulkopuolelta Soinin kunta. Hankkeen kautta alueelle lisätään uusia geokätköjä sekä
geokätköreitistöjä, kehitetään aktiivisesti geokätköily-luontoliikkumista sekä
järjestetään geokätköilyn kansainvälinen Mega-tapahtuma vuonna 2020. Haemme
rahoitusta hanke-koordinaattorin palkkakuluihin, alueellemme toteutuvan
geokätköreitistön materiaalikuluihin sekä Geokätköily Mega-tapahtuman
järjestelykuluihin. Hanke koostuu kehittämisestä 40719€ sekä investoinnista 2400€.
Hankkeen toimenpiteet vaikututtavat kahdella palvelurajapinnalla ihminen, yhteisö
ja hyvinvointi sekä luontoliikkuminen ja matkailupalvelut. Yksilön ja yhteisön
näkökulmasta pystymme kuntina ja kuntien sidosryhmäyhteisöinä tarjoamaan uusia
yksilöllisiä vaihtoehtoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, lisäämään
liikuntakasvatus- ja ympäristökasvatustoimintaa iästä tai sosioekonomisesta
asemasta riippumatta. Lisäksi osa geokätköreiteistä on mahdollista tuottaa
esteettömiksi, tällöin myös esimerkiksi pyörätuolin käyttäjillä on mahdollisuus
toiminnalliseen
luontoliikunta
harrastamiseen.
Luontoliikuntamatkailun
näkökulmasta pystymme mahdollistamaan lisää vaihtoehtoja luontoliikuntamatkailun edistämiseksi mikä näkyy kasvavana yksittäisinä matkailijoina ja
majoittujina alueellamme. Mega-tapahtuman järjestäminen tuo 3000-5000 ihmistä
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alueellemme viikon ajaksi. Osa Mega-tapahtuman osallistujista ovat kansainvälisiä
kätköturisteja.
Hankkeen tarkoituksena
on
tuoda
gps-avusteista
luontoliikunta
ja
seikkailuharrastustoimintaa alueellemme, yhteisöä sekä elinkeinonharjoittajia
mahdollistamaan yksilöllistä hyvinvointia, lisäämään luontoliikkumisen monimuotoisuutta sekä lisäämään alueen matkailupotentiaalia tarjoamalla uusia vaihtoehtoja
matkailupalveluille luontoliikunnan tuotteistamisen näkökulmasta.
Kraatterijärven alueen geokätköreitit - hyvinvointia ja elinvoimaa/
Lappajärven kunta
JULKINEN TUKI: 2400
KOKONAISBUDJETTI: 2400
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää luontoliikkumisen
mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta geokätköily toiminnan avulla Kraatterijärven
alueen kunnissa Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli sekä yhteistoiminta-alueen
ulkopuolelta Soinin kunta. Hankkeen kautta alueelle lisätään uusia geokätköjä sekä
geokätköreitistöjä, kehitetään aktiivisesti geokätköily-luontoliikkumista sekä
järjestetään geokätköilyn kansainvälinen Mega-tapahtuma vuonna 2020. Haemme
rahoitusta hanke-koordinaattorin palkkakuluihin, alueellemme toteutuvan
geokätköreitistön materiaalikuluihin sekä Geokätköily Mega-tapahtuman
järjestelykuluihin. Hanke koostuu kehittämisestä 40719€ sekä investoinnista 2400€.
Hankkeen toimenpiteet vaikututtavat kahdella palvelurajapinnalla ihminen, yhteisö
ja hyvinvointi sekä luontoliikkuminen ja matkailupalvelut. Yksilön ja yhteisön
näkökulmasta pystymme kuntina ja kuntien sidosryhmäyhteisöinä tarjoamaan uusia
yksilöllisiä vaihtoehtoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, lisäämään
liikuntakasvatus- ja ympäristökasvatustoimintaa iästä tai sosioekonomisesta
asemasta riippumatta. Lisäksi osa geokätköreiteistä on mahdollista tuottaa
esteettömiksi, tällöin myös esimerkiksi pyörätuolin käyttäjillä on mahdollisuus
toiminnalliseen
luontoliikunta
harrastamiseen.
Luontoliikuntamatkailun
näkökulmasta pystymme mahdollistamaan lisää vaihtoehtoja luontoliikuntamatkailun edistämiseksi mikä näkyy kasvavana yksittäisinä matkailijoina ja
majoittujina alueellamme. Mega-tapahtuman järjestäminen tuo 3000-5000 ihmistä
alueellemme viikon ajaksi. Osa Mega-tapahtuman osallistujista ovat kansainvälisiä
kätköturisteja. Hankkeen tarkoituksena on tuoda gps-avusteista luontoliikunta ja
seikkailuharrastustoimintaa alueellemme, yhteisöä sekä elinkeinonharjoittajia
mahdollistamaan
yksilöllistä
hyvinvointia,
lisäämään
luontoliikkumisen
monimuotoisuutta sekä lisäämään alueen matkailupotentiaalia tarjoamalla uusia
vaihtoehtoja matkailupalveluille luontoliikunnan tuotteistamisen näkökulmasta.

9

Kraatterijärven opastussuunitelma 2, investointi/Järviseutu-Seura r.y.
JULKINEN TUKI: 38802,44
KOKONAISBUDJETTI: 77604,88
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2019-01.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan ja pystytetään opasteet ja viitoitukset,
jotka on suunniteltu kehittämishankkeessa "Kraatterijärven opastussuunnitelma 1".
Lisäksi reitit digitoidaan ja asemoidaan kohdetietoineen verkkoalustalle.
Kraatterijärven opastussuunnitelma I/Järviseutu-Seura r.y.
JULKINEN TUKI: 21600
KOKONAISBUDJETTI: 24000
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2018-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen toteutuspaikka on Etelä-Pohjanmaan Järviseudun
kunnat tai kunnan osat Evijärvi, Kauhavan Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi ja
Soini. Hankkeella laaditaan suunnitelmat ja kustannusarvio alueella aikaisemmin
toteutettujen hankkeiden Kraatterijärven Georeitti, Järviseudun kulttuuripyöräreitti,
Losten-Näkinkallio-Hanhivuori-Kivitippu-vaellusreitti aikana tehtyjen reitistöjen
opastuksen, viitoituksen ja muun tarvittavan informaation rakentamiseksi.
Kuntalaisten olohuone/Vimpelin kunta
JULKINEN TUKI: 46165,21
KOKONAISBUDJETTI: 64630
PAIKKAKUNTA: Vimpeli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa pääportin ja sillan yhteyteen
saarikentälle laajempi terassi eli olohuone, jossa on mahdollista kaikkien kuntalaisten
viihtyä. Lisäksi terassin yhteyteen toteutetaan suunnitelman mukaan vip/kokous-tilat
sekä crosfit areena. Tällainen kokonaisvaltainen hyvinvointiin ja yhteiseen olemiseen
suunniteltu alue puuttuu Vimpelistä. Myös saarikentän ja jokirannan hyödyntäminen
virkistävänä ja rentouttavana elementtinä on meiltä tällä hetkellä täysin käyttämättä.
Kun Saarikentälle vievän pääportin siltarakenne on uusittu voidaan aluetta hyödyntää
paremmin terassirakenteen ja myyntipaikkojen kautta. Makkaranpaistokioskin ja
muiden tarvittavien toimintojen siirto katsomorakenteiden alle, joen päälle lisää tilaa
alueelle merkittävästi.
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Kuntoloikka/Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 75150,18
KOKONAISBUDJETTI: 83500,2
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2020-30.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on alueen asukkaiden fyysisen ja
psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Tavoitteena
on kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että aikaisempaa useammalla
kuntalaisella olisi sekä mahdollisuus että intoa kuntonsa kohottamiseen ja
hyvinvointinsa parantamiseen. Yhdistysten ja seurojen, julkisten toimijoiden sekä
yritysten toimintakenttää pyritään selkiyttämään niin, että palveluiden päällekkäisyys
ja pirstaleisuus voitaisiin välttää. Monimuotoiset liikkumisen tavat sekä
vertaisryhmien ja virtuaalisuuden hyödyntäminen ovat keskeisiä hankkeessa
kehitettäviä toimintoja.
Kuoppalan kuntoportaat/Itäkylän Maa- ja kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 9655,03
KOKONAISBUDJETTI: 14853,9
PAIKKAKUNTA: Lappajärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Itäkyläläiset haluavat kehittää Kuoppalan jo aeimmin
kunnostetun kuntoradan aluetta. Kyseessä on Kuoppalan mäki ns. Pikku Jyrkkä, joka
on ihanteellinen paikka kuntoportaille. Portaille tulisi pituutta n 110 m ja korkeuseroa
noin 18 metriä.
Kylätalo tehokäyttöön/Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 19994,95
KOKONAISBUDJETTI: 39989,9
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kylätalo tehokäyttöön on yleishyödyllinen investointihanke, jossa
hankitaan Luoma-ahon uudelle kylätalolle boulderiseinä, 100 uutta koivusta
valmistettua tuolia, yhdistelmäkone, pölynimuri ja muita siivousvälineitä, pesukone,
kahvinkeitin, tv, kaapistoja astiasäilytykseen, eteisen naulakko ja kuramatot.
Hankinnat ovat välttämättömiä, jotta talo saadaan varustettua monipuolisesti
aktiiviseen käyttöön.
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Lakaluoman kylätalon pihamaan ja sisätilojen kunnostushanke/Lakaluoman
kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 20000
KOKONAISBUDJETTI: 40000
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.04.2018-13.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kunnostetaan Lakaluoman kylätalon pihamaa sään ja
sateiden kestäväksi ja viihtyisäksi. Pihamaata laajennetaan niin, että pysäköintitilaa
saadaan enemmän. Pihamaata kunnostetaan viihtyisämmäksi istutuksilla ja
valaistuksella. Pihalle hankitaan lapsille ulkoleikkitelineitä ja rakennetaan terassi.
Sisätiloja kunnostetaan ja valaistaan.
Lakeaharjun kuntoportaat/Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 23651
KOKONAISBUDJETTI: 47302
PAIKKAKUNTA: Vimpeli
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan turvalliset ja toimivat kuntoportaat
sopivaan kohtaan laskettelurinteen laitaan. Rinteeseen tasoitetaan aluksi
kaivinkoneella sopiva ura ja siihen rakennetaan painekyllästetystä, riittävän
jämerästä puutavarasta kuntoportaat kaiteineen. Kohderyhmänä on kaikki alueen
urheilua ja kuntoilua harrastavat asukkaat. Tavoitteena on lisätä Lakeaharjun
talviurheilukeskuksen käyttöä myös kesäisin, mutta ennen kaikkea luoda puitteet
kaikille urheilua ja kuntoilua harrastaville oman kunnon ylläpitämiseen ja
parantamiseen.
Lapuan moottoriradan varikkoalueen päällystäminen/Lapuan Urheiluautoilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 33170
KOKONAISBUDJETTI: 66340
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Lapuan moottoriradan käyttö on lisääntynyt alueella
suoritettujen mittavien investointien johdosta (mm. drifting autot). Radan
varikkoalue on tällä hetkellä päällystämätön murskepohja. Jatkuvan käytön
lisäämiseksi on osa varikkoalueesta päällystettävä.
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Lapuan moottoriradan varikkoalueen päällystäminen/Lapuan Urheiluautoilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 34078,5
KOKONAISBUDJETTI: 68157
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Lapuan moottoriradan käyttö on lisääntynyt alueella
suoritettujen mittavien investointien johdosta (mm. drifting autot). Radan
varikkoalue on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi päällystämätön murskepohja.
Jatkuvan käytön lisäämiseksi on tarvetta lisäasfaltoinnille varikolla.
LiikKuMaRaja/Lapuan kaupunki
JULKINEN TUKI: 34716,6
KOKONAISBUDJETTI: 38574
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.03.2020-30.04.2022
JULKINEN KUVAUS: LiikKuMaRaja on esiselvityshanke, joka selvittää liikunnan,
kulttuurin ja matkailun rajapintaa sekä niiden yhteystyömahdollisuuksien
laajentamista Lapualla. Hankkeessa toteutetaan laaja kuvaus tulevien vuosien
toimenpiteistä sekä kannustetaan kolmannen sektorin toimijoita vastaamaan
osaltaan toimenpiteiden toteutuksesta hankkeessa tehdyn rahoitussuunnitelmien ja
-aikataulujen mukaisesti.
LIIKUNNASTA YHTEISTYÖLLÄ ILOA JA ELINVOIMAA -HANKE/Alajärven kaupunki
JULKINEN TUKI: 44990,82
KOKONAISBUDJETTI: 49989,8
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2018-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella tuodaan uutta ajattelutapaa vapaa-ajan rakennusten
ja liikunta-alueiden hyödyntämiseen. Resurssiviisauden mukaisesti jokaisen ihmisen
tulee ajatella nykypäivän lisäksi entistä enemmän myös tulevaa mm. muuttamalla
toimintaympäristöään entistä tehokkaammaksi.
Liikunta-Aalto 2020/Alajärven kaupunki
JULKINEN TUKI: 73534,5
KOKONAISBUDJETTI: 81705
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.01.2020-31.03.2021
JULKINEN KUVAUS: Hanke sai inspiraation Alajärven kaupungin ja Elixir TV-tuotannon
yhteisprojektista, jossa löydettiin keinoja kuntien digitaalisen liikunta- ja
terveysviestinnän kehittämiselle. Hankkeessa hyödynnetään Alajärven kaupungin ja
Elixir TV-tuotannon yhteistyön tuloksena syntyneitä valmennusaineistoja ja muita
Elixir
TV-tuotannon
tuottamia
liikuntavalmennusaineistoja.
Hankkeessa
yhteistyökumppanina ja yhtenä asiantuntijatahona toimii UKK Instituutti.
Tavoitteena on saada aikaan mitattavissa oleva liikuntailmiö, josta muodostuisi
muihin kuntiin ja kaupunkeihin kopioitavissa oleva toimintamalli. Mallin avulla muut
kunnat voivat erikoistua omiin liikuntasektoreihinsa ja tuottaa omaa digitaalista
materiaalia. Nämä eri kuntien digitaaliset materiaalit muodostaisivat verkoston, jota
kaikki voivat hyödyntää asukkaiden liikunnan ja terveyden edistämisessä. Näin ollen
Suomesta voitaisiin tehdä hankkeen avulla (yhdessä muiden kuntien kanssa)
maailman parhaiten väestöliikunnassa digitaalisesti etätuettu maa.
Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla-esiselvityshanke/
Härmien Kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 33480
KOKONAISBUDJETTI: 37200
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan matkailijoita varten
erilaiset kävely- ja pyöräreitit mukaanlukien esim. laavut ja luontopolut.
Kartoituksessa huomioidaan jo olemassa olevat sekä suunnitellaan uusia reittejä.
Osana kartoitusta selvitetään reittien opasteet ja niiden kunto.
Kulttuuriperintöreitistöt palvelevat sekä paikallisten asukkaiden kuntoliikuntatarpeita, että vastaavat myös alueen matkailutoiminnan kehittämistarpeeseen.
Selvityshankkeen tuloksia hyödynnetään myöhemmin tehtävällä mobiilisovelluksella.
Menkijärven ranta-alueen kehittäminen/Menkijärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 32925
KOKONAISBUDJETTI: 65850
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Menkijärven uimarannan läheisyyteen mm.
rantalentopallokenttä, inva-wc, koirapuisto ja venepaikat. Tavoitteena on parantaa
kyläläisten harrastusmahdollisuuksia
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Nordic Baseball Diplomacy Program/Vimpelin kunta
JULKINEN TUKI: 80000
KOKONAISBUDJETTI: 200000
PAIKKAKUNTA: Vimpeli
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.07.2022
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on hankkeen aikana aloittaa kummikaupunkitoiminta pesäpallon ja Geopark teeman avulla, yhteistyössä Vimpelin
Vedon, LaVen ja paikallisten matkailutoimijoiden kanssa Aasianmaihin. Hanke
kehittää Vimpeliä, Lappajärveä ja järviseutua kulttuuridiplomatia-kampanjalla.
Rakenteiden luomisen jälkeen kampanja tähtää paikallisen viennin, tuonnin ja
turismin edistämiseen (sis koulutusvienti). Järviseutulaisen osaamisen lisäksi hanke
edistää Järviseudun näkyvyyttä ja Suomi-kuvaa ulkomailla ja kotimaassa.
Nuorten luontoliikunnan harrastusmahdollisuuksien parantaminen/
Lapuan Virkiä r.y.
JULKINEN TUKI: 90000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-30.04.2022
JULKINEN KUVAUS: Iso haaste harjoitustapahtumien järjestämisessä on, että niiden
valmisteluun kuluu aikaa huomattavasti enemmän kuin mitä itse harjoitus kestää.
Esimerkiksi 8-18 -vuotiaiden nuorten aktiivisen suunnistusharjoituksen valmisteluun
kuluu keskimäärin 5-6 tuntia, jotta eri taitotasolla oleville on tarjolla omantasoisia
harjoitteita. Jotta tämä käyttämättä jäävä potentiaali voitaisiin paremmin hyödyntää,
olemme yhdessä Aisaparin alueen muiden seurojen, Kauhavan Wisan, Alahärmän
Kisan ja Kortesjärven Järvi-Veikkojen kanssa käynnistämässä hanketta uudenlaisen
kiertävän harjoitustoiminnan aloittamiseksi.Erityisesti pienemmissä seuroissa, missä
sekä valmentajia että harrastajia on vähemmän, valmistelutyön hyötysuhde jää
vähäiseksi, vaikka hyvin valmisteltu harjoitus palvelisi sellaisenaan suurempaakin
harrastajajoukkoa.
Ontonnevan frisbeegolf rata/Kauhavan Frisbeegolf ry
JULKINEN TUKI: 12893
KOKONAISBUDJETTI: 25786
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Frisbeegolfradan rakentaminen Ontonnevan alueelle.
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Outdoor Leader / Aisaparin reitit/AISAPARI ry
JULKINEN TUKI: 43434
KOKONAISBUDJETTI: 43434
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.06.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Leader-alueella sijaitsevat
retkeilyreitit ja ulkoilualueet sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset
yritykset, yhdistykset, kunnat ja reittien asiakkaat. Toimenpiteinä on retkeilyreittien
toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen
yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden kanssa esimerkiksi reittien
tarinallistamista hyödyntäen. Hankkeen keinoin pyritään myös lisäämään reittien
tunnettuutta sekä kehittämään niiden ylläpitomalleja, palvelujen tasoa sekä
kansainvälisyyttä.
Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia Ruotsista reittien kehittämiseen,
reitistöjen ja niihin liittyvien toimijoiden palvelutuotannon lisäämiseen ja laatuun.
Tavoitteena on myös reitistöjen välisen yhteistyön lisääminen, jotta reittien kulkijoille
on tarjolla uusia mahdollisuuksia luontoelämyksiin, paikallisuuden kokemiseen ja
hyvään asiakaspalveluun.
Piha-alueen kehittäminen ja viihtyisyyden lisääminen/Kleemola-Varpula-Varvaan
kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9685
KOKONAISBUDJETTI: 14900
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kylätalolle hankitaan grillikota, puretaan vanha ränsistynyt
jääkiekkokaukalo ja pystytetään tilalle uusi aiemmin hankittu kaukalo. Samoin
ostetaan uusi ruohonleikkuri laajan nurmikentän hoitamiseksi.
Sius tulospalvelu/Härmän Seudun Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 6295,25
KOKONAISBUDJETTI: 9685
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2019-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankitaan SIUS tulospalvelussa tarvittavia ATK-laitteita sekä
seuran käyttöön paineilmakivääreitä kilpailukäyttöön

16

Suunnistuskarttoja kylille/Lapuan Virkiä r.y.
JULKINEN TUKI: 47205
KOKONAISBUDJETTI: 52450
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Lapuan Virkiä järjestää joka vuosi useita tapahtumia eri puolilla
Lapuaa ja myös sen kylissä. Erityisesti suunnistusjaostolla on vuosittain noin 22
iltarastitapahtumaa eri puolilla Lapuan kyliä. Kaiken edellytyksenä on
suunnistuskartta, mikä täytyy olla alueesta tehty. Suunnistuksesta on tullut yhä
suositumpi liikuntamuoto ja sitä voidaan pitää myös lähiliikuntamuotona, koska
kuntoilutapahtumia järjestetään ensisi-jaisesti kylissä. Hankkeessa on ensisijaisesti
kyse maastoa luotettavasti vastaavien suunnistus karttojen valmistamisen ja
ylläpidon kehittämisestä suunnistusseurassa. Suunnistuskartat ovat ikään kuin
asukkaiden lähiliikuntapaikkoja. Karttojen valmistus ja digitointi on nimenomaan
kehittämishanke koska maastot uusiutuvat jatkuvasti jolloin karttoja joudutaan
päivittämään muutaman vuoden välein. Liitteenä olevassa kartoitus-suunnitelmassa
kartta-alueet on priorisoitu, jolloin saadaan suunnitelmallisuutta seuran mahdollisiin
jatkohankkeisiin.
Hankkeessa toteutetaan Lapuan Virkiän toiminta-alueelle uusista maastoista
suunnistus-karttoja ja uudelleen kartoitetaan vanhoja alueita uusien
kartoitusmääräysten mukaan. Lisäksi hankitaan uusi kartoitusohjelma Ocad 2019
jolla saadaan pidettyä kartat tulevaisuudessa ajan tasalla omatoimisesti.
Kartoituksesta osa tehdään talkootyönä, jollin omille suunnistajille syntyy osaamista
tulevaisuudessa pitämään kartat ajan tasalla. Kohde-ryhmänä ovat alueen asukkaat
sekä suunnistuksen harrastajat ja matkailijat
Suunnistuskarttoja kylille/Lapuan Virkiä r.y.
JULKINEN TUKI: 1784,9
KOKONAISBUDJETTI: 2746
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Lapuan Virkiä järjestää joka vuosi useita tapahtumia eri puolilla
Lapuaa ja myös sen kylissä. Erityisesti suunnistusjaostolla on vuosittain noin 22
iltarastitapahtumaa eri puolilla Lapuan kyliä. Kaiken edellytyksenä on
suunnistuskartta, mikä täytyy olla alueesta tehty. Suunnistuksesta on tullut yhä
suositumpi liikuntamuoto ja sitä voidaan pitää myös lähiliikuntamuotona, koska
kuntoilutapahtumia järjestetään ensisi-jaisesti kylissä. Hankkeessa on ensisijaisesti
kyse maastoa luotettavasti vastaavien suunnistus karttojen valmistamisen ja
ylläpidon kehittämisestä suunnistusseurassa. Suunnistuskartat ovat ikään kuin
asukkaiden lähiliikuntapaikkoja. Karttojen valmistus ja digitointi on nimenomaan
kehittämishanke koska maastot uusiutuvat jatkuvasti jolloin karttoja joudutaan
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päivittämään muutaman vuoden välein. Liitteenä olevassa kartoitus-suunnitelmassa
kartta-alueet on priorisoitu, jolloin saadaan suunnitelmallisuutta seuran mahdollisiin
jatkohankkeisiin. Hankkeessa toteutetaan Lapuan Virkiän toiminta-alueelle uusista
maastoista suunnistus-karttoja ja uudelleen kartoitetaan vanhoja alueita uusien
kartoitusmääräysten mukaan. Lisäksi hankitaan uusi kartoitusohjelma Ocad 2019
jolla saadaan pidettyä kartat tulevaisuudessa ajan tasalla omatoimisesti.
Kartoituksesta osa tehdään talkootyönä, jollin omille suunnistajille syntyy osaamista
tulevaisuudessa pitämään kartat ajan tasalla. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat
sekä suunnistuksen harrastajat ja matkailijat
Turvallisuutta ja käyttömukavuutta ampumaradalle/Kauhavan Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 9681,75
KOKONAISBUDJETTI: 14895
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Muutetaan ampumaradan ampumasuunta käyttäjille
turvallisemmaksi, jolloin taululaitteiden huolto onnistuu taululaitteiden takapuolelta.
Nyt huolto tapahtuu harmillisesti ampuma-aueelta. Hankkeessa uudistetaan radan
taululaitteet elektronisiksi, jolloin ampumakoulussa nähdään ampujen tulokset
välittömästi ja turvallisesti, ilman ampuma-alueelle menoa. Muutos edllyttää
taululaitteiden ja taustasuojien uudelleen rakentamista.
Vallamin tykkilatu/Härmän Seudun Hiihtäjät ry
JULKINEN TUKI: 40000
KOKONAISBUDJETTI: 80000
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Parantaa Vallamin hiihtokeskuksen stadionin läheisyydessä
latupohja helposti lumetettavaan kuntoon ja hankkia kalusto tykkilumiladun
tekemiseen. Rakentaa kohteelle varasto.
Vieresniemen kehittämishanke/SF-Caravan Vieresniemi ry
JULKINEN TUKI: 16000
KOKONAISBUDJETTI: 32000
PAIKKAKUNTA: Vimpeli
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää Vieresniemen toimintaa
kunnostamalla alueen uimaranta, rakentaa uimalaituri sekä pukukopit ja vessat.
Alueelle johtavan tien sekä parkkipaikkojen kunnostaminen lisäävät alueen
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viihtyisyyttä ja saavutettavuutta. LIsäksi takkatuvan sisäremontti, huvimajan ja
grillikodan rakentaminen kuuluvat myös hankkeeseen.
Volttiradan ja tarvikkeiden hankinta/Härmän Siskot r.y.
JULKINEN TUKI: 9442,5
KOKONAISBUDJETTI: 18885
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.03.2018-30.11.2018
JULKINEN KUVAUS: Härmän Siskot on Kauhavan Alahärmässä toimiva Team Gymiin
painottava voimisteluseura, joka on keskittynyt lasten ja nuorten
voimisteluharrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen myös kilpatasolla. Nyt
hankittavan uuden volttiradan avulla seura pstyy nostamaan käytössään olevan
telinesalin varustetasoa sellaiselle tasolle, jotka nykyinen harjoittelu vaatii ja
mahdollistaa jopa PM-tasoisten TeamGym-kilpailujen järjestämisen.

1.2 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
Ampumaradan kehittäminen/Nerkoon Metsästäjät r.y.
JULKINEN TUKI: 20500
KOKONAISBUDJETTI: 41000
PAIKKAKUNTA: Kihniö
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.05.2017-30.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on kehittää ja laajentaa Nerkoon Metsästäjät
ry:n ampumarataa. Nykyistä radan käyttöä kehitetään hankkimalla liikkuvaan
maalikuvioon automaattinen osumanäytin laitteisto. Radan yhteyteen rakennetaan
jousiammunta harjoittelurata ja jousella tehtävän ampumakokeen suorituspaikka.
Radalle tuleva sähkölinja uusitaan sähköturvallisuus vaatimuksien mukaiseksi.
APV-kyläyhdistyksen siltaprojekti/Antila-Paasto-Vataja kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 7547,5
KOKONAISBUDJETTI: 15095
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa peruskorjataan Karvianjoen yli menevä riippusilta ja
sille johtava polku. Tavoitteena on tehdä kylän asukkaita palveleva liikuntareitti ja lisätä
kylän asukkaiden yhteisöllisyyttä.
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Geo Wellbeing-hyvinvointitapahtuma/Kihniön Matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 20790
KOKONAISBUDJETTI: 29700
PAIKKAKUNTA: Kihniö
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Geo Wellbeing-hyvinvointitapahtuma järjestetään Kihniön
Pyhäniemessä la 6.6.2020. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda esille kaikenikäisille
ihmisille hyvinvoinnin merkitystä. Mielenterveysongelmat ja masennus ovat päivittäin
esillä mediassa ja yhä nuoremmat, jopa lapset sairastuvat lamaannuttavasti. Lisäksi
ihmisten liikkumattomuus on yleistynyt ja tuonut mukanaan ylipainon lisääntymisen
kaikissa ikäluokissa. Tapahtumassa tarjotaan kaikenikäisille mahdollisuus osallistua
ryhmäliikuntatunteihin, jotka valitaan eri tyyppisistä liikuntamuodoista
mahdollisimman monipuolisesti. Tarjoamme apua henkilökohtaisten lihaskuntoohjelmien laatimiseen sekä ohjatun aloituspaketin. Lisäksi päivän aikana useita eri
luentoja liikunnasta, luonnosta, mielen ja kehon hyvinvoinnista, ravinnon
merkityksestä ihmiselle sekä palautumisen tärkeydestä. Lisäksi esillä erilaisia
kehonhuoltomenetelmiä ja hoitomuotoja. Haluamme tarjota ihmisille ns.matalan
kynnyksen aloittaa liikuntaharrastus, inspiroitua itsehoidosta ja sen tarpeellisuudesta.
Häkämäen kehittäminen/Kihniön kunnan VPK r.y.
JULKINEN TUKI: 8053
KOKONAISBUDJETTI: 16106
PAIKKAKUNTA: Kihniö
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.09.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Häkämäen alueen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön.
Rantamökin ja laiturin rakentaminen rantaan lisää käyttömahdollisuuksia veden
äärellä mm. uimisen, veneilyn, kalastuksen ja muita harrastusmahdollisuuksia.
Lämmitysratkaisut oon suunniteltu kestävällä tavalla. Ilmalämpöpumpulla tuodaan
säästöä lämmitykseen. Mökkiä käytetään monipuolisesti monien yhdistysten
tarpeisiin.
Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksi/Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Det
Aktiva Norra Satakunda rf
JULKINEN TUKI: 13000
KOKONAISBUDJETTI: 13000
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 12.02.2018-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Leader Pohjois-Satakunta teemahankkeessa tavoitteena on
pieninvestointien avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa20

ajanviettomahdollisuuksia alueellemme. Investoinneilla tuetaan erityisesti pienten
kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä
tarjoamaan monipuolisia vapaa-ajanviettotapoja. Toimenpiteet voivat liittyä esim.
liikuntaan, kulttuuriin, luontoon ja pihapiiriin, tapahtumisen rakentamiseen ja
kokoontumispaikkoihin.
Ideoista toiminnaksi kotiseudun parhaaksi/Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Det
Aktiva Norra Satakunda rf
JULKINEN TUKI: 41911,5
KOKONAISBUDJETTI: 83823
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 12.02.2018-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Leader Pohjois-Satakunta teemahankkeessa tavoitteena on
pieninvestointien avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaaajanviettomahdollisuuksia alueellemme. Investoinneilla tuetaan erityisesti pienten
kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä
tarjoamaan monipuolisia vapaa-ajanviettotapoja. Toimenpiteet voivat liittyä esim.
liikuntaan, kulttuuriin, luontoon ja pihapiiriin, tapahtumisen rakentamiseen ja
kokoontumispaikkoihin.
Into ry led-valot, levähdyspaikat/Merikarvian Into ry
JULKINEN TUKI: 30000
KOKONAISBUDJETTI: 40000
PAIKKAKUNTA: Merikarvia
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Merikarvian Into ry:n hiihtojaosto ylläpitää valaistua pururadan
aluetta Merikarvian kunnassa. Valaisimien tarve on 84 kpl, jotka asennetaan nykyisiin
sähköpylväisiin. Lisäksi on tarve parantaa latuverkostoa puruttamalla sitä tarvittavin
osin, jotta voidaan lisätä tarvittavia levähdyspaikkoja. Nykyinen latuverkosto ei
mahdollista levähdyspaikkoja.
Katsomohanke/Ikaalisten Tarmo r.y.
JULKINEN TUKI: 49996,44
KOKONAISBUDJETTI: 105300
PAIKKAKUNTA: Ikaalinen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Pesäpallokentän katsomohankkeen myötä kentän päätykatsomo
on tarkoitus purkaa ja sen tilalle on tarkoitus rakentaa sen käyttötarkoitusta vastaava,
uusi päätykatsomo. Katsomoihin tulee myös kulkemista helpottavat tukikaiteet ja
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kokonaisuudessa huomioidaan myös pyörätuolipaikat. Lisäksi katsomon rakentamisen
yhteydessä tehdään varaus katsomon kattamiseen asentamalla neljä (4)
pilariperustusta katsomon alle. tapahtumien järjestämisen urheilutapahtumien lisäksi.
Pesäpallokentän alueesta on käytetty termiä ”ikaalilaisten olohuone”. termi vai
todellinen kohtaamispaikka.
Kräsoorasta lähiluontokohde porttina Selkämeren kansallispuistoon/Merikarvian
kunta
JULKINEN TUKI: 30000
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Merikarvia
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Merikarvian kunta toteuttaa yleishyödyllisen investointihankkeen
nimeltään Kräsoorasta lähiluontokohde porttina Selkämeren kansallispuistoon.
Hankeella vastataan kuntalaisten, kesäasukkaiden ja paikkakunnalle saapuvien
matkailijoiden sekä yhdistyksien ja matkailuyrittäjien toiveisiin ja tarpeisiin
paikkakunnan virkistysalueiden kehittämisestä. Tavoite on siis lisätä
virkistysmahdollisuuksia sekä vahvistaa pienen paikkakunnan yhteisöllisyyttä sekä
vetovoimatekijöitä mm. matkailullisesti. Virkistysalueen toteuttaminen tukee eri
toimijoiden
toimintamahdollisuuksia
monipuoliseen
toimintaan.Hankkeella
täydennetään merellistä virkistysalueverkostoa Selkämeren kansallispuiston
pohjoisosan läheisyydessä.
Käenkosken frisbeegolfrata/Parkanon Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 11381,1
KOKONAISBUDJETTI: 22762,2
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.07.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on rakentaa 18-väyläinen frisbeegolfrata
Käenkoskelle. Parkanossa on jo pitkään ollut kysyntää toiselle radalle ja nyt olemme
päättäneet toteuttaa sen. Radan rakentamista/ylläpitoa varten Parkanon Urheilijat
perusti frisbeegolfjaoston. Tämä jaosto tulee hoitamaan kaiken rataan liittyvän
toiminnan.

Käenkoskikeskuksen aktiviteettien kehittäminen/Parkanon Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 7814,64
KOKONAISBUDJETTI: 15629,28
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.03.2018-01.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään Parkanon Urheilijoiden toimintaa
Urheilijoiden omistamalla saunalla Käenkoskikeskuksen rannassa. Saunan yhteydessä
toimii viikoittain aktiivinen avantouinti, jonka kehittäminen ei nykyresursseilla ole enää
mahdollista. Saunatiloja käytetään myös juhla- ja kokoustiloina erilaisten asiakkaiden
toimesta, kuten yhdistykset, yritykset ja yksityiset henkilöt. Hankkeessa tehdään myös
koko Käenkoskikeskuksen alueen aktiviteetit kokoava infotaulu, jolla parannetaan
vieraillijoiden tietoisuutta alueesta.
Käenkoskikeskuksen avantolaiturin ostaminen/Parkanon Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 11426,69
KOKONAISBUDJETTI: 22853,38
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2019-01.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa ostetaan uusi avantouintiin suunniteltu laituri
Käenkoskikeskuksen saunan yhteyteen.
Leikkipuisto Siikaisiin/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Siikaisten yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 8037,5
KOKONAISBUDJETTI: 16075
PAIKKAKUNTA: Siikainen
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.12.2019-01.05.2021
JULKINEN KUVAUS: MLL Siikaisten yhdistys perustaa kaikille kuntalalisille tarkoitetun
leikki- ja kohtaamispaikan. Tarkoituksena on luoda mahdollisuus kohdata muita
lapsiperheitä ja kuntalaisia arkena. Hanke toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Vaikka
kyseessä on ensisijaisesti leikkipaikka, voi siinä poiketa ja viettää aikaansa kuka tahansa
kuntalainen. Hanke toimii esimerkkinä, miten yhdistykset voivat osallistua yhteisten
alueiden kehittämiseen Siikaisissa, ja haluammekin rohkaista muita mukaan.
Leikkipaikan kehittämismahdollisuudet ovat rajattomat. Tulevaisuudessa on
mahdollista muokata paikkaa esimerkiksi senioireille suunnatuksi kohtaamispaikaksi.
Kenties joku aktiivinen seniori innostuu ryhtymään kylämummiksi tai -vaariksi kylän
lapsiperheille.
Liikunta-aktiviteettien rakentaminen/Koukun Metsästysseura r.y.
JULKINEN TUKI: 24952,39
KOKONAISBUDJETTI: 49904,78
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022

23

JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään seuran koulutusta, metsästystä ja
riistanhoitoa sekä lisätään kylätoiminnan, nuorison ja muiden alueen asukkaiden
metsästysmajaa käyttävien aktiviteettimahdollisuuksia. Seura peruskunnostaa
hankkeessa savusaunansa ja hankkii ampumasimulaattorin, frisbee- ja
jousiammuntaradat, rakentaa luontopolun ja katselutornin sekä kunnostaa piha- ja
tiealueitaan turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi alueella.
Lisää liikettä Siikaisiin/Siikaisten kunta
JULKINEN TUKI: 75200
KOKONAISBUDJETTI: 80000
PAIKKAKUNTA: Siikainen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.11.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään toiminnallinen alue, jossa on beach volley
kenttä, pienten lasten leikkitelineet ja ulkokuntovälineet, jotka soveltuvat myös
ikäihmisille. Lisäksi parannetaan kuntoradan/latureitin turvallisuutta parantamalla
valaistusta ja muuttamalla reittilinjausta. Hankkeessa myös siistitään luontoreittienja
rannan ympäristöä ja tehdään turvallinen nuotiopaikka levähdykseen. Hankkeen
toteutus palvelee kaikenikäisiä matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita ja kuntalaisia.
Metsästysampumasimulaattori/Ikaalisten-Jämijärven Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 6250
KOKONAISBUDJETTI: 12500
PAIKKAKUNTA: Ikaalinen
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.03.2017-31.12.2017
JULKINEN
KUVAUS:
Ikaalisten-Jämijärven
riistanhoitoyhdistys
hankkii
ampumasimulaattorin
jäsenseurojensa
käyttöön.
Tavoitteena
on
metsästysampumaharjoittelun lisääminen. Näin saadaan parannettua metsästäjien
ampuma ja aseenkäsittelytaitoja. Ikaalisten-Jämijärven riistanhoitoyhdistykseen
kuuluu 19 metsästysseuraa, joissa on yhteensä noin 1200 metsästäjää.
Metsästyssimulaattori lisälaitteineen/Elämyksen tekijät ry
JULKINEN TUKI: 11568,55
KOKONAISBUDJETTI: 23137,1
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.07.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on investoida metsästyssimulaattoriin ja sen
lisälaitteisiin. Simulaattori luo matalan kynnyksen mm. nuorille tutustua harrastukseen
ja laajentaa myös muiden mahdollisuuksia harrastaa metsästyskauden ulkopuolella.

24

Metsästysseurojen jäsenistöjen keski-ikä alkaa olemaan korkea ja harrastuksen pariin
tarvitaan lisää nuoria.
Minigolfradat/Lions club Kihniö r.y.
JULKINEN TUKI: 8585
KOKONAISBUDJETTI: 17170
PAIKKAKUNTA: Kihniö
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on täydentää Pyhäniemen lomakeskuksen
aktiviteettitarjontaa. Rata täydentää Pyhäniemen monipuolista palvelutarjontaa ja
tukee Geopark alueen monipuolisempia virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia.
Monitoimiareena ja kuntoilu/SF-Caravan Satakunta ry
JULKINEN TUKI: 24904,25
KOKONAISBUDJETTI: 49808,5
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.09.2018-31.05.2019
JULKINEN KUVAUS: Monitoimiareena ja kuntoiluvälineet karavaanareiden ja pohjoissatakuntalaisten asukkaiden käyttöön
Pesämäen alueiden ja turvallisuuden parantaminen/Honkajoen Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 9607,5
KOKONAISBUDJETTI: 19215
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.05.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on parantaa Pesämäen alueen yleistä
turvallisuutta ratojen kesken sekä kilpailujen ja harjoitusten turvallista suorittamista
varten.
Pesämäen kilpailu- ja matkailutoiminnan kehittäminen/Honkajoen Moottorikerho
r.y.
JULKINEN TUKI: 12170
KOKONAISBUDJETTI: 24340
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Matkailun lisääminen, keskuksen yleisen toiminnan parantaminen
sekä kilpailutapahtumien ja ajoharjoittelun turvallisuuden ja sujuvuuden lisääminen.
Pesämäen kilpailutoiminnan kehittäminen/Honkajoen Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 35307,5
KOKONAISBUDJETTI: 70615
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.05.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on saada suuriluokkaisia SM-tason osakilpailuja sekä
parantaa tapahtumien elintarvikkeiden säilytystä.
PK 83 Tyttökiekon- ja mv-valmennuksen kehittämishanke/Parkanon Kiekko r.y.
JULKINEN TUKI: 6830,6
KOKONAISBUDJETTI: 9758
PAIKKAKUNTA: Parkano
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.08.2020-02.08.2022
JULKINEN KUVAUS: Parkanon Kiekko ry:n kehittää tyttökiekkotoimintansa ja
maalivahtivalmennuksen laatua ja toimintamallejaan sekä linjauksiaan uudelle tasolle.
Poletilla putkeen/Jämijärven kunta
JULKINEN TUKI: 42000
KOKONAISBUDJETTI: 42000
PAIKKAKUNTA: Jämijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.06.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella halutaan parantaa hiihtotunnelin toimintaa
kustannustehokkaammaksi sekä päivittää sen toiminta nykyaikaisemmaksi. Lisäksi
hankeella halutaan kannustaa asukkaita, niin Jämijärvellä kuin sen lähikunnissa,
käyttämään hiihtotunnelin mainiota liikuntamahdollisuutta yhä enemmän.
Pelillistäminen on kasvava trendi ja tavoitetaan erilaisia, uusia kohderyhmiä. Kiireisin
sesonkikausi tunnelille on syyskuusta-tammikuun loppuun ulkohiihtokeleistä riippuen,
minä aikavälinä siellä seuraavien lähivuosien aikana pyritään pitämään hyvät hiihtoolosuhteet. Jatkossa tunnelin käyttöideoita laajennetaan niin, että tunnelissa voisi olla
ympärivuotisesti Jämin alueen kehittymistä tukevaa toimintaa.
Pyhäniemen aktivointihanke/Kihniön Matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 60748,5
KOKONAISBUDJETTI: 121497
PAIKKAKUNTA: Kihniö
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.03.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla on tarkoitus luoda Pyhäniemen lomakylään
ns.Fitness-puisto, josta löytyy liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille - ja kuntoisille.
Puisto sijoitetaan tällä hetkellä käyttämättömille kolmelle tenniskentälle. Fitnesspuisto koostuu ns. ulkokuntosalista, jossa on Streetworkout telineistö ja kehonpainoa
hyväksi käyttäviä laitteita. Lisäksi alueelle on jätetty tila ryhmäliikunnalle, jolla
kannustetaan kihniöläisiä liikunta-alan osaajia järjestämään erilaisia jumppia,
kehonhuoltoa ja lihaskuntotunteja. Fitness-puistoon hankitaan Padel-kenttä sekä
uusitaan olemassa oleva tenniskenttä toimivammaksi. Alueella on tällä hetkellä erittäin
suosittu Frisbee-golfrata, joka on kuitenkin hieman lyhyt. Hankkeessa pidetään rataa
18 väyläiseksi, joka luokitellaan SM-kisaradaksi. Hankkeen avulla kohennetaan
Pyhäniemen ranta-alueita, lisäämällä lasten leikkikentälle välineistöjä ja tuomalla
viihtyisyyttä penkeillä ja pöytäryhmillä. Vesiliukumäen käyttöä parannetaan ja
turvallisuutta lisätään kävelyluiskan avulla.
Ratsastusta kaikille/Niinisalon Ratsastajat ry
JULKINEN TUKI: 25397,5
KOKONAISBUDJETTI: 50795
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Parannetaan Niinisalonratsatajien omistaman Taulunkylän
ratsastuskeskuksen maneesin ja ratsatuskentän pohjia sekä kunnostetaan hevosten
ulkoilutarhojen pohjat , rakennetaan uudet aidat ja kunnostetaan maastoareitelle
vievä yhdyspolku sekä perinnevaljakon valjaiden ja kiesien kunnostus
Sosiaalipedagogisen toiminnan kehittäminen - Maneesin rakentaminen/
Viikilän Hevostila
JULKINEN TUKI: 26613
KOKONAISBUDJETTI: 133065
PAIKKAKUNTA: Merikarvia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 05.03.2018-02.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan maneesi 22 m x 44 m, jonka käyttöönotto tuo
ympärivuotiset käyttö mahdollisuudet sosiaalipedagogisen toiminnan harjoittamiseen
ja palvelee myös ratsastus- sekä leiritoimintaa. Maneesin rakentaminen tuo
mahdollisuuden yrityksen kasvulle ja erikoistumiselle.
Sähköisten Fatbike-pyörien hankkiminen/Aurinkopalvelut Margit Hellgrén Oy
JULKINEN TUKI: 3332,27
KOKONAISBUDJETTI: 16661,36
PAIKKAKUNTA: Kihniö
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HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 05.05.2020-26.05.2022
JULKINEN KUVAUS: Sähköisten Fatbike-maastopyörien hankinta pyörämatkailun
ryhmiä varten.
Torron harrastekeskuksen kehittäminen/Karvian ratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 53710
KOKONAISBUDJETTI: 107420
PAIKKAKUNTA: Karvia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.04.2018-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Karvian ratayhdistyksellä on Torron harrastekeskuksen alueella
Karviassa jokamiesluokan moottorirata, jossa on kilpailuja vuodessa noin 3 kertaa. Nyt
rakennetaan katsomo, noin 500 hengelle, varikon laajennus, turva-aitoja yleisön
suojaksi, maalataan vanhempia rakennuksia, ja kaiteita. Rakennetaan
toimisto/varastorakennus, joka tällä hetkellä puuttuu toimintaympäristöstä.
Talkoilla tehdään katsomo, joka on puurakenteinen, maalaustyöt, sekä
toimistorakennuksen rakennustyöt, jotka eivät kuulu rakennuspakettiin. Kioski- ja
tornirakennusten ulko-ja sisäverhoilutyöt kuuluvat hankkeessa toteuttaviin asioihin.
Kun hankkeen myötä investointihanke on toteutettu, alueen infra ylläpidetään tulevien
toimintavuosien tuotoilla.
Yhdessä olemme enemmän / Together we are more/Kankaanpään kaupunki
JULKINEN TUKI: 47000
KOKONAISBUDJETTI: 47000
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.09.2018-31.08.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa yritetään pilottina toteuttaa alueellemme
kokonaisvaltaista liikkumisen mallia, jossa lapsia ja nuoria kannustetaan liikkumaan ja
aktivoidaan positiivisten kokemusten kautta kaikki ikäluokat mukaan.
Älyvaloa ja elinvoimaa Honkajoelle/Lions Club Honkajoki r.y.
JULKINEN TUKI: 49486,23
KOKONAISBUDJETTI: 109969,4
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.11.2017-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on aktivoida kuntalaisia omatoimiseen
liikuntaan ja samalla edistää kuntamme elinvoimaisuutta yhdistyksien ja yksittäisten
kuntalaisten välisellä yhteistyöllä. Ajatuksena on luoda pysyvä toimintamalli, missä
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kuntalaiset yhdessä pitävät huolta liikuntapaikoistaan sekä eri-ikäisten ihmisten
liikunnallisuuden lisäämisestä. Tulokset ovat näkyvissä edellä kuvatun toiminnan
juurtumisen kautta. Mikäli yhteisöllisyys jää pysyväksi toimintamalliksi, olemme
onnistuneet loistavasti. .

1.3 Aktion Österbotten r.f.
Busklobban-Lekpark till Skaftung/Skaftung Ungdomsförening rf
JULKINEN TUKI: 19299,76
KOKONAISBUDJETTI: 38599,52
PAIKKAKUNTA: Kristiinankaupunki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Skaftung by har många barnfamiljer men inget gemensamt ställe
där alla kunde samlas.Projektets mål är att bygga en gemensam lekpark i byn och
samtidigt öka byns gemenskap och barnfamiljernas samt ungdomarnas välbeginnande
Harjoittelusuora/Wahlrooska ry
JULKINEN TUKI: 34067,76
KOKONAISBUDJETTI: 68135,52
PAIKKAKUNTA: Mustasaari
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Wahlrooska ry on Mustasaaren kunnan osoittamalle alueella
rakentamassa kaikille hevosharrastajille sopivaa keskusta. Rakentaminen toteutetaan
vaiheittain. Harjoittelusuora palvelee alueen hevosharrastajia monipuolisesti
mahdollistaen vauhti-, tarkkuus- ja koordinaatioharjoittelun kaikkien hevosurheilulajien osalta.
Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 2/Föreningen Iskmosunden rf
JULKINEN TUKI: 11950
KOKONAISBUDJETTI: 23900
PAIKKAKUNTA: Mustasaari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 25.09.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Det andra skedet av Iskmo-Jungsund vandringsled utökar leden vid
Kråknässkatan (Skatasund) där ett vindskydd och en grillplats uppförs. En brygga ute
på strandstenarna vid den befintliga rastplatsen vid Strömssund byggs för
fågelskådning och vila. Skyltning görs med beskrivning av områdets historia och natur.
En lätt röjning av vegetationen utförs mellan sjöarna för att möjliggöra en kanotled och
gäddnate rensas med hjälp av sävjärn, tre gånger per sommar på två ställen. Den gamla
simstranden vid Kråknässkatan förbättras.
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Naturstig och simstrand runt Glasbrukets fastigheter/Fastighets Ab Glasbruket
JULKINEN TUKI: 29975,9
KOKONAISBUDJETTI: 149879,49
PAIKKAKUNTA: Uusikaarlepyy
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.04.2020-03.07.2022
JULKINEN KUVAUS: Att anlägga en ca 3,2 kilometer lång naturstig i ett ca 10 hektar
stort skogs- och åkerområde öster och söder om Glasbruket Resort i Munsala samt
längs Monässundets strand. Ca 1,1 kilometer kommer att vara tillgängligt för
rullstolsanvändare. Längs sträckningen kommer det att finnas grillplatser både på den
rullstolsanpassade delen och på stranden. Där kommer det också att finnas
badmöjligheter. Avsikten är att utöka utbudet av aktiviteter och service för resortens
gäster vilket förväntas leda tll högre beläggning eftersom nya målgrupper hittar till
resorten, till exempel natur- och vandringsintresserade, pensionärer och
rörelsehindrade.
Petsmo vandringsled/Petsmo Ungdomsförening r.f.
JULKINEN TUKI: 19300
KOKONAISBUDJETTI: 38600
PAIKKAKUNTA: Mustasaari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: En vandringsled omfattande ca 12 km ska byggas med start och
mål i byns centrum, intill den nu nedlagda skolan. Längs leden ska 4-5 grillplatser
anläggas, och leden ska omfatta flera olika slingor sträckor med möjlighet till också
kortare promenader eller utflykter beroende på användarnas nivå. Längs leden ska
man även kunna del av en del historia och kuriosa anknuten till de platser man
passerar, och målsättningen är att göra en av grillplatserna tillgänglig även för
funktionshindrade. Trivseln och möjligheten till fritidsaktivitet ska höjas, inte enbart
för byborna utan även för andra besökare i nejden. Petsmo är en kustby där även
många turister och sommargsäter vistas, och även de ska kunna utnyttja
vandringsleden. På sikt kunde leden locka nya inflyttare till byn, som kanske tidigare
inte varit bekanta med boendemöjligheterna är och den närhet till både havet, naturen
och till Vasa, som Petsmo erbjuder.
Planeringsprojekt Vörå skid- och friluftscentrum/Vörå Idrottsförening rf
JULKINEN TUKI: 53666,9
KOKONAISBUDJETTI: 76667
PAIKKAKUNTA: Vöyri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.10.2021
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JULKINEN KUVAUS: Vörå IF tillsammans med Vörå Golf, Vörå Kommun och andra
intressenter planerar en flerårig utveckling av Vörå Skidcentrum. Syftet är att denna
utveckling skall kunna finansieras via Leader-finansiering. Utvecklingen kommer att
genomföras via flera delprojekt och för detta syfte behövs ett planeringsprojekt som
strukturerar och planerar hur delprojekt skall organiseras och utföras.
Pumptrackbana/Nykarleby BMX & MTB rf
JULKINEN TUKI: 24276
KOKONAISBUDJETTI: 48552
PAIKKAKUNTA: Uusikaarlepyy
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Cykelsporten har fått ett kraftig uppsving bland unga i Nykarleby
kommun och i Finland överlag. Sporter som är spännande, lätta och förmånliga att
utöva är en växande trend. Nykarleby BMX & MTB rf vill anlägga en pumptrackbana i
grus på ca 2000 kvm bakom Skogsvallen i Nykarleby. En pumptrackbana är en typ av
cykelbana där man med hjälp av en pumpande upp och ner rörelse driver cykeln framåt
istället för att trampa. Vår bana täcker ca 2000 kvm av vår 0,5 h arrendemark. Den
sammanflätas av flera loopar som består av gupp, hopp och upphöjda kurvor. Banans
planering och utförande kommer att integreras med den natur som finns på platsen.
Ratsastusurheilun kehittäminen -Isojärven hevosurheilupuisto/Kokkolan Ratsastajat
- Gamlakarleby Ryttare ry
JULKINEN TUKI: 11925
KOKONAISBUDJETTI: 23850
PAIKKAKUNTA: Kokkola
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.05.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Isojärven hevosurheilupuiston- rakentaminen ja etävalmennuslaitteen hankinta
School of Skills athletics/Finlands Svenska Idrott rf
JULKINEN TUKI: 69540,59
KOKONAISBUDJETTI: 99343,7
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2020-31.10.2022
JULKINEN KUVAUS: Finlands Svenska Idrott r.f. vill tillsammans med Österbottens
Idrottsdistrikt och Svenska Finlands Idrottsförbund skapa förutsättningar för att
svenska Österbottens ungdomar och framförallt nyinflyttade hittar en naturlig arena
för gemenskap och socialt liv inom idrottsföreningarnas verksamhet. Detta strävade
projektet Talangjakten till och det här projekt är en naturlig fortsättning på. Grundidén
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är att motivera barn och ungdomar att utveckla olika färdigheter som de kommer att
ha fördel av i sitt fortsatta idrottarliv, oberoende av gren. Österbotten är området var
FSI vill testa konceptet. Genom att förnya verksamhetens innehåll vill projektet
förebygga drop out-fenomenet samt höja ungdomarnas allmänna hälsa, öka intresset
för att röra på sig och även höja på idrottsliga prestationer. En god allmän hälsa ökar
även inlärningsförmågan och ger en god grund även i arbetslivet.
Projektets mål är att motverkaden den negativa trend som råder inom friidrotten just
nu genom att rida på den boost som Talangjakten medförde i Österbottens
Idrottsdistrikt. Då övriga Finlands friidrottsföreningar tappar utövare har ingen
minskning skett inom svenska Österbotten så länge Talangjakten pågick 2016 till 2018.
Nu erbjuder nästa projekt konkreta redskap på hur föreningarna kan lägga upp sin
träningsverksamhet med fokus på tränarna, ledarna och de yngre barnen samt den
egna
träningsoch
verksamhetsmodellen.
Riktlinjerna:
1.
en aktiv svensk ungdomsverksamhet som fungerar över orts- och språkgränser
och är en naturlig samlingsplats för ungdomar och ger möjlighet till interaktion och
inkludering
2.
att aktivera flera ungdomar med i friidrottsverksamheten på de orter där
projektet är verksamt
3.
en god träningsverksamhet för ungdomar som ger dem en möjlighet att bli
idrottare på högre nivå
4.
flera vuxna med i en generationsöverskridande verksamhet
5.
bättre kvalité i utbudet på friidrottstjänster i Österbotten för att på sikt få fram
flera framgångsrika idrottare
Skärgårdens skjutbana/Norra Vallgrund Jaktklubb rf
JULKINEN TUKI: 59937,77
KOKONAISBUDJETTI: 119875,54
PAIKKAKUNTA: Mustasaari
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2017-14.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Skärgårdens skjutbana planeras och iordningställs. Säkerheten
förbättras och banans mått enligt dagens standard iordningställs med markarbete.
Skjutbanan utvidgas för att kunna erbjuda ett bredare skytte. En del nya byggnader
krävs för utförandet av skyttet samt en uppdatering av vissa gamla byggander.
Projektet är ett samarbete mellan de fyra jaktklubbarna i Replot.
TOUGH LOVE - ett rakt på sak projekt/Pedersöre kommun
JULKINEN TUKI: 54373,48
KOKONAISBUDJETTI: 77676,4
PAIKKAKUNTA: Pedersören kunta
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Skapa ett fungerande system där unga får diskutera öppet om
saker som annars inte lyfts öppet fram i rampljuset. Besöka de ungas mötesplatser med
av svenska Locker Room talk organisationen utbildade mentorer och förebilder. Inom
projektet anställs en Tough Love koordinator som har till uppgift att styra upp
utbildningen, skapa kontakter med föreningar och ungdomsorganisationer. Besöka
idrottföreningar i omklädningsrummen och under 15 minuter ge en respekt lektioner.
Påvisa hur maktstrukturer kan bli förtryck och åskådliggöra för de unga
varningssignalerna. Hitta andra alternativ än att ha näsan i skärmen. Samarbete som
köptjänst med Locker Room talk i Sverige, mentorskap och föreläsare från
organisationer. Locker RoomTalk organisationen blir garant för att konceptet fungerar
och kan fortsätta efter projekttiden.
Utveckling av området kring Västerby- plan/Näs-Västerby Byalag rf
JULKINEN TUKI: 22241,61
KOKONAISBUDJETTI: 44483,23
PAIKKAKUNTA: Luoto
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Genom projektet vill vi utveckla området kring Västerby- plan. Det
har funnits en gammal trärink på området men den är riven eftersom den var helt
utsliten. Dessutom finns sedan tidigare en ganska ny grillkåta samt redskapsförråd,
pulkabacke och lekpark. Området är byns centrum, där samlas byns mammor och barn
dagtid, och kvällstid är det full rulle med olika aktiviteter. Speciellt vintertid när
ishockeyplanen är i skick är det full rulle. Ett par gånger om året ordnas större jippon,
såsom t.ex. loppis och fastlagsbrasa. För att kunna utnyttja området bättre och ännu
effektivare vill vi nu genomföra ett projekt som omfattar följande: Ny rink istället för
den gamla som har rivits, den nya rinken skulle svängas för att frigöra utrymme för
parkering och allaktivitetsplan som används vid större tillställningar. Ny beachvolley
plan bredvid rinken. Ett litet torrdass i anslutning till redskapsskjulet. Elanslutning samt
belysning på området.
Vargbergets motionstrappor/Vargbergets fritidscentrum rf
JULKINEN TUKI: 19134,4
KOKONAISBUDJETTI: 38268,8
PAIKKAKUNTA: Närpiö
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.04.2020-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Motionstrappans längd blir 160 m omfattande 219 steg. Trappans
bredd är 1,50 m och steghöjden är planerad till 130 mm. En viloplats med bänkar byggs
halvvägs i trappan. Dessutom kommer det att finnas viloplatser vid trappans start och
slut. Motionstrappan förses med ett räck vars höjd är 900 mm. Motionstrappan byggs
av grovt sågvirke vilket minimerar underhållsarbete emedan själva räcket byggs av
hyvlat virke..
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1.4 Elävä Kainuu LEADER ry
24-7/Osuuskunta Seniorisilta
JULKINEN TUKI: 9262
KOKONAISBUDJETTI: 9262
PAIKKAKUNTA: Ristijärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.05.2017-31.12.2017
JULKINEN 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 mattoknnyksen sekä
normaalia aljaisemman maton aloitusnopeuden ansiosta. Molemmat seikat ova
erittäin merkittäviä haettaessa kuntosalin käyttäjäksi uutta asiakaskuntaa varsinkin
seniorikansalaisten joukosta. Samalla palvelllaan nujorempia kuntosalikäyttäjiä, jotka
ovat jo pitempään "vaatineet" käyttöönsä nykyaikaista liikuntavälinettä. Hankinnalla
lisätään sekä nuorempien että vanhempien kuntosalikäyttäjien yhteistapaamisia,
missa nuoremmat käyttäjät voivat olla oman harrasteensa ohella ohjaamassa uusia,
ikääntyneempiä harrastajia laitteiden oikeaan käyttöön. Hankinnan jälkeen Virtaalan
kuntosali kattaa kymenellä 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.
Joutsentanssi -festivaalin tuottaminen Kuhmoon 2018/Joutsentanssi ry
JULKINEN TUKI: 18004,07
KOKONAISBUDJETTI: 26089,08
PAIKKAKUNTA: Kuhmo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Joutsentanssi on nykytanssifestivaali, jonka tekee
poikkeukselliseksi se, että festivaali tuottaa kolme teosta, joiden juuret nousevat
tavalla tai toisella Kuhmon luonnosta ja ihmisistä. Joutsentanssin arvoihin kuuluu
avoimuus, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että festivaalin tulevaisuus on avoin
kaikille ja ennenkaikkea nykytanssin tekijöille ja siitä innostuneille katsojille. Vuoden
2018 tarkoitus on tehdä festivaali tunnetuksi oman maakunnan voimavaroin
kainuulaisille katsojille.
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Kainuun luontoretket/Kainuun luontoretket
JULKINEN TUKI: 18993,8
KOKONAISBUDJETTI: 54268
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 27.08.2019-22.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Kainuun luontoretket aloittaa erä- ja luontomatkailu palveluiden
tuottamisen Hossan kansallispuiston vieressä. Yritys vuokraa majoituspalveluita
hirsimökeissään Joukojärven rannalla, aivan Hossan kansallispuiston vieressä. Kesällä
voi mm. soutaa, meloa ja patikoida. Talvella voi hiihtää tai ajaa fatbikella järven jään yli
kansallispuistoon. Yritykseltä saat opastetut palvelut nykyaikaisella kalustolla.
Omatoimi retkeilijä voi vuokrata koko kaluston käyttöönsä.Hankkeen avulla
parannetaan mökkien sähköistystä sekä hankitaan tarvittavaa kalustoa. Työllistämisen
tavoitteena on työllistää yksi henkilö sesonkiajaksi ja lisäksi kausi -ja kiireapua tarpeen
mukaan. Kaikki palkat sisältyy 50000 e palkkapottiin.
Kainuun Rastiviikko digiaikaan/Kainuun Rastiviikko ry
JULKINEN TUKI: 21021
KOKONAISBUDJETTI: 26950
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kainuun Rastiviikko digiaikaan -hanke on Rastiviikon digitaalisten
palveluiden kehittämiseksi suunniteltu kehittämishanke. Kainuun Rastiviikkoa on
järjestetty jo yli 50 vuoden ajan 1966 lähtien aina heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Se
on yksi Suomen suurimmista urheilutapahtumista keräten vuosittain Kainuuseen 50007500 eri kävijää. Mikäli Kainuun Rastiviikko halutaan pitää tulevaisuudessa Kainuuseen
matkailijoita houkuttelevana ja järjestelyiltään huipputason tapahtumana, niin
tapahtuman järjestelyt ja palvelut vaativat nyt merkittäviä panostuksia digitaalisten
palveluiden kehittämiseen. Tällä hetkellä Rastiviikon lähes kaikki digitaaliset palvelut
ovat jo vanhanaikaisia sekä lisäksi Rastiviikolta puuttuu uudenaikaisia toimintatapoja
ja palveluita. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen aikana uudistetaan tapahtuman
verkkosivut (sis. verkkokauppa), kehitetään tapahtuman majoitusvälitystoimintaa sekä
suunnitellaan tapahtumalle graafinen ilme.
Korpikainuu goes Digi/Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 58702,54
KOKONAISBUDJETTI: 62918,05
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.12.2019
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on osallistaa suomussalmelaiset nuoret
suunnittelemaan ideointityöpajojen pohjalta houkuttelevia ja innovatiivisia
liikuntatapahtumia kuntalaisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja hyödyntää
myös teknologian tuomia mahdollisuuksia (esim. exergaming) sekä kestävää kehitystä
(esim. pyöräily). Hankkeessa luodaan pohjaa tätä hanketta seuraavalle kv-hankkeelle
yhteistyössä muiden European Town of Sport -tunnustuksen saaneiden kanssa
benchmarkaamalla erikseen sovitut kohteen sekä yhteistyökumppaniksi sopivat
kaupungit.
Korpikainuu goes Digi/Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 21838,88
KOKONAISBUDJETTI: 22940
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on osallistaa suomussalmelaiset nuoret
suunnittelemaan ideointityöpajojen pohjalta houkuttelevia ja innovatiivisia
liikuntatapahtumia kuntalaisille yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa ja hyödyntää
myös teknologian tuomia mahdollisuuksia (esim. exergaming) sekä kestävää kehitystä
(esim. pyöräily). Hankkeessa luodaan pohjaa tätä hanketta seuraavalle kv-hankkeelle
yhteistyössä muiden European Town of Sport -tunnustuksen saaneiden kanssa
benchmarkaamalla erikseen sovitut kohteen sekä yhteistyökumppaniksi sopivat
kaupungit.
Käärmekankaan ampumaradan huoltorakennuksen uusiminen/Suomussalmen
Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 52453,8
KOKONAISBUDJETTI: 87423
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen tavoitteena on rakentaa
yhdistyksen omistamalle Käärmekankaan ampumaradalle (os Kullanperäntie 2
Suomussalmi KK) uusi huolto -ja toimistorakennus. Uudistetussa rakennuksessa
voidaan turvallisesti jatkaa Käärmekankaan ampumaradalla tapahtuvia monipuolisia
toimintoja. Paikalliset yhdistykset ja eri alojen harrastetoimijat saavat käyttöönsä
asianmukaiset tilat eri toimintoihin. Rakennuksen monipuolisen käytön turvaamiseksi
huomioidaan
rakentamisessa
myös
liikuntarajoitteisten
henkilöiden
käyttömahdollisuudet.
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Maastopyöräily- ja vesiurheilukeskus reitistöineen -hanke/Ristijärven kunta
JULKINEN TUKI: 11875
KOKONAISBUDJETTI: 11875
PAIKKAKUNTA: Ristijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Ristijärvelle perustetaan sähköpyöräilyä ja suplautailua tukeva
keskus. Keskukseen hankitaan kalustoa kaikenikäisten tarpeisiin, huomioiden niin
nuoret kuin ikäihmisetkin. Saukkovaaran kunnan mailla sijaitseville latupohjille ja
poluille sekä vaaralle johtavalle yleiselle kevyen liikenteen väylälle merkataan
lähipyöräilyreitit. Laskettelurinteeseen tehdään ylämäki-/alamäkiajoa varten
kilpailureitit palvelemaan kilpailutoimintaa. Tämä mahdollistaa SM-hiihtojen lisäksi
myös erilaisia polkupyörällä toteutettavia ylä- ja alamäkiajokilpailujen järjestämisen.
Yleisiä teitä pitkin suunnitellaan pidempiä reittejä, joille laaditaan tarinat. Kalliokosken
kierros kertoo tarinaa Möykkysenjoen sillasta ja Jokikylään sillan kupeeseen
pudonneesta lentokoneesta. Hiisijärven kierros vie Laahtaselta metsäteitä pitkin
Hiisijärven hiekoille ja kertoo tarinaa Hiisijärven vedenlaskusta.
Pidemmät
aktiiviharrastajien reitit vievät Paljakan kierrokselle, Uvan kautta Paltamoon ja
Heikkisenjoen tietä takasin sekä Huovisnäreikön kautta Vuokattiin Halmevaaran tai
Loson kautta ja edelleen Puikkokosken kautta takaisin. Pienimuotoiset huollot ja
akkujen vaihdot järjestetään yhteistyössä määränpäässä sijaitsevien toimijoiden
kanssa (Vuokatti ja Paljakka). Kaikki reitit merkitään asianmukaisin ja riittävin opastein.
Reittien varsille lisätään opasteet ensiavun saamiseksi. Kaikista reiteistä tehdään
kartat, joihin merkitään laavut , nähtävyydet, reitin vaativuus sekä kuvia reitin varrelta.
Nuoret otetaan mukaan hankkeeseen ajamaan ja kuvaamaan videoita reiteistä.
Samalla he hoitavat sähköistä markkinointia kohteista. Talviaikaan Saukkovaaran
kunnan mailla sijaitsevia latureittejä hyödynnetään pyöräilyssä. Hanke tuo
matkailullista näkyvyyttä Saukkovaaralle. Samalla yhteisöllisyys korostuu, kun mukana
on laaja kirjo eri toimijoita, sekä yrityksiä että yhteisöjä.
Maastopyöräily- ja vesiurheilukeskus reitistöineen -hanke/Ristijärven kunta
JULKINEN TUKI: 35621,98
KOKONAISBUDJETTI: 45240
PAIKKAKUNTA: Ristijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Ristijärvelle perustetaan sähköpyöräilyä ja suplautailua tukeva
keskus. Keskukseen hankitaan kalustoa kaikenikäisten tarpeisiin, huomioiden niin
nuoret kuin ikäihmisetkin. Saukkovaaran kunnan mailla sijaitseville latupohjille ja
poluille sekä vaaralle johtavalle yleiselle kevyen liikenteen väylälle merkataan
lähipyöräilyreitit. Laskettelurinteeseen tehdään ylämäki-/alamäkiajoa varten
kilpailureitit palvelemaan kilpailutoimintaa. Tämä mahdollistaa SM-hiihtojen lisäksi
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myös erilaisia polkupyörällä toteutettavia ylä- ja alamäkiajokilpailujen järjestämisen.
Yleisiä teitä pitkin suunnitellaan pidempiä reittejä, joille laaditaan tarinat. Kalliokosken
kierros kertoo tarinaa Möykkysenjoen sillasta ja Jokikylään sillan kupeeseen
pudonneesta lentokoneesta. Hiisijärven kierros vie Laahtaselta metsäteitä pitkin
Hiisijärven hiekoille ja kertoo tarinaa Hiisijärven vedenlaskusta.
Pidemmät
aktiiviharrastajien reitit vievät Paljakan kierrokselle, Uvan kautta Paltamoon ja
Heikkisenjoen tietä takasin sekä Huovisnäreikön kautta Vuokattiin Halmevaaran tai
Loson kautta ja edelleen Puikkokosken kautta takaisin. Pienimuotoiset huollot ja
akkujen vaihdot järjestetään yhteistyössä määränpäässä sijaitsevien toimijoiden
kanssa (Vuokatti ja Paljakka). Kaikki reitit merkitään asianmukaisin ja riittävin opastein.
Reittien varsille lisätään opasteet ensiavun saamiseksi. Kaikista reiteistä tehdään
kartat, joihin merkitään laavut , nähtävyydet, reitin vaativuus sekä kuvia reitin varrelta.
Nuoret otetaan mukaan hankkeeseen ajamaan ja kuvaamaan videoita reiteistä.
Samalla he hoitavat sähköistä markkinointia kohteista. Talviaikaan Saukkovaaran
kunnan mailla sijaitsevia latureittejä hyödynnetään pyöräilyssä. Hanke tuo
matkailullista näkyvyyttä Saukkovaaralle. Samalla yhteisöllisyys korostuu, kun mukana
on laaja kirjo eri toimijoita, sekä yrityksiä että yhteisöjä.
Vienan reitin opastustaulut/Vuokin kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5000
KOKONAISBUDJETTI: 8333,34
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2017-31.08.2017
JULKINEN KUVAUS: Vuokin "Vienan reitti" eli toiselta nimeltään "Lönnrotin polku" on
kulttuurihistoriallisesti merkittävä kulkureitti, jonka merkitys niin Museovirasto kuin
Kainuun Liitto ovat vahvistaneet. Reitti on merkitty maastoon ja sitä on viime vuosina
kunnostettu niin kunnan, entisen ympäristökeskuksen kuin Vuokin kyläyhdistyksen
voimin. Suomussalmen kunta luovutti reitin hoitovastuun kyläyhdistykselle ja sen
avajaiset pidettiin 6.6.2015. Maastoon on pystytetty muutamia opasteita (puuviittoja),
mutta alkuperäinen suunnitelma säänkestävistä opastauluista, joissa on tri Heikki
Rytkölän laatimat historiikkikertomukset, ei ole vielä pystytty toteutumaan. Tämä
pienimuotoinen rakennushanke tähtää siihen. Ensi kesänä (viikolla 24) pidetään
Hossan kansallispuiston avajaiset ja viimeistään siihen mennessä mainitut
toimenpiteet halutaan saada tehdyiksi, jotta Hossasta kliinnostuneet voivat myös
tutustua Vienan reittiin, niin haluttaessa.
Vuokatin ratsastuskeskuksen perustaminen/Vuokatin Ratsastuskeskus Oy
JULKINEN TUKI: 27563,55
KOKONAISBUDJETTI: 78753
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
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HANKEAIKA: 14.08.2018-19.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa parannetaan tallin sekä talliympäristön turvallisuutta,
toimivuutta ja viihtyvyyttä. Remontoinnin kohteita ovat piha-alue; hevostarhat ja
niiden pohjat sekä parkkialueet ja kulkuväylät. Tallissa hoidetaan tallin ilmastointi
kuntoon sekä puretaan jo osittain luuhistunut heinäkatos ja rakennetaan uusi tilalle.
Vuokin reitti Vienaan, investoinnit 2020-2021/Vienan reitti ry
JULKINEN TUKI: 17751
KOKONAISBUDJETTI: 29585
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Vuokin reitti Vienaan (Vienan reitti) on muinaismuistolailla suojeltu
kulttuurihistoriallisesti arvokas reitti, jota palvelemaan on 2019 perustettu Vienan
reitti ry. Yhdistys vaalii reitin kalevalaista kulttuuriperintöä, edistää luonto- ja
kulttuurimatkailua ja tekee reittiä tunnetuksi. Yhdistys kunnostaa polku- ja vesireittiä,
laatii selvityksiä, järjestää seminaareja, edistää tutkimusta, toimii yhteistyössä
kyläläisten, maanomistajien ja viranomaisten kanssa. Vienan reitillä on jo kolmena
vuonna järjestetty patikointi- ja kulttuuritapahtumia. Saadun palautteen mukaan reitti
on kiinnostava, mutta reitin palveluja toivotaan lisää. Halutaan tietää reitin kulttuuri-,
asutus- ja rajaliikenteen historiasta. Reitille pystytetään kolme isoa infotaulua, joissa
karttojen, kuvien ja esittelytekstien avulla kerrotaan Kainuun vanhimmasta
rajanylityspaikasta (Wuokinlatva), laukkukaupasta Tornionjärven venemarkkinoilla ja
Vuokin ainutlaatuisesta vienalaisesta alueesta (Kuiva-, Hietajärvi, Murhinsalo, Vienan
reitti, kalastusalueet). Lisäksi pystytetään rajalla sijainnut matkamiehen risti, tehdään
Särkänpolveen pitkospuut ja Syntisenkankaan nuotiopaikalle käymälähalkoliiteri.
Kainuun komeimmille jokiniitylle rakennetaan kaksi perinteen mukaista latoa, joissa
patikoitsijat voivat yöpyä.

1.5 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry
Elintapaneuvonnan palvelupolku/Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
JULKINEN TUKI: 66368
KOKONAISBUDJETTI: 82960
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-30.06.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen perimmäisenä ajatuksena on hyödyntää kuntien jo
olemassa olevia hyvinvointipalveluntarjoajia rakentamaan tiiviimpää yhteistyötä ja
muodostaen näin kuntiin hyvinvointia tukevia palveluketjuja. Palvelupolkuhankkeen
taustalla on jo useamman vuoden peräkkäin toiminut liikuntaneuvonnan hanke, jota
halutaan laajentaa työikäisistä aikuisista koskemaan koko väestöä. Lisäksi liikunnan ja

39

ravitsemuspalveluiden kylkeen halutaan ottaa mukaan myös muita hyvinvointia tukevia
asiantuntijapalveluita auttamaan ihmisten arjessa jaksamista.
eSport -kerhotoiminta/Imatran Pallo-Veikot IPV ry
JULKINEN TUKI: 59200
KOKONAISBUDJETTI: 74000
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.10.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: eSport-kerhotoiminta ¿hankkeen tavoite on luoda uusia
harrastusmahdollisuuksia, tapahtumia, synnyttää uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä
lisätä alueellista näkyvyyttä. Elektroninen-urheilu (eSport, e-urheilu) on samalla
tulevaisuutta ja nykyisyyttä. Siksi on tärkeää vastata nykylasten uudenlaisen kerho ¿ja
harrastetoiminnan tarpeeseen, luoda tulevaisuuden ura- ja työllistymismahdollisuuksille
terve pohja sekä edistää terveitä elämäntapoja. Hankkeen myötä syntyy uusia toimivia
ryhmiä, seuraan tulee lisää jäseniä ja tekijöitä.
Intoa Ilmeentielle/Ilmeen Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 12027,5
KOKONAISBUDJETTI: 24055
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.12.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Viraskorven kyläkentän ja kerhorakennuksen kunnostus.
Ketterästi eteenpäin/Imatran Ketterä Juniorit ry
JULKINEN TUKI: 59200
KOKONAISBUDJETTI: 74000
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Ketterästi eteenpäin -hankkeen tavoitteena on luoda yksi uusi
pysyvä työpaikka. Päätoiminen seurakehittäjä vie Imatran Ketterä Junioreiden
seuratoiminnan uudelle tasolle. Tarkoitus on saada seura toimimaan mahdollisimman
tehokkaasti kaikilla niillä resursseilla, jotka meillä on käytössämme. Lisäksi tarkoituksena
on saada seuraan lisää toimijoita ja harrastajia.
Kotipesä - kansallispelin paluu Miettilään/Miettilän Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 12052
KOKONAISBUDJETTI: 24104
PAIKKAKUNTA: Rautjärvi
40

HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.12.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan pesäpallokenttä ja korjataan vajarakennus
välinevarastoksi ja vaatteenvaihtotilaksi. Muutaman kymmenen vuoden tauon jälkeen
palautetaan pesäpalloharrastus Miettilään. Alue tenniskenttineen tarjoaa hyvät
liikuntamahdollisuudet ja mahdollistaa paremmin myös ulkotapahtumien järjestämisen
Miettilän Nuorisoseuran talolla.
Motocrossradan huoltorakennus/Imatran Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 51612,9
KOKONAISBUDJETTI: 103225,81
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 19.04.2017-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Kurkvuoren motocross-radalle uusi asianmukainen
huoltorakennus. Rakennus parantaa valmistuttuaan seuran harrastus- ja kilpailuolosuhteita.
Ruokolahti Pumptrack 2020/Ruokolahden kunta
JULKINEN TUKI: 56643,6
KOKONAISBUDJETTI: 72620
PAIKKAKUNTA: Ruokolahti
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Ruokolahden kunta rakentaa pumptrack radan Ruokolahden koulun
ja urheilukentän läheisyyteen. Rata palvelee skeittaajia, scoottaajia, rullaluistelijoita ja
pyöräilijöitä. Rata-alueen rakentamisessa pyritään hyödyntämään Ruokolahden kunnan
alueella 2020 käynnistyvien infran aluesaneeraus ja perusparannus töiden maa-aineksia.
Hyötykäytöllä saadaan maat uusiokäyttöön ja pienennetään kuljetuksista aiheutunutta
hiilijalanjälkeä.
Särkisalmen kävelysilta/Särkisalmen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 32696,4
KOKONAISBUDJETTI: 44000
PAIKKAKUNTA: Parikkala
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Särkisalmen kävelysilta ja venelaituri.Laavun, tulipaikan ja
uimakopin kunnostus.Kävelysillan ja venelaiturin uusiminen. Nykyinen silta sekä laituri
ovat huonokuntoisia ja näiden tilalle toteutetaan uudet. Alueella on myös laavu, joka
vaatii kunnostusta, uusi tulipaikka sekä alueella olevan uimakopin kunnostus.
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Tavoitteena on alueen virkistyskäytön lisääminen/ turvallinen käyttö. Alue palvelee
asukkaita, loma-asukkaita sekä muita matkailijoita.
Vauhtia Kartingiin/Saimaan Karting ry
JULKINEN TUKI: 5180
KOKONAISBUDJETTI: 10360
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 14.03.2017-31.12.2017
JULKINEN 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 kartingpienautoilun harrastuksen sekä nuorison liikennekasvatuksen edistäminen kotikunnan
ja lähikuntien alueella. Saimaan Karting ry järjestää toimintaa ympäri vuoden.
Verkko liikuttaa: Materiaalia lasten ja nuorten ohjaamiseen ja liikkumiseen EteläKarjalassa/Imatran Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 83200
KOKONAISBUDJETTI: 104000
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteenä on kaikille avoimen, verkkopohjaisen
oppimateriaalipaketin luominen, jossa erityisesti yleisurheilutekniikoita opetetaan
systemaattisesti ikäluokittain. Materiaalia voidaan soveltaa sekä ohjauksen tukena että
omatoimisessa harjoittelussa. Hanke ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä, koska
siinä tuotetaan videomateriaalia nuorille tuttuun verkkoympäristöön. Materiaalia saa
kokeilla ja käyttää vapaasti ilman maksua ja sitoutumisvaatimuksialajiharjoitteluun
perehdyttäessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään toiminta-alusta, jossa hyödynnetään
tuotettua materiaalia sekä järjestetään ryhmätapahtumia liikuntaan tutustumiseksi.
Hankkeessa tuotettua materiaali esitellään yhteistyössä paikallisten kuntien ja liikuntaalan järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä hankkeessa järjestettävissä
liikuntatapahtumissa.

Wakeboard kaapelirata/Wake park Imatra Oy
JULKINEN TUKI: 5960
KOKONAISBUDJETTI: 29800
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.07.2019-05.03.2022
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JULKINEN KUVAUS: Olemme perustamassa Varpasaaren lahdelle Etelä-Karjalan
ensimmäistä vesilautailu/hiihto kaapelirataa. Yrityksemme koostuu neljästä osakkaasta
joista kolmella on pitkä yrittäjyys tausta erillaisilta palvelu- ja rakennusaloilta, yhdellä
myös aikaisempi vesiurheiluun keskittyvä yritys. Meillä on myös vahva harrastus tausta
vesilautailulle. Laitteiston rakentaminen tulee tapahtumaan omarahoitteisesti ja
paikallista
ammattitaitoa
hyödyntäen.
Laitteisto
muodostuu
kahdesta
teräsristikkorakenteisesta voimalinjapylväästä joiden välillä kulkee sähkömoottorin
liikuttama vetovaijeri ja vetolaite mistä roikkuu vetonaru ja kapula josta lautailija pitää
kiinni. Sen käyttö/operointi tapahtuu yksinkertaisella kauko-ohjaimella jossa on nopeus
ja eteen-taakse toiminnot, sekä hätä-seis painike.

1.6 Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry
Askellajiratsastusrata Nurmijärvelle/Glaesihross Oy
JULKINEN TUKI: 6820
KOKONAISBUDJETTI: 34100
PAIKKAKUNTA: Nurmijärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 29.06.2018-25.03.2021
JULKINEN KUVAUS: Islanninhevosilla harrastettavaa askellajiratsastusta ratsastetaan
mm. 250 metriä pitkällä ovaaliradalla. Ovaalirataa voisi verrata muiden hevoslajien
käyttämiin puitteisiin, kuten maneesit ja ratsastuskentät. Suomessa on pulaa
kansainväliset standardit täyttävistä ovaaliradoista, joilla ratsastajat voivat
valmentautua
ja
myös
kilpailla.
Käynnistettävässä
hankkeessa
islanninhevosratsastukseen tarkoitettu ovaalirata tullaan rakentamaan Nurmijärvelle,
Aurinkomäen tilalle (Glaesihross Oy).
Harjoitusraviradan
toimintamahdollisuuksien
parantamishanke/Tuusulan
Hevosystäväinseura ry
JULKINEN TUKI: 35617,6
KOKONAISBUDJETTI: 89044
PAIKKAKUNTA: Tuusula
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan ja vahvistetaan Tuusulan
Hevosystäväinseuran harjoitusalueen toimintamahdollisuuksia tarjota turvallinen ja
monipuolinen harrastuspaikka. Tavoitteena on rakentaa kuusi uutta valjastuskatosta,
kunnostaa rata-aluetta (ojien täytöt, harjoitusradan tasoitus, radan leventäminen yhden
ajokaistan verran), autojen pysäköintitilan rakentaminen radan välittömään
läheisyyteen sekä hankkeen yhteydessä kartoitetaan tarkemmin ratsastuskentän tarve
rata-alueella. Tämän lisäksi harjoitusradan välittömään läheisyyteen rakennetaan
parakkirakennus kerhotilaksi monipuoliseen käyttöön. Kerhotalon rakentamisen myötä
harrastustarjontaa voidaan laajentaa huomattavasti. Kerhotalossa voidaan järjestää
erilaisia kursseja, kerhoja ja koulutuksia myös nykyisten jäsenten ja hevosharrastajien
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lisäksi muille sidosryhmille ja tätä kautta lisätä seuran yhteistyötä alueen eri toimijoiden
kanssa.
Kakslammin
suojelualueen
kehittämishankkeen
suunnittelu/Vuokon
Luonnonsuojelusäätiö sr
JULKINEN TUKI: 17858,4
KOKONAISBUDJETTI: 25512
PAIKKAKUNTA: Hausjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.12.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Suojeltavalla soranottoalueella on liikunta- ja frisbeegolf -reitit, joita
Ryttylän kyläläiset ja kuntalaiset käyttävät aktiivisesti. Aluetta tullaan hoitamaan ja
kehittämään sekä siellä esiintyvien uhanalaisten lajien suojelemiseksi että kuntalaisten
monipuolisten
ulkoiluja
virkistysmahdollisuuksien
edistämiseksi.
Tarkoituksenamme on suunnitella Ryttylän Kirin ja kunnan kanssa olemassa olevien
ulkoilureittien käyttöä ja hoitoa sekä mahdollista lisäämistä esimerkiksi senioreille
tarkoitetulla reitillä ja koko alueella kiertävällä luontopolulla.
Kiipeilymahdollisuuksien kehittäminen Riihimäen seudulla/Riihimäen kiipeilijät ry
JULKINEN TUKI: 16494
KOKONAISBUDJETTI: 27490
PAIKKAKUNTA: Riihimäki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-28.02.2019
JULKINEN KUVAUS: Riihimäen Kiipeilijät ry:n ylläpitämän kiipeilykeskuksen
kehittämiseen tähtäävä investointihanke. Riihimäen kiipeilykeskus Rocklands on kaikille
avoin liikuntapaikka, joka on auki kuutena päivänä viikossa. Asiakaskunta koostuu
lapsista, nuorista ja aikuisista ja kaikkien ikäryhmien tarpeet on huomioitu hallin
ylläpidossa. Hallia kehitetään ja ylläpidetään erilaisten käyttömaksujen avulla. Olemassa
olevien kiipeilyseinien monipuolisuutta lisätään laajentamalla kiipeilyhallia naapurihallin
puolelle parvitilaan. Uuteen tilaan rakennetaan n.45m2 alalle lisää kiipeilyseinää, jotka
täydentävät olemassa olevien seinien monipuolisuutta ja lisäävät hallin kapasitettia
suuremmille harrastajajoukoille. Lisäksi vanhalle puolelle rakennetaan n.7m korkea
köysikiipeilyseinä, mikä varustetaan kahdella automaattisella varmistuslaitteella.
Kupparilampi 2020/Hausjärven Reserviläiset ry
JULKINEN TUKI: 9999,75
KOKONAISBUDJETTI: 26308,22
PAIKKAKUNTA: Hausjärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.03.2020-31.12.2022
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on pohjavesien suojelun osalta rakentaa
hirviradalle täysimittainen 24m leveä luotiloukkurakenne, asentaa uusi pohjaveden
näytteenottoputki sekä suorittaa vanhojen käytöstä poistettujen taustavallien
peittäminen.Meluntorjunnan osalta tavoitteena on teettää tietokonepohjaista
laskentaa
hyödyntävä
melumallinnus
sekä
suunnitella
ja
toteuttaa
meluntorjuntatoimenpiteet joilla ympäristön kokemaa ampumaratamelua voidaan
vähentää.
Meluntorjunta
toimenpiteiden
vaikutus
tullaan
todentamaan
melumittauksin. Radan viihtyisyyden ja käytettävyyn osalta tavoitteena parantaa alueen
tiestöä, kulkuväyliä, pysäköintialueita sekä nykyaikaistaa alueen merkintöjä ja
ampumakatoksia ja huoltorakennuksia.
Maastoesterata/Glomsin ratsastajat ry/Gloms Ryttare rf
JULKINEN TUKI: 24719,5
KOKONAISBUDJETTI: 38030
PAIKKAKUNTA: Espoo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Glomsin Ratsastajat ry toimii Pohjois-Espoon alueella. Yhdistyksen
vaikutusalueelta
puuttuu
ratsukoille
tarkoitettu
maastoesterata.
Radan
rakentamiseksi yhdistys on päättänyt rakentaa ko radan. Koska hanke vaatii
suurimmaksi osaksi konetyötä, joudutaan se toteuttamaan pääsääntöisesti
ostamalla toteutus ulkopuoliselta yrittäjältä.
Mosake/Pro Mommilanjärvi ry
JULKINEN TUKI: 11959,17
KOKONAISBUDJETTI: 20981
PAIKKAKUNTA: Hausjärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.04.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Mommilanjärven soutelu stadion alueen viihtyvyyden
parantaminen. Ranta-alueiden ja vesistö alueilta haitallisten kasvinpoisto ja niitto.
Nuuksion Haukanpesä/Natura Viva Oy
JULKINEN TUKI: 6682
KOKONAISBUDJETTI: 33410
PAIKKAKUNTA: Espoo
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 13.02.2018-22.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää Nuuksion Haukkalammen sekä
ympäröivän alueen virkistyskäyttöä ja luontomatkailua.Hankkeen toteuttaa Natura Viva
Oy yhteistyössä retkeilyyn ja luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten kanssa. Natura
Viva on pääkaupunkiseudun ja Suomen markkinajohtaja melontapalveluissa.
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Vuosaaressa sijaitsevan melontakeskuksen ohella yritys on toiminut aktiivisesti
Nuuksiossa ja järjestänyt melontaan, luontoretkeilyyn ja lumikenkäilyyn liittyviä
tapahtumia koti- ja ulkomaisille asiakkaille sekä yrityksille ja ryhmille.
Röyläntuvan frisbeegolfkenttä/Röylän ja Bodomin Seudun Omakotiyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 19372,79
KOKONAISBUDJETTI: 32287,98
PAIKKAKUNTA: Espoo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Röyläntuvalle halutaan tehdä 9 korin frisbeegolfrata, joka on
suunniteltu matalan kynnyksen harrastelijaradaksi. Kuka vaan voi tulla pelaamaan,
pelaaminen on ilmaista. Rata on kunnollinen, hyvin suunniteltu ja laadukas, mutta ei
kilpailutasoinen. Pohjois-Espoossa on vähänlaisesti harrastusmahdollisuuksia ja
toivomme että erityisesti nuoret ja lapsiperheet löytäisivät Röyläntuvan
frisbeegolfradan. Frisbeegolf soveltuu myös ikääntyville asukkaille. Haluamme että
kaikille löytyisi mukavaa ja sosiaalista lähitekemistä. Lisäksi toivomme, että Röyläntuvan
käyttöaste parantuisi uuden frisbeegolfradan myötä.
Yhdistysten pienet investoinnit2/Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands
Landsbygd kan EMO rf
JULKINEN TUKI: 13090
KOKONAISBUDJETTI: 13090
PAIKKAKUNTA: Riihimäki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 25.10.2019-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Teemahanke yhdistyen pienten investointien tukemiseksi.
Hankkeen avulla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia,
vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä, harrastustoimintaa ja ympäristön laatua. Hankkeella
tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä alle 10 000 euron suuruisia
investointihankkeita. Tuettavat investoinnit eivät voi sisältää rakentamista, vaan niiden
tulee olla kone- ja laitehankintoja, kiinteitä kalusteita tms., jotka eivät edellytä
kokoamista tai paikalleen asentamisesta merkittävämpiä töitä. Tällaisia hankkeita ovat
mm. kylätalojen ja harrastustilojen toimivuutta, käytettävyyttä ja energiatehokkuutta
lisäävät kone- ja laitehankinnat, harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät pienet
investoinnit jne. Tällaisia voivat olla mm; ilmalämpöpumput, yhteiskäyttötilojen
audiovisuaaliset laitteet, uusien harrastusmuotojen tarvitsemat harrastusvälineet,
kalusteet,jne.
Hanke lisää yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta. Koordinaatiohankkeessa rahoitettavien alahankkeiden toteuttajina
voivat olla kyläyhdistykset, urheiluseurat, harrastusyhdistykset jne. Alahankkeiden
toteuttajilla tulee olla vakiintunutta toimintaa useamman vuoden ajalta ja riittävän laaja
jäsenistö osoittamaan toiminnan merkittävyyden.
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Yhdistysten pienet investoinnit2/Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands
Landsbygd kan EMO rf
JULKINEN TUKI: 53868,45
KOKONAISBUDJETTI: 89780,75
PAIKKAKUNTA: Riihimäki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 25.10.2019-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Teemahanke yhdistyen pienten investointien tukemiseksi.
Hankkeen avulla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia,
vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä, harrastustoimintaa ja ympäristön laatua. Hankkeella
tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä alle 10 000 euron suuruisia
investointihankkeita. Tuettavat investoinnit eivät voi sisältää rakentamista, vaan niiden
tulee olla kone- ja laitehankintoja, kiinteitä kalusteita tms., jotka eivät edellytä
kokoamista tai paikalleen asentamisesta merkittävämpiä töitä. Tällaisia hankkeita ovat
mm. kylätalojen ja harrastustilojen toimivuutta, käytettävyyttä ja energiatehokkuutta
lisäävät kone- ja laitehankinnat, harrastusyhdistysten toimintaa kehittävät pienet
investoinnit jne. Tällaisia voivat olla mm; ilmalämpöpumput, yhteiskäyttötilojen
audiovisuaaliset laitteet, uusien harrastusmuotojen tarvitsemat harrastusvälineet,
kalusteet,jne.
Hanke lisää yhdistysten toimintaedellytyksiä, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista
yhteenkuuluvuutta. Koordinaatiohankkeessa rahoitettavien alahankkeiden toteuttajina
voivat olla kyläyhdistykset, urheiluseurat, harrastusyhdistykset jne.. Alahankkeiden
toteuttajilla tulee olla vakiintunutta toimintaa useamman vuoden ajalta ja riittävän laaja
jäsenistö osoittamaan toiminnan merkittävyyden.

1.7 Etpähä ry
Ampumaratojen kehittämishanke/Orimattilan Ampumaratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 34687,96
KOKONAISBUDJETTI: 69375,93
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Ampumaratayhdistyksessä Orimattilan Jymyllä, Orimattilan
Eränkävijöillä ja Riistanhoitoyhdistyksellä on tarvetta kehittää nykyisiä ratojaan
toimivuuden suhteen ja että radoilla otetaan ympäristötekijät paremmin huomioon
(mm. lyijynkeräyksen parantaminen).
Hälvälän ampumahiihtostadionin laajennus/Hollolan Urheilijat -46 ry
JULKINEN TUKI: 41656,11
KOKONAISBUDJETTI: 83312,22
PAIKKAKUNTA: Hollola
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.12.2017-15.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Toimenpiteen tarkoituksena on peruskorjata ja laajentaa Hollolan
kunnan Hälvälän ampumaurheilukeskuksen yhteydessä sijaitseva Hollolan
ampumahiihtostadionin rullahiihtorata. Uutta rullaratapohjaa rakennetaan 1.1
kilometriä. Uusi rata yhdistää kahden aikaisemman rakennusvaiheen rataosuudet
yhdeksi noin 3,7 kilometrin pituiseksi radaksi. Asfaltoitu rullarata palvelee talvella
hiihtoladun pohjana. Vastaavan kokoisia rullaratoja on tällä hetkellä Suomessa 6
kappaletta, joista lähin sijaitsee Imatralla.
Hälvälän ampumahiihtostadionin ympäristöinvestoinnit/Hollolan Urheilijat -46 ry
JULKINEN TUKI: 16110
KOKONAISBUDJETTI: 32220
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.01.2017-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Hollolan kunnan ja lähialueiden
asukkaat sekä ampumahiihtoa harrastavat henkilöt. Hankkeen tarkoituksena on tehdä
tarvittavat ympäristöinvestoinnit Hollolan Hälvälän ampumarata-alueella sijaitsevalle
ampumahiihtostadionille, jotta alueen käyttöä voidaan jatkaa vuoden 2016 jälkeen. Nyt
tehtävät investoinnit ovat osa laajempaa ampumahiihtostadionin kehittämissuunnitelmaan.
Hälvälän ampumaurheilukeskuksen ympäristöinvestoinnit/
Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry
JULKINEN TUKI: 13625
KOKONAISBUDJETTI: 27250
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.04.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Lahden seutukunalla asuvat
metsästäjät ja ampumaharrastajat. Hankkeen tavoitteena on tehdä Puolustusvoimien
hallinnoimalle
Hälvälän
ampurata-alueelle
Villikarjurataa
sekä
pistooli/
pienoiskivääriratoja koskevat ympäristöinvestoinnit, joilla estetään ammunnasta
syntyvän lyijyn päätyminen maaperään. Hankkeen seurauksena alueella tapahtuvaa
ammuntaa voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa.
Hälvälän haulikkoradan ympäristöselvitykset/Hälvälän Ratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15320
KOKONAISBUDJETTI: 19150
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: muut
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.04.2017-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Lahden seutukunnan ja PäijätHämeen 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.
Jalkapallohallin kehittämishanke/Orimattilan Pedot ry
JULKINEN TUKI: 35686,16
KOKONAISBUDJETTI: 71372,33
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Orimattilan Pedot perustettiin vuonna 1967 jääkiekkoseuraksi.
Viime vuosina jalkapallo on kuitenkin noussut seuran kiistattomaksi ykköslajiksi.
Talviharjoittelun olosuhteissa on kuitenkin vielä paljon parannettavaa. Pedoilla on
Kalliosuojan/väestösuojan
tiloissa
vuonna
2008
yhdistyksen
rakentama
tekonurmikenttä joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2008. Kalliosuojassa harjoittelee
seuran aktiiviset harrastajat (n.250) talvikuukausina. Tiloihin on tullut tarve tehdä
muutoksia ja parannuksia jotta tila toimisi jatkossa paremmin harjoituskäytössä. Hanke
parantaisi Petojen talviharjoitteluolosuhteita ja etenkin seuran junioreille tila on erittäin
tärkeä: pienempi tila ei ole niin suuri ongelma kuin aikuisille pelaajille.
Judoseuran harjoitus- ja toimistotilat/Orimattilan Judoseura ry
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.11.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Orimattilan Judoseura on perustettu 25.8.1976. Seura valittiin 2010
Päijät-Hämeen parhaaksi urheiluseuraksi ja vuonna 2011 seuran jäsenmäärä oli jo n.
500. Seura järjestää joka vuosi useita leirejä, seuran Summer Judo Rocks on ollut viime
vuosina Suomen suurin judon kesäleiri. Lapsille on useita judokursseja. Seurassa toimii
kilparyhmä ja pienimmille lapsille muksujudo ja naperojudo. Aikuisille löytyy alkeiskurssi
ja kuntojudo, sekä lasten vanhemmille tanssipainotteinen judojumppa. Seurassa on n.
10 % kilpailevia judokoita. Seuralle on avautunut mahdollisuus hankkia nykyiset
harjoitustilat edullisesti itselleen. Omat tilat turvaisivat seuran toiminnan
tulevaisuudessakin. Urheilutalolta tms. on mahdotonta saada judon tarvitsemia
tuntimääriä.
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Jääkaukalon rakentaminen Monitoimihalliin ja pellettilämmittimen hankinta/
Nikke Areena Oy
JULKINEN TUKI: 14374,2
KOKONAISBUDJETTI: 71871
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 18.01.2019-22.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Tuettava hanke koostuu luisteluun ja jääkiekon pelaamiseen
tarkoitetun, ns. synteettisellä jäällä varustetun jääkaukalon rakentamisesta Nikke
Areenan olemassa olevaan monitoimikuplahalliin. Hankkeeseen sisältyy lisäksi
kuplahallin lämmitykseen tarkoitetun pellettipolttimen hankinta, sekä poltinta varten
rakennettava sääsuojarakennus. Toimenpiteen seurauksena yrityksen palvelutuotteet
monipuolistuvat, mikä näkyy yrityksen liikevaihdon kasvamisena ja parantuneena
kannattavuutena.
Kuntoportaat Orimattilaan/Olan Kamppailijat ry
JULKINEN TUKI: 12925
KOKONAISBUDJETTI: 25850
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Myös Orimattilassa on ryhdytty toivomaan ja suunnittelemaan
kuntoportaita. Paikaksi on kaavailtu Orimattila Areenan ja Orimattilan
keskusurheilukentän välissä olevaa rinnealuetta jossa on nousua tarpeeksi ja aluetta
kiertää muutenkin pururadat. Orimattila Areena ja sen liikunta- ja muut oheispalvelut
(pysäköinti, WC-tilat jne.) tukevat kuntoporrasharrastusta toisin kuin jos portaat olisivat
ainoana toimintona jollain muulla alueella. Hankkeessa on tarkoitus tehdä vain
kuntoportaat, valaistukseen resurssit eivät riitä, mutta läheisen tekonurmikentän
valaistus ja pururadan valaistus antavat portaille kuitenkin jonkin verran valoa. Portaille
ei tule talvikunnossapitoa.
Laitialan uimarannan perusparannus virkistyskeitaaksi/Vesijärven ystävät ry
JULKINEN TUKI: 17590,22
KOKONAISBUDJETTI: 35180,44
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.12.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on peruskorjata ja parantaa Hollolan
kunnan Laitialan kylässä osoitteessa Manskiventie 1260 sijaitseva sijaitseva uimaranta.
Uimarannan edusta on kasvanut vuosisen saatteessa umpeen. Hankkeen aikana
uimarannan edustalla sijaitseva vesialue ruopataan.. Tämän lisäksi alueen rantaan
kunnostetaan kyläläisten ja kuntalaisten käyttöön venepaikkoja sekä laajennetaan
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uimarannan parkkipaikkaa. Lisäksi rannalle tehdään asennetaan talkootyönä laavu
tulisijoineen.
Latukoneen hankinta/Hollolan Urheilijat -46 ry
JULKINEN TUKI: 7500
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.11.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on hankkia Hollolan urheilijat -46 ry:n
käyttöön käytetty latukone/lumikissa. Latukonetta tullaan käyttämään latujen
kunnostukseen ja -tekoon mm. Hollolan Hälvälän ampumahiihtostadionilla, sekä
vuosittain järjestettävän Finlandiahiihto -hiihtotapahtuman järjestelyissä. Lisäsi
latukonetta voidaan käyttää seuran ensilumenladun tekemiseen ja ylläpitoon.
Monitoimihalli/Nikke Areena Oy
JULKINEN TUKI: 63800
KOKONAISBUDJETTI: 319000
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 21.04.2017-06.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Toimenpiteen tarkoituksena on rakennuttaa monitoimihalli
jalkapallon, pesäpallon ja yleisurheilun harrastajien sekä koululaisten ja nuorison
liikuntakäyttöön. Toimenpiteen seurauksena yrityksen liiketoiminta monipuolistuu,
mikä näkyy yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden parantumisena.
Moottorikerhon monitoimitila/Orimattilan Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 70000
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.05.2019
JULKINEN KUVAUS: Orimattilan Moottorikerho ry on perustettu vuonna 1963 ja
yhdistyksellä on motocross, enduro- ja minicrossradat, Tietävälän kylässä, Orimattilassa
n. 4,6 km Orimattilan keskustaajamasta. Rata-alueen suurimpana puutteena on
erilaisten käyttö-/varastotilojen puute:mm. WC-tilalle ja kuuluttamolle olisi tarve.
Yhdistys selvittää olisiko sen mahdollista saada hankittua käytettyä konttiratkaisua tms.
tarvitsemaansa tilatarvetta varten (tarve n. 300-380 neliötä). Käytetty vaihtoehto olisi
hyvä myös rahoittajan kannalta sillä se sitoo vähemmän rahoja kuin uuden hankinta.
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Niinikosken frisbeegolfrata/Niinikosken kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Frisbeegolfin harrastajamäärät ovat kasvaneet viime vuosina
nopeasti. Laji on halpa harrastaa, ratojen perustaminen ja ylläpito ei ole kallista ja laji
sopii kaikenikäisille. Suunnitteilla on 9-väyläinen rata ja yksi harjoituskori, jolloin koreja
tarvitaan 10 kpl. Radan suunnittelussa yhdistys saa apua paikalliselta
frisbeegolfyhdistykseltä (Orimattila Disc Club).
Nostavan frisbeegolfrata/Okeroisten Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 5300
KOKONAISBUDJETTI: 10600
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.02.2019-28.02.2021
JULKINEN
KUVAUS:
Frisbeegolfrata
Nostavan
kylälle
-yleishyödyllisen
investointihankkeen kohderyhmänä ovat Hollolan Nostavan kylän asukkaat, etenkin
lapset ja nuoret. Hankkeen tarkoituksena on perustaa kyläkoulun läheisyyteen 9väyläinen frisbeegolfrata. Frisbeegolfrata tarjoaa kyläläisille ja alueella asuvile lapsille ja
nuorille uusia mahdollisuuksia harrastaa omalla kylällä. Perustettava rata tukee kylän
yhteisöllisyyttä, sekä tarjoaa näkyvyyttä yhtenä aktiivisena kylänä Hollolassa.
Näköaloja ja elämyksiä Hollolassa - Etelä-Suomen korkein reitti/Hollolan kunta
JULKINEN TUKI: 12830
KOKONAISBUDJETTI: 12830
PAIKKAKUNTA: Hollola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on saada alkuun alueen reittien
monipuolinen ja ympärivuotisen käytön lisääminen ja kehittäminen. Kohteena ovat
luonto- kuin myös kuntopoluiksi mielletyt reitit. Hankkeen ja sen synnyttämien
jatkotoimenpidesuunnitelmien avulla niitä pyritään kehittämään - käyttäjäystävällisiksi,
löydettäviksi, tuottamaan hyvinvointia, luontoelämyksiä sekä positiivista
asennoitumista myös valtaväestön piirissä ¿ madaltaa luontoon lähtemisen kynnystä.
Mobiilisovellutuksia ja karttapalveluja on paljon, mutta siellä missä oikeasti liikutaan,
eivät reittien opasteet, infotaulut ja levähdyspaikat ole pysyneet aivan tämän kehityksen
perässä. Hollolaan sijoittuva Lahti-Jukola suunnistustapahtuma on kesällä 2018 ja silloin
olisi Hollolassa hyvä olla nykyvaatimusten mukainen reitti maastossa ja löydettävissä
myös nettiportaalista.
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Raviradan kunnostushanke/Orimattilan Hevosystäväinseura r.y.
JULKINEN TUKI: 11740
KOKONAISBUDJETTI: 23480
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat Orimattilan ja lähialueiden ravi- ja
hevosharrastajat. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa yhdistyksen ravirata.
Raviradalla on runsas käyttötarve, mutta sen pinnoite on päässyt huonoksi. Hankkeen
aikana uusitaan raviradan pinnoite: poistetaan vanha pinta, joka kuljetetaan alueelta
pois ja levitetään uusi pintamateriaali (noin 4 cm. kivituhka) ja pinta tasataan. Lisäksi
raviradalla tehdään raviradan pehmeiden paikkojen massanvaihdot (arvio 1 500 m2):
Vanha kerros kaivetaan pois (n. 10 cm) ja alueelle laitetaan suodatinkangas. Uusi 10 cm:n
kerros tulee kalliomurskeesta (0-15 mm) ja lopuksi pinta tasataan ja jyrätään.
Tuomelan tupa ja leikkipaikka/Heinä-Leitsamaan maaseutuseura ry
JULKINEN TUKI: 15723
KOKONAISBUDJETTI: 26205
PAIKKAKUNTA: Orimattila
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada kylään leikkipaikka, löytää
Tuomelalan tuvan alueelle järkevää käyttöä ja parantaa alueen yleisilmettä (piha,
rakennus). Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä kylän yhteisöllisyyttä ja osoittaa että
yhdessä tekemällä voidaan saavuttaa asioita.

1.8 I Samma Båt - Samassa veneessä rf ry
Bystränder i Kimitoön - Kylärannat Kemiönsaarella/Finska Hushållningssällskapet rf
JULKINEN TUKI: 16800,01
KOKONAISBUDJETTI: 24000,01
PAIKKAKUNTA: Kemiönsaari
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.07.2020
JULKINEN KUVAUS: Under åren 2016 - 2017 genomfördes med bra resultat ett projekt Bystränder i skärgården - för Pargas bystränder. Erfarenheten av det projektet är att
behovet av information och råd för utvecklande och skötsel av stränder, liksom för hela
strandmiljöer, är överraskande stort. Det skulle nu vara viktigt att kunna överföra den
framtagna planeringsmetoden också till lokala objekt i Kimitoöns kommun med hjälp av
en jordnära och praktiskt orienterad handledning. Projektområdet omfattar huvudöarna
i Kimitoön, där det kartläggas totalt ca 10 bystränder. Där till erbjuds det rådgivning för
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skötsel av områden. Som resultat av projektet sammanställs en tvåspråkig utredning i
tabellform över läget och målsättningarna för projektområdets strandområden samt
förslag med anvisningsmaterial till åtgärder för bystränderna. Under projektets gång
uppgörs också miljöutvecklingsplaner för åtminstone fyra objekt på projektområdet. En
målsättning är att aktivera byarna påbörja konkreta åtgärder. För det görs förslag till
projektansökningar för fortsättningar och som kan utnyttjas också gällande andra
bystränder. Projektets samarbetspartner, Kimitoöns kommun, ställer sig positiv till att
projektet förverkligas. Därtill har fyra stränder redan visat intresse.
Dalsbruks stigar/Kimitoöns kommun
JULKINEN TUKI: 43513,4
KOKONAISBUDJETTI: 62162
PAIKKAKUNTA: Kemiönsaari
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Utvecklingsprojekt för att skapa intressanta temastigar i Dalsbruk.
Stigarna ska gagna både invånare och besökare, samt det lokala näringslivet.
Finby rullskidsbana/Pargas stad
JULKINEN TUKI: 39564,85
KOKONAISBUDJETTI: 60869
PAIKKAKUNTA: Parainen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Målet för projektet är att bygga en rullskidsbana i Finby skidcentrum
i Pargas. Banan kommer samtidigt att fungera som botten för konstsnöskidspåret
vintertid. Genom detta projekt är målet att ge bättre möjligheter för både skidåkning och
rullskidåkning för hela Åboland. Under de senaste åren har snöläget varit dåligt och
konstsnö ett måste för att kunna göra skidspår.
Kustavin luonto- ja kulttuuripolku/Selkämeren kansallispuiston ystävät ry
JULKINEN TUKI: 10373,43
KOKONAISBUDJETTI: 11649
PAIKKAKUNTA: Kustavi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.04.2018-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Kustavin kuntakeskuksen läheisyyteen suunnitellaan luonto- ja
kulttuuripolku. Hankeessa valmistetaan polun reittisuunnitelma ja polun varrella
esitettävien kohteiden sisältö kuvineen. Polku julkaistaan virtuaalisena eli sähköisellä
tietokonepäätteellä tai mobiilisti käytettävällä karttapohjalla, jota täydentää sähköinen
opasvihko kohteittain. Virtuaalinen kohdekartta on helposti laajennettavissa myös muille
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alueille Kustavin kunnassa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat lähtökohtana hankkeen
teknisissä ratkaisuissa.
Outdoor Leader-Nya vyer, en kartläggning av potentiella rastplatser samt utveckling och
underhåll av befintliga vandringsleder genom internationellt samarbete/I samma båt samassa veneessä ry;I samma båt - samassa veneessä rf
JULKINEN TUKI: 19708,29
KOKONAISBUDJETTI: 21898,1
PAIKKAKUNTA: Parainen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: I projektet genomförs en kartläggning av områden i närheten av
Skärgårdens ringväg där rastplatser kunde utvecklas. I projektet vill man även öka
synligheten av vandringsleder i regionen samt genom internationellt samarbete främja
utveckling och underhåll av vandringsleder och rastplatser. Teman som behandlas är bl.a.
naturturism, matturism, säkerhet och underhåll, hållbar turism. I projektet deltar partners
från Finland och Sverige. Målgruppen är företagare, föreningar, kommuner och
organisationer som är intresserade av utveckling av naturturism.
Paraisten polut - Pargas stigar/Pargas stad
JULKINEN TUKI: 13161,96
KOKONAISBUDJETTI: 14624,4
PAIKKAKUNTA: Parainen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-30.11.2017
JULKINEN 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.
Rantamakasiinin alueen kehittäminen 2017-2018/Strömma-Dahlby Kyläyhdistys ry,
Strömma-Dahlby Byaförening rf
JULKINEN TUKI: 24410,1
KOKONAISBUDJETTI: 37554
PAIKKAKUNTA: Kemiönsaari
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-30.11.2018
JULKINEN KUVAUS: 1. Makasiinin katon korjaus ja rakennuksen ulkomaalaus: Peltikatto,
jonka ei katsottu tarvitsevan kunnostusta v.2007 projektin yhteydessä, vuotaa paikoin
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saumoista ja alla olevasta vanhasta pärekatosta putoaa roskaa lattialle.
2. Lasten leikkipaikan rakentaminen makasiinin läheisyyteen: Yhä enemmän pieniä lapsia
on vanhempiensa mukana tapahtumissamme. 3. Kyläyhdistys haluaa panostaa sahan ja
vanhan kanavan historiaan omalla infotaululla sekä sahalta siirrettävällä laitteistolla
(höyrypannu tms.) teolliseksi muistomerkiksi ja katseenvangitsijaksi
Skyttesimulator/Houtskärs Jakt- och skytteförening rf
JULKINEN TUKI: 8840
KOKONAISBUDJETTI: 13600
PAIKKAKUNTA: Parainen
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.04.2017-20.04.2018
JULKINEN KUVAUS: Föreningen planerar att skaffa en skyttesimulator för att ge
föreningens medlemmar och ortens ungdomar möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt
öva sig i vapenhantering och i jaktskytte.

1.9 Joensuun Seudun LEADER-yhdistys ry
Green Care valmiudet osaksi Kivipoijun ympäristöä/Ideapoiju Oy
JULKINEN TUKI: 19303,97
KOKONAISBUDJETTI: 73259,84
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 08.05.2018-11.05.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Kontiaisen Kuntopolku, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tukemaan nuorisokoti Messin nuorten kuntoutumista ja henkilöstön
hyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä. Kuntopolku on myös muille avoin Green Care
menetelmiä hyödyntävä luontoreitti, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia luontokokemuksia
kohderyhmästä riippumatta. Kuntopolku on reilu kaksi kilometriä pitkä merkattu reitti
Kivipoijun kiinteistön ympäristössä Haapalahdessa. Hankkeessa rakennetaan polku ja
hankitaan siihen liittyvät laitteet ja välineet, lisäksi alueelle rakennetaan viherhuone ja
eläinsuoja.
Jaama Trail osaksi seudullista reitistöä/Joensuun kaupunki
JULKINEN TUKI: 17237,9
KOKONAISBUDJETTI: 17237,9
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa muodostetaan valtakunnallisestikin huomattava,
yhtenäinen retkeilyreitistö Liperin Kaprakasta Kolille saakka. Reitistö muodostuu
Kaprakan Kinttupoluista, Pärnävaara - Lykynlampi -yhdysreitistä, Jaama Trailista sekä
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Kontionpoluista, jotka yhtyvät Kolinpolkuun. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä
monipuoliselle retkeilylle sekä liikuntamatkailulle. Hanke edistää myös taajamien
lähiliikuntaa.
Jaama Trail osaksi seudullista reitistöä/Joensuun kaupunki
JULKINEN TUKI: 13588,67
KOKONAISBUDJETTI: 13588,67
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2017-31.03.2018
JULKINEN 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.
Leiri/ retkeilytoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen - myynti ja
markkinointi/Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry
JULKINEN TUKI: 17760,39
KOKONAISBUDJETTI: 35190
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.11.2019-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla yhdistys tehostaa alueen erilaisten toiminnallisten
aktiviteettien käynnistämistä ja niiden kehittämistä luoden uusia avauksia leiri/
retkeilytoimintaan sekä panostaa myyntiin ja markkinoitiin. Järvitoimintakeskus
Höytiäisen Helmi ry haluaa tavoittaa Höytiäisen Helmen kävijät paremmin sekä laajentaa
toimintaansa ympärivuotiseksi. Tällä hetkellä Höytiäisen Helmen toiminta painottuu
toukokuusta syyskuuhun. Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmen sijainti Höytiäisen
rannalla tarjoaa hyvän lähtökohdan erikoistua järveen, vesillä ja luonnossa liikkumiseen.
Yhteistyötä rakennetaan järven ympärillä toimivien yritysten, yhteisöjen ja kunnan
kanssa.
Matalan kynnyksen ajoneuvoharrastusmahdollisuuksien kehittäminen/Hot Rodders
Polvijärvi ry
JULKINEN TUKI: 62790
KOKONAISBUDJETTI: 125580
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.02.2020-31.12.2022
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JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena parantaa alueella asuvien mahdollisuuksia osallistua
ajoneuvoharrastustoimintaan ja sitä kautta myös aktivoida ihmisiä. Hanke toteutetaan
hankkimalla ja muuttamalla olemassa oleva teollisuuskiinteistö matalan kynnyksen
ajoneuvoharrastamiseen sopivaksi. Kiinteistö tarjoaa myös ympäristön kannalta hyvän
ratkaisun, koska tila on varustettu asianmukaisilla öljynerotuskaivoilla. Hankkeen osana
varustellaan kiinteistö turvalliseen ajoneuvoharrastamiseen soveltuvilla laitteilla ja
välineillä, kuten esimerkiksi tukeva 4-pilarinostin ja kestävät työkalut. Rakennuksen
sisätiloja muokataan siten, että sinne rakennetaan toimivat kokoontumistilat jotka
mahdollistavat myös ajoneuvoharrastamiseen liittyvän tiedon säilyttämisen ja jakamisen.
Hankittavan kiinteistön piha-alue mahdollistaa myös pienimuotoisen liikennepuiston
rakentamisen. Liikennepuisto on suunniteltu toteutettavaksi maalaamalla asfalttiin
ajoradat sekä muut tiemerkinnät, kuten suojatiet, polkuautoja varten ja varustamalla
liikenneympäristö asianmukaisin liikennemerkein. Liikennepuiston käyttöön hankitaan
hankkeen yhteydessä muutamia polkuautoja, joita voi lainata ellei omaa ole käytettävissä.
Paikalliset koulut ja päiväkoti voivat myös halutessaan hyödyntää liikennepuistoa
opetusvälineenä.
Outokummun erä- ja luontokeskuksen kehittäminen/
Rakenteiden kunnostus/Outokummun kaupunki
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 35000
PAIKKAKUNTA: Outokumpu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.03.2018-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kunnostetaan ja nykyaikaistetaan Outokummun Erä- ja
luontokeskuksen reitistöjen raketeet, opasteet ja kulkureitit. Erä- ja luontokeskus on yksi
Outokummun matkailullisista kärkikohteista: kaikille avoin monimuotoinen, erämainen
luontoalue, joka tarjoaa maakunnallisesti poikkeuksellisen hyvät puitteet virkistykselle,
matkailulle ja retkeilylle. Hanke edistää merkittävästi Erä- ja luontokeskuksen kestävää
kehittämistä sekä houkuttelevuutta vierailukohteena.
Outokummun skeittiparkki/Outokummun kaupunki
JULKINEN TUKI: 37500
KOKONAISBUDJETTI: 37500
PAIKKAKUNTA: Outokumpu
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.03.2018-16.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Skeittiparkki tarjoaa rullalautailijoille viihtyisän ja turvallisen
harrastusympäristön,
ja
monipuolistaa
osaltaan
Outokummun
laajaa
liikuntapaikkatarjontaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Samalla skeittiparkilla
kannustetaan erityisesti lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten ja sosiaalisen
kanssakäymisen pariin, mikä osaltaan tukee vahvasti kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa
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sekä strategisia linjauksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä syrjäytymisen
ennaltaehkäisystä.
Polkua pyörille/Liperin kunta
JULKINEN TUKI: 117480
KOKONAISBUDJETTI: 117480
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.07.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Liperin kunta on käynnistänyt hankeprosessin luontoliikuntareittien
olosuhteiden parantamiseks. Nyt meneillään on Pyörällä poluille -kehittämishanke
(120869), jonka hankesuunnitelmaan kuuluvana on tehty tätä nyt haettavaa hanketta
varten suunnitelmat reittien ja opastuksen toteuttamiseksi, tarvittavan kaluston
hankkimiseksi sekä käyty sopimuksiin johtavat neuvottelut maanomistajien ja
yhteistyökumppanien kanssa. Tällä hakemuksella haetaan nyt avustusta hankkeelle,
jonka avulla toteutetaan kehittämishankkeessa aikaansaadut suunnitelmat. Kinttupolut luontoliikuntareitistö (n. 65km) on tarkoitettu maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja
kävelyyn. Reitistö koostuu seitsemästä toisiinsa yhdistyvästä rengasreitistä, joista yksi on
myös talviulkoiluun (kävely, juoksu ja fat bike -pyöräily) sopiva säännöllisesti huollettu
reitti. Tämän reitistön osaksi Pärnävaaralle syntyy tällä hankkeella myös tasokas,
turvallinen ja huolellisesti ylläpidetty alamäkipyöräilyreittien kokonaisuus. Voimakkaasti
yleistyvän alamäkipyöräilyn tarpeiden ja alueella tapahtuvan muun hyvin aktiivisen
liikkuntatoiminnan yhteensovittamisen takia reitit rajataan tietylle alueelle, rakennetaan
vetovoimaisiksi
ja
opastetaan
kaikkien
liikkujien
kannalta
turvallisiksi.
Reitistökokonaisuus ja opastus yhdistyy Jaama Trailiin ja edelleen Kontionpolkuihin ja näin
seutukunnalle syntyy Suomen ja kansainvälisessäkin mittakaavassa ainutlaatuinen n.
160km pitkä, tasokas ja yhtenäisesti opastettu reitistö, joka etenkin
maastopyöräilyreitistönä lisää matkailijoiden määrää alueella ja luo näin mahdollisuuksia
uudenlaiselle elinkeinotoiminnalle.
Pyörällä poluille/Liperin kunta
JULKINEN TUKI: 24068
KOKONAISBUDJETTI: 24068
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tällä hankkeella Kaprakan Kinttupolut halutaan saada luvitettua
aiemman käyttötarkoituksen lisäksi myös maastopyöräilyreitistöksi ja tässä yhteydessä
reittilinjauksia on tarve myös tarkistaa mielekkäämmiksi ja enemmän vaihtoehtoja
tarjoaviksi. Reitistön opastus kaipaa uudistamista ja tällä hankkeella se voidaan
uudistamisen lisäksi yhdenmukaistaa siihen liittyvien reittien kanssa. Samalla halutaan
selvittää Pärnävaaralla jo olevien alamäkipyöräilyreittien liittäminen osaksi tätä
reitistökokonaisuutta. Talviulkoilureitille on myös paljon kysyntää ja sen
toteuttamismahdollisuus Pärnävaaran alueelle sekä yhdistäminen Lykynlammen
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talviulkoilureittiin halutaan selvittää. Luontoliikunta (Maastopyöräily, polkujuoksu,
kävely) ympäri vuoden on tällä hetkellä erittäin merkittävä lähiliikunnan muoto ja Liperin
kunta haluaa tällä hankkeella kehittää ja aikaansaada parempia olosuhteita tähän
liikkumiseen.
Pärnävaaran Koiraurheilukeskuksen toimintaedellytysten parantaminen/
Kiinteistöosakeyhtiö Pärnävaaran koiraurheilukeskus Oy
JULKINEN TUKI: 14994
KOKONAISBUDJETTI: 70000
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.05.2017-30.05.2019
JULKINEN KUVAUS: Pärnävaaran Koiraurheilukeskus on Joensuun Agilityurheilijoiden
omistama koiraurheiluun tarkoitettu monitoimihalli. Halli on maapohjainen, kylmä halli.
Talvikautena, jolloin halliajalle olisi suurin kysyntä, käyttöä rajoittaa se ettei hallia ole ollut
käytännössä mahdollista lämmittää hallin avoimen kattorakenteen johdosta. Jotta halli
vastaisi sekä Joensuun Agilityurheilijoiden sekä hallia vuokraavien koiraurheiluun ja harrastukseen keskittyvien yrittäjien sekä laajemmin yhdistysten tarpeisiin, rakennetaan
halliin välikatto ja sekä asennetaan lämmitysjärjestelmä.
Selkien kodat ja rannat/Selkien kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15442,5
KOKONAISBUDJETTI: 30885
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.06.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Selkien kyläyhdistys kunnostaa yhdistyksen hallinnoiman kodan ja
päivittää Havukkalammen uimarannan varustelutason ja rakennukset. Lisäksi
uudisrakennetaan sauna. Uusitaan alueen penkit ja leirivarustus. Vellikellon pihalueelle
hankitaan kiipeilyteline, tasapainolaite ekä penkkejä ja istutusaatikoita.
Taikalattia Suomen kouluihin/Invantor Oy
JULKINEN TUKI: 32850
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Outokumpu
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 19.09.2017-20.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tuoda suomalaiskoulujen tietoisuuteen ja
ulottuville englantilainen Magic Carpet -tuote. Kyseessä on pitkälle kehitetyn teknologian
ja ohjelmistojen yhdistelmä, jonka avulla lattialle saadaan projisoitua läpimitaltaan 1,6 4,7 metrinen interaktiivinen kuva-ala. Interaktiivinen siten, että järjestelmä reagoi kuvan
päällä liikkumiseen halutulla tavalla. Yli viidessäsadassa mukana tulevassa sovelluksessa
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on vaihtoehtoja yksinkertaisista syy-seuraussuhteista ja aististimulaatioista erilaisiin
tietovisoihin, joten se tarjoaa harjoitteita kognitiiviselta tasoltaan erittäin laajalle
käyttäjäkunnalle. Valmis sisältö soveltuu hienosti erityiskouluihin ja kuntoutuslaitoksiin,
mutta mukana on käyttökelpoista materiaalia myös valtavirran koulujen käyttöön.
Erityisesti uuden opetussuunnitelman mukaisia mahdollisuuksia tarjoaa laitteen
mobiiliappi, jonka avulla oppilaidenkin on helppo tehdä siihen omia sovelluksia. Hankkeen
tavoitteena on synnyttää yritykselle uutta liiketoimintaa hankkimalla kyseinen laite
lokalisointia ja laajamittaista esittelykäyttöä varten, sekä lanseerata tuote Suomessa.
Laitteen lokalisaatio vaatii ainakin tiettyjen sisältöjen suomentamista ja valtavasti
messuilla ja kentällä tapahtuvaa esittelytyötä tunnettuuden lisäämiseksi. Yrityksen pitkä
kokemus apuvälinealan elektroniikan parissa antaa työlle hyvät lähtökohdat, ja usko
tämän uudenkin aluevaltauksen mahdollisuuksiin on suuri.
Turvallisuutta avantouintiin/Pyhäselän avantouimarit ry
JULKINEN TUKI: 6241,5
KOKONAISBUDJETTI: 20805
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Pyhäselän avantouimarit ry:n tukikohta sijaitsee Reijolassa Pyhäselän
rannalla. Pyhäselän Avantouimarit ry jatkaa ja kehittää avantouintiin liittyvää toimintaa
parantamalla seuran tukikohdan turvallisuutta vastaamaan lisääntyvää käyttöä.
Turvallisuutta parannetaan mm. liukkauden torjunnalla ja valaistuksen lisäämisellä.
Uilo - Onnen apila/Uilon kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17000,49
KOKONAISBUDJETTI: 38075
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.08.2017-10.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Uilon kehittämisyhdistys rakentaa kokoontumispaikan kyläläisille
tapahtumiin, kokouksiin ja yleisen yhteyden luomiseen. Frisbeegolfrata rakennetaan
kyläläisten ja lähialueiden asukkaiden harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.
Aurinkosähköjärjestelmällä saamme pidettyä kokoustilan miellyttävän lämpimänä. Lisäksi
rakennetaan kyläläisten ja lähikyläläisten käyttöön nuotiopaikka.
Vetävä Polvijärvi - jatkohanke/Polvijärven kunta
JULKINEN TUKI: 52559,13
KOKONAISBUDJETTI: 52559,13
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2019
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JULKINEN KUVAUS: Vetävä Polvijärvi - jatkohanke toteuttaa kuntastrategian mukaisesti
yhteisen tulevaisuuden rakentamista ja edistää kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia.
Suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat ja madaltavat kynnystä fyysisestä ja henkisestä
hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hanke on luontainen jatke Vetävä Polvijärvi - hankkeelle
ja sitä edeltäneelle esiselvityshankkeelle. Maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja
kuntalaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistetään sitouttamalla ja osallistamalla
kyläyhteisöjä toimimaan kohteiden suunnittelussa, käytännön toimissa ja
jatkotoimenpiteissä. Hankkeelle mukaan otetut kohteet ja ideat ovat kuntalaisten omia
ajatuksia siitä, mitä elinvoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden hyväksi voitaisiin tehdä
käytännön tasolla. Samalla pyritään kannustamaan kyläyhdistyksiä mahdollisiin omiin
hankkeisiin. Hankkeen kohteilla on tehty ideoinnin jälkeen katselmukset yhteistyössä
paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Katselmuksissa on tarkennettu kohteiden
konkreettisia toimenpidetarpeita, tarvittavia resursseja ja toteutusaikatauluja.
Hankesuunnittelua on viety eteenpäin mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman
paljon eri tahojen ja kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioiden.
Hankkeessa kohennetaan yleishyödyllisten kohteiden viihtyvyyttä rakentamalla katettuja
tulipaikkoja, raivaamalla näkymiä avarammiksi, kunnostamalla olemassa olevia rakenteita
ja rakennuksia, kunnostamalla ulkoilureittejä, sekä rakentamalla pitkospuita ja laituri.
Yleishyödyllisessä käytössä olevien kohteiden saavutettavuutta parannetaan. Myös
kirkonkylän yleisilmettä parannetaan yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.
Vetävä Polvijärvi- hanke ja sitä edeltänyt esiselvityshanke toteutettiin erinomaisin
tuloksin.Positiivista huomiota ja kiitosta on tullut kuntalasilta runsaasti ja sitoutuminen
toimenpiteisiin on ollut korkealla tasolla. Yhteisöllisyys, positiivisuus ja yhdessä
tekeminen ovat parantaneet kylien elinvoimaisuutta koko kunnan alueella.
Vetävä Polvijärvi - jatkohanke/Polvijärven kunta
JULKINEN TUKI: 40849,55
KOKONAISBUDJETTI: 45950
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Vetävä Polvijärvi - jatkohanke toteuttaa kuntastrategian mukaisesti
yhteisen tulevaisuuden rakentamista ja edistää kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia.
Suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat ja madaltavat kynnystä fyysisestä ja henkisestä
hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hanke on luontainen jatke Vetävä Polvijärvi - hankkeelle
ja sitä edeltäneelle esiselvityshankkeelle. Maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja
kuntalaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistetään sitouttamalla ja osallistamalla
kyläyhteisöjä toimimaan kohteiden suunnittelussa, käytännön toimissa ja
jatkotoimenpiteissä. Hankkeelle mukaan otetut kohteet ja ideat ovat kuntalaisten omia
ajatuksia siitä, mitä elinvoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden hyväksi voitaisiin tehdä
käytännön tasolla. Samalla pyritään kannustamaan kyläyhdistyksiä mahdollisiin omiin
hankkeisiin. Hankkeen kohteilla on tehty ideoinnin jälkeen katselmukset yhteistyössä
paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Katselmuksissa on tarkennettu kohteiden
konkreettisia toimenpidetarpeita, tarvittavia resursseja ja toteutusaikatauluja.
Hankesuunnittelua on viety eteenpäin mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman
paljon eri tahojen ja kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioiden.
62

Hankkeessa kohennetaan yleishyödyllisten kohteiden viihtyvyyttä rakentamalla katettuja
tulipaikkoja, raivaamalla näkymiä avarammiksi, kunnostamalla olemassa olevia rakenteita
ja rakennuksia, kunnostamalla ulkoilureittejä, sekä rakentamalla pitkospuita ja laituri.
Yleishyödyllisessä käytössä olevien kohteiden saavutettavuutta parannetaan. Myös
kirkonkylän yleisilmettä parannetaan yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.
Vetävä Polvijärvi- hanke ja sitä edeltänyt esiselvityshanke toteutettiin erinomaisin
tuloksin.Positiivista huomiota ja kiitosta on tullut kuntalasilta runsaasti ja sitoutuminen
toimenpiteisiin on ollut korkealla tasolla. Yhteisöllisyys, positiivisuus ja yhdessä
tekeminen ovat parantaneet kylien elinvoimaisuutta koko kunnan alueella.
Vetävä Polvijärvi esiselvityshanke/Polvijärven kunta
JULKINEN TUKI: 39351,4
KOKONAISBUDJETTI: 39351,4
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Vetävä Polvijärvi hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan
yksityiskohtaisemmat kehittämissuunnitelmat Polvijärven kunnan kehittämistilaisuuksissa esille nousseista kehittämiskohteista. Kohteet sijaitsevat osin eri kylissä ja
osin kunnnan kekustaajamassa. Kohteista laaditaan tarkennetut suunnitelmat sisältäen
kustannusarvion, totetutusaikataulun ja sitoutetaan toteuttajatahot tuleviin
toimenpiteisiin. Hankkeen aikana toteutetaan ulkoilureitin kunnostaminen Polvijärven
kirkonkylän ja lomakeskus Huhmarin välillä.
Vetävä Polvijärvi esiselvityshanke/Polvijärven kunta
JULKINEN TUKI: 11500
KOKONAISBUDJETTI: 11500
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Vetävä Polvijärvi hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan
yksityiskohtaisemmat kehittämissuunnitelmat Polvijärven kunnan kehittämistilaisuuksissa esille nousseista kehittämiskohteista.Kohteet sijaitsevat osin eri kylissä ja
osin kunnnan kekustaajamassa. Kohteista laaditaan tarkennetut suunnitelmat sisältäen
kustannusarvion, totetutusaikataulun ja sitoutetaan toteuttajatahot tuleviin
toimenpiteisiin. Hankkeen aikana toteutetaan ulkoilureitin kunnostaminen Polvijärven
kirkonkylän ja lomakeskus Huhmarin välillä.
Vetävä Polvijärvi/Polvijärven kunta
JULKINEN TUKI: 60003,31
KOKONAISBUDJETTI: 61447,32
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
63

HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kohennetaan yleishyödyllisten kohteiden viihtyvyyttä
rakentamalla katettuja tulipaikkoja, raivaamalla näkymiä avarammiksi, kunnostamalla
olemassa olevia rakenteita ja rakennuksia, sekä kunnostamalla uimarantojen rakenteita
ja veneiden veteenlaskupaikkoja. Yleishyödyllisessä käytössä olevat kohteet kuvataan,
paikannetaan ja viedään kunnan nettisivuille.
Vetävä Polvijärvi/Polvijärven kunta
JULKINEN TUKI: 57498,24
KOKONAISBUDJETTI: 65540
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kohennetaan yleishyödyllisten kohteiden viihtyvyyttä
rakentamalla katettuja tulipaikkoja, raivaamalla näkymiä avarammiksi, kunnostamalla
olemassa olevia rakenteita ja rakennuksia, sekä kunnostamalla uimarantojen rakenteita
ja veneiden veteenlaskupaikkoja. Yleishyödyllisessä käytössä olevat kohteet kuvataan,
paikannetaan ja viedään kunnan nettisivuille.
VIRE 2/Pohjois-Karjalan Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 30415,2
KOKONAISBUDJETTI: 50692
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Virtaa ja elinvoimaa seuroihin (VIRE) -kehittämishankkeen
tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja
liikuntapalveluita Joensuun seudun Leaderin toiminta-alueella ja kohentaa Joensuun
maaseutualueiden sekä sen lähikuntien (Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi)
elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana
noin 80-100 liikunta- ja urheiluseuraan, joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta
yhteiseen toiminnan suunnitteluun esim. paikallistapahtumien osalta. Näitä kunta- ja
paikallistapahtumia järjestetään hankkeen aikana yhteensä noin 20 kappaletta.
Tapahtumien suunnittelupalavereja pidetään 2-3 kpl per tapahtuma (á 3h). Hankkeessa
järjestetään kahden vuoden aikana myös 4-5 kuntakohtaista kaikille paikallisille seuroille
avointa yhteiskoulutusta (á 3h).
Lisäksi
hankkeessa
toteutetaan
kahden
vuoden
aikana
seurakohtaisia
kehittämisprosesseja 5-6 seuran kanssa per kunta. Tähän kehittämisprosessiin mukaan
tuleva seura saa 3-4 hankekoordinaattorin seurakäyntiä (á 3h). Hankekoordinaattorin
seurakäynneillä työstetään ja viedään eteenpäin seurojen tärkeimmiksi kokemia
kehittämisasioita. Kehittämisprosessien tuotoksena syntyy uusia työkaluja ja/tai
toimintatapoja seurojen jatkokäyttöön, esim. toimintakäsikirja, uusi tapahtumatuote,
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seuran sisäinen toimintamalli tms. Hankkeen antamat suorat tukitoimenpiteet
(kehittämisprosessit, koulutukset ja tapahtumasuunnittelut) ovat yksittäistä seuraa
kohden noin 30 tuntia. Näiden toimintojen suunnitteluun ja työstöön on lisäksi
suunniteltu menevän vähintään sama määrä aikaa.
Virkkulankylän virikkeellisen ympäristön rakentaminen/
Kuusjärven Virkkulan Ystävät ry
JULKINEN TUKI: 12450
KOKONAISBUDJETTI: 24900
PAIKKAKUNTA: Outokumpu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.08.2017-30.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Kuusjärven Virkkulan Ystävät ry. kehittää uudenlaisen yhteisöllisen
virkistymis- ja asuinalueen. Kuusjärven kylän alueelle rakennetaan polku- ja tiereitistö,
jossa voidaan liikkua kävellen ja henkilöautolla. Yhdistys rakentaa ranta-alueen, johon
tulee grillauspaikka, laituri ja kaksi vuokravenettä Virkkulan Ystävien käyttöön.
Kunnostetaan rantaan menevä tie niin, että siinä voi liikkua henkilöautolla kesäaikaan (ei
talvihoitoa) ja sitä voi käyttää myös pelastustienä.Osalle polkureitistöä valmistetaan
pururatatyyppisiä liikuntavälineitä. Edelleen rakennetaan 9 väyläinen frisbeerata.

1.10 Joutsenten reitti ry
Avoimet tulet/ProAgria Länsi-Suomi ry
JULKINEN TUKI: 29375,73
KOKONAISBUDJETTI: 39167,64
PAIKKAKUNTA: Huittinen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avullla kehitetään paikallisia palveluita keräämällä tietoa
luonto- ja virkistykohteista sekä tiedottomalla niiden olemassaolosta ja
käyttömahdollisuuksista
paikallisille
asukkaille,
toimjioille
ja
yrityksille.
Hanke edistää teemamatkailua keskittyen luontomatkailuun ja selvittämällä sen
mahdollisuuksia alueella. Luontomatkailun lisäksi otetaan huomioon siihen liitettävät
mahdollisuudet esimerkiksi ruokamatkailu. Luontomatkailuretket voiva olla
teemoitettuja monin eri keinoin, esimerkiksi keväällä ja alkukesästä voidaan keskittyä
villiyrttiretkiin, syksyllä sieniretkiin tai marjaretkiin, talvella teemaksi voi nousta
talviretkeiy esimerkiksi lumikenkäilyn tai hiihdon merkeissä. Luontokohteissa on
mahdollista järjestää monia teemallisia retkiä tai tapahtumia, tämän vuoksi on tärkeää
kartoitta jo olemassa olevat mahdollisuudet
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Elä ja osallistu Huittisissa/Huittisten kaupunki
JULKINEN TUKI: 57757,5
KOKONAISBUDJETTI: 64175
PAIKKAKUNTA: Huittinen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajanuorten kotoutuminen
osaksi huittislaista arkea. Tavoitteena on löytää nuorille koulutuspolkuja, jotka johtavat
työllistymiseen huittislaisissa yrityksissä. Samalla pyritään saamaan työvoimaa sellaisille
aloille ja yrityksille, joissa on työvoimapula. Tavoitteena on myös saada
maahanmuuttajanuoret löytämään paikkansa huittislaisina. Yhteistyössä yhdistysten ja
urheiluseurojen kanssa haetaan nuorille kontakteja kantaväestöön yhteisen vapaa-ajan
toiminnan kautta.
Kajakkikioski/Parturi-Kampaamo Hanna Oivanen
JULKINEN TUKI: 5700
KOKONAISBUDJETTI: 28500
PAIKKAKUNTA: Huittinen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 09.05.2017-02.11.2019
JULKINEN KUVAUS: Kajakkikioski tarjoaa kajakkien ja sup-lautojen vuokrausta ja
opastettuja melontaretkiä. Asiakkaana ovat paikkakunnan ja lähiseutujen ihmiset ja
yritykset. Pääasiallinen vuokrauspaikka sijaitsee Huittisissa Vesiniityllä Kokemäenjoen
rannalla, johon on Huittisten keskustasta matkaa n 6,5km, Tku-Tre tieltä n 4km.
Välineistöä voidaan myös kuljettaa asiakkaan valitsemaan paikkaan esim Huittisten
keskustaan. Vuokraus ja retket tapahtuvat asiakkaan aikataulujen mukaan.
Lumetusjärjestelmä/Huittisten talviliikunnan kannatus ry
JULKINEN TUKI: 33000
KOKONAISBUDJETTI: 44000
PAIKKAKUNTA: Huittinen
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.03.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on parantaa ja kehittää talviliikuntamahdollisuuksia
Huittisissa. Tämä tapahtuu tekemällä keinolunta lumitykkijärjestelmällä ja lumettamalla
näin muodostuneella lumella kaupungin hiihtoaluetta, mahdollisesti päiväkotien ja
koulujen piha/ympäristöalueita. Jatkossa tavoitteena on säilöä lunta kesäksi odottamaan
seuraavaa kautta ja tällä tavalla aloittaa talviliikunta jo aikaisemmin syksyisin ennen
varsinaisen luonnonlumen tuloa.
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Monakon kehittämishanke 1/Sastamalan Autourheilijat ry
JULKINEN TUKI: 6000
KOKONAISBUDJETTI: 8530
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Nykyisellään Monakon moottoriurheilukeskus käsittää JM-radan ja
karting-radan. Alueella toimii Sastamalan Autourheilijat ry:n lisäksi myös Monako FK ry.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Monakon alueen käyttäjille tarkoitettuja palveluita,
pienentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja parantaa rata-alueen turvallisuutta.
Lisäksi tavoitteena on parantaa nuorison harrastusmahdollisuuksia ja selvittää alueen
käyttömahdollisuuksia myös muuhunkin kuin moottoriurheilukäyttöön.
Palveleva Vuorisport/Vuorisport
JULKINEN TUKI: 3000
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 26.01.2018-29.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää Vuorisportin toimintaa
kohtaamaan kehittyvän ja kasvavan Ellivuoren alueen palvelutarpeita.Tämä toteutetaan
hankkimalla uusia välineitä sekä laajentamalla jo olemassa olevaa kalustoa.
Kohderyhmänä erityisesti TYKY- ja TYHY-päivien toteuttaminen sekä muut isommat
ryhmät.
Piha kuntoon-hanke/Lantulan seudun kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11000
KOKONAISBUDJETTI: 22000
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.08.2017-10.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Kierrätyspisteen rakentamisen lisäksi Lantula-talon pihalla sijaitseva
lasten leikkikenttä laitetaan kuntoon. Tällä hetkellä se ei ole turvallinen leikkipaikka
etenkään pienille lapsille. Leikkivälineet ovat vanhoja, ja osittain huonokuntoisia. Pienten
lasten vahtiminen on hankalaa, koska leikkikenttää ei ole aidattu mitenkään. Piha
kuntoon -hankkeessa parannetaan kouluaikainen leikkikenttä ja tarkistetaan vanhojen
laitteiden turvallisuus. Vanha pelikenttä- ja leikkikenttäalue kunnostetaan kouluikäisten
käyttöön, ja leikkikentän viereen tehdään kokonaan uusi tutrvallinen alue pienemmille
lapsille. Tämä alue aidataan, jotta pienet lapset pysyvät turvallisesti leikkialueella.
Tavoitteena on että uusi leikkikenttäalue olisi turvallinen leikkipaikka kaikenikäisille
lapsille.
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PUNKALAITUMEN POHJOISSEUDUN LAAVUT JA PATIKOINTIREITISTÖN SUUNNITTELU/
Metsästysseura Haukka r.y.
JULKINEN TUKI: 12812,5
KOKONAISBUDJETTI: 25625
PAIKKAKUNTA: Punkalaidun
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Aiemmat hankkeet ovat luoneet alueelle paremmat edellytykset
luonnossa virkistäytymiselle. Alu-eella on kuitenkin pulaa paikoista, joissa luonnosta ja
kunnostetuista vesialueista pääsisi nautti-maan. Tällä hankkeella toteutetaan Liitsolan ja
Oriniemen kylien väliin kaikille avoin kokoontumispaikka. Lisäksi tehdään laavu
Laurinkoskelle sekä selvitetään mahdollisuuksia rakentaa reitistö ra-kennettavien ja
alueella jo olemassa olevien virkistyskohteiden välille.
Pyhän Olavin mannerreitin luominen ja kehittäminen/Turun yliopisto
JULKINEN TUKI: 193895
KOKONAISBUDJETTI: 193895
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen Pyhän Olavin
pyhiinvaellusreitti Turusta sisämaan kautta Suomen itärajalle, josta reitti jatkuisi
erillishankkeena Venäjän Novgorodiin. Norjasta tulee Pyhän Olavin vaellusreitti Ruotsiin,
josta reitti luodaan Central-Baltic (CB)¿ hankkeen avulla Turkuun. Näin saataisiin
Pohjoismaihin laaja ja monipuolinen pyhiinvaellusreitti, joka tuo työtä maaseudulle ja luo
uusia tarpeita ja sitä kautta palveluja mm. majoitus-, kuljetus- ja ravitsemussektoreilla.
Koska kyseessä on osa laajemmasta pyhiinvaellusreittiverkostosta, sille on mahdollista
saada yhteneväiset logot, värit ja viitat sekä kansainvälisen yhteistyön avulla laaja
tunnettavuus. Hankkeen kohderyhmänä ovat Leader-alueiden asukkaat, koska he voivat
osallistua reitin luomiseen joko julkisilla teillä tai erillisesti muilla teillä ja poluilla.
Hankkeen aikana on tärkeää luoda organisaatio, joka jatkaa toimintaa hankkeiden
päätyttyä. Tämän ja CB -hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen organisaatio, joka jatkaa
toimintaa hankkeiden päätyttyä. Muita tärkeitä tehtäviä ovat reitin luominen,
opastetaulut ja julkaistava materiaali sekä tiedon saaminen muista vastaavista reiteistä ja
niiden vaikutuksista maaseutuun ja matkailuun.
Ratsastus maneesin rakentaminen/RatsuReipas Oy
JULKINEN TUKI: 40000
KOKONAISBUDJETTI: 200000
PAIKKAKUNTA: Hämeenkyrö
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 08.08.2017-18.12.2020
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JULKINEN KUVAUS: Maneesin rakentaminen jo olemassa olevalle yksityiselle hevostallille.
Tarkoituksena palvella täysihoitoasiakkaita ja lähialuiden ratsastajia ympärivuotisesti.
Hämeenkyrön Pinsiön alueella on paljon ratsastajia ja pieniä talleja jotka toimivat vain
ulkokentän varassa. Seudulla ei ole tällä hetkellä yhtään maneesillista tallia missä ei
toimisi ratsastuskoulu, ja se taas vaikeuttaa normaalisti päivätöissä käyvien ihmisten
harrastamista ja valmentautumista Suomen keliolosuhteissa, koska maneesissa toimii
iltaisin ratsastuskoulun tunnit. Minun työskentely hevosten kouluttajana ja ratsukoiden
valmentajana on myös täysin keliolosuhteiden varassa ilman maneesia.
Ratsastuskentän pintahanke/Honkolan Ratsastusseura HkR ry
JULKINEN TUKI: 5001,03
KOKONAISBUDJETTI: 15289
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa Honkolan urheilukenttäalueella olevalle,
hyvin perustetulle ratsastuskenttäpohjalle laadukas pintakerros. Tämä mahdollistaa
uudenlaiset valmennukset, harjoittelun ja kilpailutoiminnan, kun ratsastusharrastus
alueella on voimakkaasti vahvistunut. Hankkeessa konsultoidaan ratsastuskenttärakentamisen ammattilaisia sopivien pintakerrosmateriaalien valitsemiseksi,
muokataan tarvittaessa kenttää valitun pintamateriaalin lisäykselle soveliaaksi ja tuodaan
useammassa vaiheessa valitut pintakerroksen rakennusmateriaalit kentälle.
Ratsastuskoulun maneesi/RATSUTALLI HEIDI MÄKINEN
JULKINEN TUKI: 43800
KOKONAISBUDJETTI: 219000
PAIKKAKUNTA: Hämeenkyrö
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.02.2018-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kattaa olemassa oleva ratsastuskenttä
rakentamalla sen päälle maneesi. Maneesi mahdollistaa ratsastustuntien pitämisen täysi
painoisesti ympäri vuoden säätilasta riippumatta.
Sykettä seuraan - futista kaikille/FC Vapsi ry
JULKINEN TUKI: 24800
KOKONAISBUDJETTI: 49600
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: 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
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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. Hankkeesta syntyvät hyvät
toimintamallit ovat myös muiden alueen toimijoiden vapaasti ja maksutta käytettävissä.

1.11 JyväsRiihi ry
Hiirolan raviradan ratsastuskenttä/Uuraisten Hevosystäväin seura ry
JULKINEN TUKI: 10100
KOKONAISBUDJETTI: 20200
PAIKKAKUNTA: Uurainen
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.05.2020-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Uuraisten Hiirolassa sijaitsevan
harjoitusraviradan keskelle kooltaan 25m X 50M oleva aidattu ratsastuskenttä, jota voidaan
käyttää ravi-ja ratsuhevosten näyttelyihin, koulutuksiin, pieniin kilpailuihin sekä myös
koiraharrastajien tarpeisiin. Kenttä mahdollistaa myös perinteisen Uuraisten viikkoon
liittyvän hevostapahtuman ohjelmiston monipuolistamisen.
KokeileMaalla/Keski-Suomen Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 45350,83
KOKONAISBUDJETTI: 53353,92
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-30.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Kokeilemaalla -hankeen tavoitteena on kannustaa paikallistoimijoita
järjestämään toimintaa yhdessä ja matalalla kynnyksellä. 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. Hankkeella on pieni resurssi käytössä paikallisissa tapahtumissa syntyvien
pienten kustannusten sekä yhteisen lopputapahtuman kattamiseksi. Onnistuneet
liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien hyödynnettäviksi. Toimivat ideat
vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.
Pilateslaitteiden hankinta Method Putkisto Studio Muuramelle/Havaita Oy
JULKINEN TUKI: 2177,28
KOKONAISBUDJETTI: 10886,4
PAIKKAKUNTA: Muurame
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HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 16.05.2019-13.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Method Putkisto Studio Muuramelle kaksi PeakPilates, PPS Deluxe
Model reformeria eli kokoontaitettavaa reformer -pilateslaitetta. Laitehankinnat
täydentävät Studion nykyistä laitevalikoimaa, monipuolistavat harjoittelua sekä lisäävät
asiakapaikkoja tunneilla. Hankinnat mahdollistavat Studion toisen, nyt käyttöön otetun,
salin maksimaalisen hyödyntämisen sekä mahdollisimman monipuolisen palveluntarjonnan ns. prime time -aikoina.
Telakäyttöisen traktorimönkijän hankinta/Lumikiitäjät r.y.
JULKINEN TUKI: 8000
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.11.2019-15.11.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankitaan Lumikiitäjät ry:lle telakäyttöinen traktorimönkijä ja
peräkärry uraston ylläpitämiseen ja huoltoon, merkkaus- ja siltatarvikkeiden
kuljettamiseen urille. Kohderyhmänä Keski-Suomen kelkkailijoiden jäsenmaksun
maksaneet moottorikelkkailijat (10 eri kerhoa, yhteensä noin 1000 kelkkailijaa) sekä muina
vuodenaikoina, kävelijät, pyöräilijät, marjastajat, sienestäjät, koiranulkoiluttajat, vaeltajat
sekä vapaaehtoinen pelastustoiminta yms.
Tool It/Trail It Oy
JULKINEN TUKI: 10248,2
KOKONAISBUDJETTI: 51241
PAIKKAKUNTA: Uurainen
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 03.07.2019-24.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Yrityksen ydinosaamisaluetta ovat korkeatasoiset pumptrack-radat,
joissa kiviaineksista muotoillen valmistetaan rata, joka pinnoitetaan erikoisvalmisteisella
asfaltilla.Hankkeessa hankitaan maantiivistyskalustoa sekä kaluston kuljetukseen
vaadittavaa kalustoa, koska konevuokraamoiden tyypillisestä laitekannasta ei yrityksemme
erikoistarpeisiin soveltuvia laitteita löydy. Tällä hetkellä laitteiden heikko saatavuus estää
hankkeiden toteuttamisen tehokkaasti ja aikataulut joudutaan usein tekemään laitteiden
saatavuuden ehdoilla. Uutena hankittavat laitteetkin vaativat muokkausta, jotta erikoiset
tuotteiden/ratojen muodot, sekä haasteelliset asfalttimuodot voidaan tehokkaasti
toteuttaa. Lisäksi hankitaan suunnittelua ja työmaalla toimintaa tehostavia laitteita, joiden
avulla resurssien käyttö on kustannustehokasta.
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Uuraisten Raiku sata lasissa eteenpäin/Voimistelu- ja urheiluseura Uuraisten Raiku r.y.
JULKINEN TUKI: 8160
KOKONAISBUDJETTI: 9600
PAIKKAKUNTA: Uurainen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-30.06.2022
JULKINEN KUVAUS: Voimistelu- ja urheiluseura Uuraisten Raiku täyttää ensi vuonna sata
vuotta. Hankkeella kootaan tietoa seuran toimintaympäristöstä ja seuran toiminnasta.
Yhdistyksen
satavuotisjuhlaan
kootaan
katsaus
satavuotiseen
toimintaan
valokuvanäyttelyn, peliasukokoelman ja kirjallisen historian muodossa ja sitä täydennetään
toiminnasta tallennetun videokuvan keinoin. Juhlavuonna toimintaa suunnataan
perinteisten ryhmien lisäksi nuorisolle ja senioreille. Tavoitteena on saada nuoret
liikkumaan. Yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa seura organisoi mm."Raikuvan
lauantaikoulupäivän" eri kouluille ja urheilulajien esittelyä nuorille sekä senioreille esim.
kävelyjalkapalloa, kävely- ja retkitapahtumia. Seniorien aktivointiin haemme ideoita KeskiSuomen Liikunta ry:n syksyn koulutuksesta.
Uuraisten senioripuisto/Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 45316,4
KOKONAISBUDJETTI: 90632,8
PAIKKAKUNTA: Uurainen
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2017-30.09.2018
JULKINEN 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.
Viritys-teemahanke/JyväsRiihi ry
JULKINEN TUKI: 16000
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 10.12.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella lisätään mahdollisuutta virittää kylien asuinympäristön
lähiliikunta -, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja
monipuolisemmiksi. Viritys -teemahankkeen avulla voidaan virittää olemassa olevia tai
uusia liikuntapaikkoja tai virkistysalueita tai hankkia liikuntapaikkojen yhteistä käyttöä
edistäviä harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen
toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön.
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Viritys-teemahanke/JyväsRiihi ry
JULKINEN TUKI: 65340,42
KOKONAISBUDJETTI: 108900,7
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 10.12.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella lisätään mahdollisuutta virittää kylien asuinympäristön
lähiliikunta -, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja
monipuolisemmiksi. Viritys -teemahankkeen avulla voidaan virittää olemassa olevia tai
uusia liikuntapaikkoja tai virkistysalueita tai hankkia liikuntapaikkojen yhteistä käyttöä
edistäviä harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen
toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön.

1.12 Kantri ry
Elektroninen urheilu/Liikuntaparkki Oy
JULKINEN TUKI: 6510
KOKONAISBUDJETTI: 32550
PAIKKAKUNTA: Lempäälä
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.11.2019-21.08.2022
JULKINEN KUVAUS: Elektronisen urheilun tuominen uudeksi harrastusmahdollisuudeksi.
Elektroninen urheilu tuodaan kerhojen avulla sosiaaliseksi ja yhteen kokoavaksi
pelimuodoksi. Pelaajat pääsevät verkostoitumaan ja harrastamaan yhdessä. Käynnistyvillä
pelikerhoilla yhdistetään kanssakäymistä, tiimien rakentamista, ehkäistään syrjäytymistä ja
yhdistetään pelaamiseen myös muurta liikuntaa.
Eräjärven monitoimikaukalo/Eräjärven Seudun Vanhemmat ry
JULKINEN TUKI: 7936
KOKONAISBUDJETTI: 15872
PAIKKAKUNTA: Orivesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Eräjärven koulun jääkiekkokaukalon muutos monitoimikaukaloksi.
Eräjärven seudun vanhemmat ry on hankkimassa hiekkatekonurmimattoa Eräjärven koulun
ja päiväkodin pihassa sijaitsevaan kaukaloon. Näemme hankkeen merkittävänä paikallisena
lähiliikuntapaikkarakentamisena. Tekonurmi mahdollistaa lähiliikuntapaikan monipuolisemman käytön ja pidentää ulkoliikuntakautta.
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Hangasradan sekä kilpailu- ja ulkoilureitin kunnostus/Viljakkalan Karhen Metsästysseura
r.y.
JULKINEN TUKI: 15625
KOKONAISBUDJETTI: 31250
PAIKKAKUNTA: Ylöjärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.03.2018-16.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Viljakkalan Karhen Metsästysseura r.y. nykyaikaistaa Hangasradan
ampumarataa ja kunnostaa rataan liittyvää kilpailu- ja ulkoilureittiä sekä näihin liittyvää
jätehuoltoa. Hankkeen päätävoitteena on luotijätteestä aiheutuvien päästöjen hallinnan
parantaminen sekä ympäristönsuojelu rata-alueella.
Harjoittelualue ulkotiloissa 250 m2/Liikuntaparkki Oy
JULKINEN TUKI: 2535,72
KOKONAISBUDJETTI: 12678,58
PAIKKAKUNTA: Lempäälä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 04.04.2020-25.11.2022
JULKINEN KUVAUS: Ulkokuntoilualue 250 m2 Sääolosuhteiden muuttuessa merkittävästi
viime vuosina on lihaskunto harjoittelunkin mahdollisuus ulkotiloissa huomattavasti
pidemmällä ajanjaksolla. Ihmiset haluavat kuntoilla myös ulkona ja haluamme tuoda
mahdollisuuden kuntoilla happirikkaassa ilmassa myös ohjatusti ja luoda joukkueurheilulle
lisäharjoittelumahdollisuuden ulkotiloissa.
Hiihtomaa/-stadion/Oriveden Ponnistus ry
JULKINEN TUKI: 12753,5
KOKONAISBUDJETTI: 25507
PAIKKAKUNTA: Orivesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2018-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Hiihtomaan/-stadionin rakentaminen Oriveden kaupungin
latuverkoston yhteyteen. Rakennetaan yhtenäistä kenttätilaa n. yhden hehtaarin verran ja
n. 700 metriä uutta latupohjaa, jolla kenttä yhdistetään olemassa olevaan latuverkostoon.
Kenttäalueen reunalle tehdään pieniä mäkiä lasten laskuharjoittelua varten. Kenttäaluetta
käytetään hiihdonopetukseen ja hiihtokilpailujen lähtö- ja maalialueena. Tavoitteena on
saada riittävän suuri kenttä lasten ja aikuisten hiihdonopetusta ja hiihtokilpailuja varten.
Kenttäalue ja uusi latupohja tulevat kaikkien kuntalaisten ja lähikoulujen oppilaiden
käyttöön. Lumettomaan aikaan aluetta voivat käyttää muiden liikuntalajien harrastajat.
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Julkujärven frisbeegolfradan uudistamishanke/Ylöjärven Frisbeegolfradat ry
JULKINEN TUKI: 6376,22
KOKONAISBUDJETTI: 12755
PAIKKAKUNTA: Ylöjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.04.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Julkujärven frisbeegolfradan uudistamishankkeessa alueelle vuonna
2008 rakennettu rata rakennetaan kokonaan uusiksi. Nykyinen rata on huonossa kunnossa
ja alueelle tehtyjen maisemointi- ja muutostöiden johdosta radan uudistaminen on
tarpeen. Paikallisten frisbeegolfseurojen jäsenten toimesta perustettu Ylöjärven
Frisbeegolfradat ry toteuttaa uudistamishankkeen rahoituksen ja rakentamisen
yhteistyössä seurojen ja Ylöjärven.
Kaakkurinpuiston kehitysohjelma/Nokian Pyry ry
JULKINEN TUKI: 7432,5
KOKONAISBUDJETTI: 14865
PAIKKAKUNTA: Nokia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.06.2018-12.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Kehitetään Nokialla sijatsevaa Kaakkurinpuiston speedwayrataa ja
monitoimiradan muodostamaa moottoriratojen kokonaisuutta. Raivataan CC polku, jolla
tavoitellaan uusia käyttäjiä alueelle. Parannetaan speedwayradan toimivuutta. Asennetaan
kameravalvonta.
Korpiniityn ampumaradan peruskunnostushanke/Siuron Metsästysyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 34980
KOKONAISBUDJETTI: 69960
PAIKKAKUNTA: Nokia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Vuodesta 1944 toiminut Siuron Metsästysyhdistys ry. kunnostaa
toiminnassa olevaa ampumarataansa siten, että ympäristövaatimukset, melutaso ja
turvallisuus otetaan entistä paremmin huomioon. Taustavalli rakennetaan nykysäädösten
mukaisesti helpottaamaan lyijyn keräämistä. Ampumakatos korvataan äänieristetyllä
ampumasuojalla. 60- luvulta peräisin oleva ratalaitteisto korvataan uudella
toimintavarmemmalla laitteistolla. Myös muita rakenteita ja rakennuksia uusitaan ja
korjataan.
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Leiri- ja huoltokeskus/Rasti-Nokia ry
JULKINEN TUKI: 50001,26
KOKONAISBUDJETTI: 102672
PAIKKAKUNTA: Nokia
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2019-30.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Rasti-Nokia ry laajentaa nykyistä seuramajaa monitoimihallilla, jota
käytetään nuorten leiritoimintaan, seuran huolto- ja varastotilana, seuran omien jäsenten
ja heidän perheidensä sekä kaikkien nokialaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen
vuokrattavana kokoontumistilana. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ohjattua
liikuntaharrastusta sekä Nokian lähiympäristön, metsien ja ulkoilualueiden
virkistyskäytttöä.
Nokian UA:n ratalaajennus/Nokian Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 31920
KOKONAISBUDJETTI: 63840
PAIKKAKUNTA: Nokia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Nokian Urheiluautoilijat ry:n RC/JM-rataan tehdään soraosuuden
laajennus, jotta radan pituus ja soraosuuden prosenttiosuus saadaan vastaamaan AKK:n
(Autourheilun Kansallisen Keskusjärjestön) vaatimuksia ja että rataa saadaan kehitettyä
nykyaikaisemmaksi ja vastaamaan arvokilpailuiden ratavaatimuksia. Radan takaosalla oleva
pitkä asvalttikaarteen kohdalle on tarkoitus tehdä lenkki ja tiukempi mutka joka koostuu
pääosin sorasta.
Paltanmäen elämysportaat/Oriveden Seudun Sydänyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 18862,5
KOKONAISBUDJETTI: 37725
PAIKKAKUNTA: Orivesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.09.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Paltanmäen Elämysportaat -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa
Oriveden seudun kaikkien ikäryhmien asukkaiden hyvinvointia ympäröivän luonnon,
kulttuurihistorian sekä terveysliikunnan näkökulmasta. Portaiden sijainti Paltanmäellä,
Oriveden Kotiseutumuseon, jäähallin, koulukeskuksen sekä kuntoradan yhteydessä tarjoaa
hienon mahdollisuuden lukuisiin erilaisiin portaiden hyödyntämistapoihin niin eri ikäisten
asukkaiden, alueella vierailevien, seurojen ja yhdistysten jäsenten, tapahtumajärjestäjien
kuin oppilaidenkin näkökulmasta. Hankkeen avulla vahvistetaan usean hyvinvoinnin osaalueen vuorovaikutteisuutta sekä tarjotaan Oriveden ja lähikuntien asukkaille mahdollisuus
liikkumisen, kulttuurin, luonnon sekä lisäksi näiden kaikkien opetuksellisten elementtien
yhdistämiseen. Näitä kaikkia yhdistämällä hanke tarjoaa kaikille ikäryhmille lapsista ja
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nuorista aina senioreihin ja vanhuksiin saakka mahdollisuuden kasvattaa hyvinvointia
matalan kynnyksen liikuntapaikan myötä.
Pirkanpolut/Pirkkala-Seura r.y.
JULKINEN TUKI: 26592
KOKONAISBUDJETTI: 33240
PAIKKAKUNTA: Pirkkala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.08.2017-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Alueellisen, seudullisen ja kansallisen matkailun ja luontoliikunnan
kehittämiseen liittyvä hanke, jonka tarkoituksena on luoda Pirkkalan ja osin Lempäälän ja
Tampereen kuntien alueelle Pirkanpolut -niminen noin 100 kilometrin mittainen
polkureitistö, joka samalla olisi Lempäälän Birgitan polun jatkumo. Kehityshankkeeseen
kuuluu reitistön kartta- ja maastosuunnittelu, maanomistajien informaatiotapaamiset
kyläkunnittain, maanomistajien lupien kysyminen noin 1,5 metrisen polku-uran
toteuttamisesta heidän mailleen ja loppuvaiheessa reitistön merkitseminen kuitunauhalla.
Reitistöä suunniteltaessa huomioidaan myös erityisryhmien tarve omaan retkeilyreittiin.
Edelleen hankkeen aikana luodaan suunnitelma, yhtenäiseksi korkeatasoiseksi
luontoliikunta- ja matkailupalvelujetjuksi.
Pohtiolammen ratsastuskentän perusparannus/Kangasalan Ratsastajat r.y.
JULKINEN TUKI: 43458
KOKONAISBUDJETTI: 86916
PAIKKAKUNTA: Kangasala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa Pohtiolammen ratsastuskentän pohjan alle lisätään sieltä
tällä hetkellä puuttuva salaojitus, jotta kenttä läpäisee sadeveden asianmukaisesti. Samalla
vaihdetaan kentän pintahiekka, joka tällä hetkellä on jo liian kulunutta ja hienojakoista.
Uusitusta kentästä hyötyvät niin Kangasalan Ratsastajien toimintaan osallistuvat
ratsastajat, kuin myös alueen hevosalan yritykset, kuten ratsastuskoulut ja
valmennusyrittäjät, jotka käyttävät kenttää toiminnassaan. Hankkeen myötä voidaan myös
olettaa Kangasalan Ratsastajien kilpailutoiminnan nousevan takaisin entiselle
huipputasolleen kun puitteet saadaan nykypäivän vaatimusten mukaiselle tasolle, jolloin
välillisinä hyötyjinä voidaan nähdä mm. alueen majoitus- ja ravintolapalveluita tarjoavat
yritykset.
Suunnista Kangasalle/Kangasalan Matkailurengas ry
JULKINEN TUKI: 54950,4
KOKONAISBUDJETTI: 68688
PAIKKAKUNTA: Kangasala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.04.2018-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Hanke vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta ja kumppanuuksia. Myös
paikallisilla asukkailla on hankkeen myötä parempi tietämys erilaisista
liikuntamahdollisuuksista ja ehkäpä myös kiinnostusta lähteä ulos lähiluontoon
matkailemaan. Luontoliikuntapaikkojen ylläpidossa talkootyöllä on myös paikkansa. Eri
harrastajaryhmiä on tavoitteena sitouttaa mukaan työhön. Myös ekologisuuden
huomioiminen on tärkeää. Kangasalle tulevat luontoliikuntamatkailijat saavat hankkeen
myötä paremmin tietoa alueesta, heille jää Kangasalasta positiivinen kuva monien
mahdollisuuksien paikkana ja moni löytää uuden lomailu- ja vierailukohteen. Kangasalan
alueen yrittäjät hyötyvät taloudellisesti alueelle tulevista kävijöistä. Aiempaa parempi
luontoliikuntaviestintä on monelle toimijalle hyödyksi.
Terve kylä! -hanke/Nurmin Majakka ry
JULKINEN TUKI: 9390
KOKONAISBUDJETTI: 18780
PAIKKAKUNTA: Tampere
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.06.2019-30.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Terve kylä! -hanke (tervekyla.fi) käynnistyi 2018. Tavoitteena edistää
kaikenikäisten hyvinvointia ja terveyttä yhteisöllisen toimintamallin avulla (perustana Blue
Zones -tutkimukset).
Toimitilan hankkiminen/Huoltotech
JULKINEN TUKI: 6590
KOKONAISBUDJETTI: 32950
PAIKKAKUNTA: Ylöjärvi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 06.07.2018-23.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Ylöjärveläinen kuntosalien asennus, huolto ja korjaus yritys kehittää
toimintansa edellytyksiä palvelemaan erityisesti pienten paikkakuntien kuntosaleja
Pirkanmaan alueella. Asianmukainen toimitila tulee tarpeeseen ylläpitämään tarvittavaa
varaosavalikoimaa ja mahdollistaa laitteiden korjaamisen myös hitsaamalla ja laakerien
vaihdon prässäämällä. Toimitila voidaan nähdä osana liikuntaharrastusten terveyttä ja
hyvinvointia edistävää kokonaisuutta, kuntosalien yhteisöllistä vaikutusta unohtamatta.
Tavoitteena on myös kiireapulaisen työllistäminen.
Trial-hallihanke/Hämeen Moottorikerho ry
JULKINEN TUKI: 15024
KOKONAISBUDJETTI: 30048
PAIKKAKUNTA: Nokia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-30.06.2022
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JULKINEN KUVAUS: Trian-hallihankkeen tarkoituksena on pystyttää talviharjoittelupaikka
trial-lajia harjoittaville nuorille ja aikuisille.

1.13 Karhuseutu ry
Automaation siivin näkyvyyttä - Ulvilan Automaatio Areenan katsomoalueen
parantamishanke/Ulvilan Pesä-Veikot ry
JULKINEN TUKI: 5848,5
KOKONAISBUDJETTI: 11697
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla on tarkoitus parantaa juniorijoukkueidemme
ottelutapahtumia hankkimalla Areenalle siirrettävä katsomo ja siirrettävä turvaverkko
katsomon eteen, jotta uudella kentällä pelattuja pelejä pääsee seuraamaan lähempää.
Siirrettävä katsomo hankitaan kiinteän sijasta, koska lähialueen kentillä ei ole katsomoa,
joten siirrettävästä katsomosta on hyötyä muilla kentillä, kun katsomon saa siirrettyä autolla
paikasta toiseen. Siirrettävää katsomoa voidaan hyödyntää myös lähialueen kentillä, joissa
katsomoita ei ole.
Elävä Kyläsaari/Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry
JULKINEN TUKI: 948,83
KOKONAISBUDJETTI: 1355,47
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kyläsaarta elävöitetään rakentamalla Kyläsaaren Kylätalon pihaan
esiintymislava palvelemaan kylän ulkotapahtumia. Kylätalon Werstaaseen asennetaan uudet
pariovet ja koneet, Kylätaloon uudet verhot. Frisbeegolfradan väyliä parannetaan,
rakennetaan uusi harjoittelualue sekä nykyaikainen kävijälaskenta. Kyläsaren polkuja
parannetaan palvelemaan paremmin ulkoilijoita ja hiihtäjiä. Järjestetään uuden
frisbeegolfradan avajaiset.
Elävä Kyläsaari/Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry
JULKINEN TUKI: 29043,36
KOKONAISBUDJETTI: 50092,04
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kyläsaarta elävöitetään rakentamalla Kyläsaaren Kylätalon pihaan
esiintymislava palvelemaan kylän ulkotapahtumia. Kylätalon Werstaaseen asennetaan uudet
pariovet ja koneet, Kylätaloon uudet verhot. Frisbeegolfradan väyliä parannetaan,
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rakennetaan uusi harjoittelualue sekä nykyaikainen kävijälaskenta. Kyläsaren polkuja
parannetaan palvelemaan paremmin ulkoilijoita ja hiihtäjiä. Järjestetään uuden
frisbeegolfradan avajaiset.
Frisbeegolfradan rakentaminen Hiittenharjulle/Harjavallan DiscGolf ry
JULKINEN TUKI: 15623,8
KOKONAISBUDJETTI: 31247,6
PAIKKAKUNTA: Harjavalta
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.11.2017-30.11.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa frisbeegolfrata Hiittenharjun
maastoon Harjavallan Discgolf ry:n toimesta. Radasta tulee täyspitkä 18-väyläinen kilpatason
rata, joka soveltuu kaikille laadukkaan suunnittelun ja radan sijainnin takia.
Frisbeegolfrata Vedon Majan maastoon/Luvian Veto r.y.
JULKINEN TUKI: 14216,5
KOKONAISBUDJETTI: 28433
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-30.09.2022
JULKINEN KUVAUS: Luvian Veto suunnittelee rakentavansa Eurajoen kunnalta vuokratulle ns.
Vedon Majan alueelle kilpatasoisen frisbeegolfradan, joka tulisi olemaan avoimessa käytössä
kaikille lajista kiinnostuneille. Tavoitteena on luoda olemassa olevaan ympäristöön soveltuva
frisbeegolfrata, jolla voidaan järjestää kilpailuja, lajiperehdytystä ja tarjota
matalankynnyksen kuntoliikuntamahdollisuus. Hankkeesta lisätietoja antaa Antti-Jussi Kivini,
antti-jussi.kivini@polarttherm.fi
Jäähallin laajennus/Harjavallan Jäähalli Oy
JULKINEN TUKI: 32618,2
KOKONAISBUDJETTI: 163091
PAIKKAKUNTA: Harjavalta
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 25.03.2019-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: jäähallin käyttäjien olosuhteiden parantaminen pukuhuonetilojen
laajennuksella
Koiraharrastusmahdollisuuksien kehittämishanke/TVA Pori ry
JULKINEN TUKI: 21077
KOKONAISBUDJETTI: 42154
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Koiraharrastus on alati kasvava harrastusmuoto, jossa ohjaajan ikä tai
sosiaalinen tausta/asema eivät ole merkitseviä. Koiraharrastuksessa koira on keskiössä,
mutta suurimmassa osassa lajeista ihminen on vähintään yhtä tärkeässä roolissa kuin koira.
Koiraharrastus lisää vahvasti yhteisöllisyyttä harrastajien keskuudessa ja parantaa yleistä
koirakuria. TVA Pori ry:n Touhuhallin harrastusolosuhteiden parannushankkeen päätavoite
on parantaa satakuntalaisten koiraharrastajien harrastusmahdollisuuksia sekä olosuhteita.
Hankkeen tavoitteena on myös mahdollistaa harrastustoiminnan aktiivinen kehittyminen ja
jatkuminen Satakunnassa. Hankkeen avulla TVA Pori ry uusii omistamansa hallikiinteistön
pohjamateriaalin turvalliseksi ja harrastustoimintaa paremmin tukevaksi sekä korjaa
toimistokontin. Hallia käyttää TVA Pori ry:n 250 jäsenen lisäksi alueen muut koiraseurat,
yksityishenkilöt sekä alan yrittäjät. Hallin pohjana toimii tällä hetkellä tekonurmi, joka on
täytetty hiekalla. Tekonurmi on elinkaarensa päässä ja sen uusiminen on ennen kaikkea
turvallisuuskysymys. Hankkeen aikana vanha matto poistetaan hallista ja sen tilalle
asennetaan uusi tekonurmi, joka täytetään kumirouheella (kierrätysmateriaali).
Kumirouheen ominaisuudet vastaavat nykypäivän vaatimuksia. Tekonurmi kumirouheella on
erittäin paljon käytetty materiaali mm. urheilukentillä, joissa sen ominaisuudet on havaittu
erinomaisiksi. Toimistokontin eristeet, sisäpinnat ja sähköt uusitaan. Toimistokontin eristeet
ovat kastuneet ennen halliin siirtoa ja sen seurauksena homehtuneet. Sähköt ovat vanhat ja
vaativat korjausta turvallisuussyistä.
Pohjan uusiminen edesauttaa harrastustoiminnan lisäksi alueen koirakilpailutoiminnan
kehittymistä. Tällä hetkellä TVA Pori ry:n halli on Satakunnan suurin sisähalli (1200m2) ja
täyttää kaikkien kentällä suoritettavien koirakilpailulajien koirakilpailuiden edellyttämät
tilavaatimukset.
Lisätietoja TVA Pori ry
Heidi Särkipaju
sihteeri
www.tvapori.fi
Kyläsaaren Frisbeegolfrata ja Kyläsaaren kylätalon esteettömyys/Kyläsaaren
Kiinteistönomistajat ry
JULKINEN TUKI: 27995,25
KOKONAISBUDJETTI: 47994,6
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.11.2018-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Kyläsaaressa on vähän koko alueen väestölle sopivia nykyaikaisia ulkoilu
ja liikuntamahdollisuuksia. Täysimittaisena rata houkuttelee säännöllisesti heittäjiä ympäri
Satakuntaa ja satunnaisia heittäjiä myös useammin. Yyterin läheisyydessä nykyaikainen rata
houkuttelee kesäisin paikalle myös runsaasti matkaajia. Suunnittelemme radasta
keskivaikeaa, että rata kestää paremmin ajan hammasta ja pysyy mielenkiintoisena
mahdollisimman pitkään. Radan aloitus on suunniteltu urheilukentän läheisyyteen, jonka
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puusto vaatii erittäin runsasta harvennusta ja muokkaamista.Samassa yhteydessä
parannamme Frisbeegolf-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kulkevaa
polkuverkostoa. Polkuverkosto toimii talvisin latupohjana, jota pitkin koululaiset voivat
hiihtää pururadan maastoon.
Kyläsaarelaisilla on mahtava yhteinen kokoontumispaikka Kylätalo osoitteessa Mörtintie 7.
Valitettavasti liikuntarajoitteisten on mahdoton päästä talolle sisälle korkeiden rappusten
takia. Taloon johtaa ensin korkeat ulkorappuset ja vielä sen jälkeen kuistin sisärappuset.
Parannamme
kylätalon
esteettömyyttä
asentamalla
Kylätalolle
invaluiskan,
induktiosilmukan sekä akustiikkalevyjä.
Liikkuva Kuparikiekko/Kuparikiekko jr ry
JULKINEN TUKI: 6875,64
KOKONAISBUDJETTI: 9822,34
PAIKKAKUNTA: Harjavalta
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on tukea jääkiekkojunioreiden monipuolista
liikuntaharrastusta. Tällä hetkellä jäähallin tilat eivät mahdollista laadukasta ja monipuolista
oheisharjoittelu mahdollisuutta. Hankkeella on näin ollen tarkoitus vastata tähän
tarpeeseen. Tavoitteena on ohjata lapsia ja nuoria monipuoliseen harjoitteluun.
Oheisharjoitteluun sekä jälkiverryttelyyn suunnattu tila mahdollistaa jääkiekkoilijoiden
oikeanlaisen kehonhuollon, joka puolestaan edistää hyvää fyysistä kuntoa ja ehkäisee siten
pelaajia vakavilta loukkaantumisilta.
Löytäjät-hanke/Rastikarhut r.y.
JULKINEN TUKI: 39158,7
KOKONAISBUDJETTI: 55941
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.07.2019
JULKINEN KUVAUS: 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.
Maastoesterata/Kullaan Ratsastajat ry
JULKINEN TUKI: 8732,56
KOKONAISBUDJETTI: 17465,12
PAIKKAKUNTA: Ulvila
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HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.06.2018-12.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Maastoesterata rakennetaan turvallisen harrastamisen tueksi. Lisäksi se
soveltuu myös muuhun ulkoilukäyttöön esim. alueen asukkaat, muut yhdistykset ja koulut
voivat hyödyntää rataa liikunnassa tai vaikka maastojuoksukilpailuissa. Hanke monipuolistaa
ratsastus- ja valmennusmahdollisuuksia Karhuseudun alueella ja ympäristössä. Radan
valmistuttua pystytään järjestämään kenttä- ja maastoesteratsatsastuskilpailuita.
Kohderyhmä hankkeelle on erityisesti lapset ja nuoret, jotka harrastavat ratsastusta tai
muuta hevosiin liittyvää toimintaa.
Monipuolisesti ja energisesti eteenpäin Massilla/Ulvilan Ura ry
JULKINEN TUKI: 35250
KOKONAISBUDJETTI: 47000
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.11.2017-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle matalan
kynnyksen ulkoilu- ja liikuntaharrastuksia. Kaikki alueen palvelut tulevat olemaan
maksuttomia ja tulevat soveltumaan koko perheen yhteiseen ulkoiluun.Hanke koostuu
useasta erillisestä alueen ulkoilumahdollisuuksia lisäävästä ja parantavasti osa-alueesta:aluevalaistuksen uusinta energiatehokkaammaksi LED valaistukseksi-Frisbee Golf
rakentamisesta, MOBO kuntosuunnistusradan tekeminen, Geokätkö reitti Massin
ympäristön luonnonkauniille paikoille Crossfitt- ja fitness kuntopisteen, sekä kuntoportaiden
rakentaminen alueen aktiiviliikkujien kuntoiluun, parkkipaikan kunnostus ja taukopaikan
luominen ulkoilijoille ja retkeilijöille
Nakkilan liikennepuisto/Lions Club Nakkila ry
JULKINEN TUKI: 32613
KOKONAISBUDJETTI: 54355
PAIKKAKUNTA: Nakkila
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Nakkilaan rakennetaan liikennepuisto, jossa lapset voivat harjoitella
ajotaitoja ja liikennesääntöjä. Puisto tulee suositun Ällänkadun leikkikentän viereen.
Koderyhmänä ovat 6-12-vuotiaat lapset, mutta puisto on avoinna kaikille. Hankkeen aikana
rakennetaan ajoradat, jotka perustetaan kantavilla rakenteilla ja päällystetään asvaltilla. Ajoopasteiksi rakennetaan liikennemerkit ja maalataan kaistat sekä suojatiet. Liikennepuiston
käytöstä tehdään opastaulu. Alue rajataan pensasistutuksin ja kevyellä aidalla. Puistoon
hankitaan polkuautoja, joille rakennetaan säilytysvaja. Hanke järjestää puiston
avauskaudella ohjatut tilaisuudet Nakkilan 3-4-luokkalaisille ja laatii suunnitelman puiston
käytöstä, hoidosta ja ohjauksesta.
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Operaatio SIUS/Satakunnan Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 25101,85
KOKONAISBUDJETTI: 50203,7
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Satakunnan Ampujat ry toteuttaa Katinkurun ampumaradan 25 metrin
pistooliradan perusparannusprojektin, jonka tarkoituksena on tehdä rakenteet elektronisia
taululaitteita varten sekä asentaa ympäristönsuojelun kannalta tärkeät luotiloukut
luotimateriaalien keräämistä varten. Samalla luodaan nykyaikaiset puitteet harrastamiseen
sekä kilpailutoimintaan.
Otso hankkii/Karhuseutu ry
JULKINEN TUKI: 5269,62
KOKONAISBUDJETTI: 10539,25
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 04.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Otso hankkii -teemahankkeessa voidaan yleishyödyllisiin tiloihin tai
harrastuspaikkoihin hankkia tarvittavia koneita tai välineitä, kuten harrastusvälineitä,
kokoustekniikkaa tai muuta tarpeellista.
Otso kunnostaa/Karhuseutu ry
JULKINEN TUKI: 11986,94
KOKONAISBUDJETTI: 23973,88
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 04.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Otso kunnostaa -teemahankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan
yleishyödyllisiä tiloja, harrastuspaikkoja ja lähimatkailukohteita.
Otson ensikertalaiset/Karhuseutu ry
JULKINEN TUKI: 22758,45
KOKONAISBUDJETTI: 32512,07
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 04.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Otson ensikertalaiset -teemahankkeeseen pääsevät mukaan sellaiset
hakijat, jotka eivät ole kuluvalla kaudella hakeneet Leader-tukea. Hankkeessa kunnostetaan
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yleishyödyllisiä tiloja ja hankitaan tarvittavia koneita, laitteita ja välineitä yleishyödylliseen
käyttöön. Hakijoille mahdollistetaan enemmän tukea hakuvaiheessa kuin normaalisti.
Performance Center Yyteri/Performance Center Yyteri Oy
JULKINEN TUKI: 7790
KOKONAISBUDJETTI: 38950
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 15.01.2018-04.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Yyteri Golfin palveluiden kehittäminen yhdeksi valtakunnan
mielekkäimmiksi golfin parissa Suomessa. Ympärivuotinen harjoittelu unohtamatta myös
golfin ulkopuolelta tulevia potentiaalisia harrastajia ja matkailijoita. Välinepuolella yksi
suomen kärkipaikoista etenkin yksilöllisten välineiden osuudessa.

Preiviikin Kuntoilukeskus/Preiviikin Kiri ry
JULKINEN TUKI: 16000,8
KOKONAISBUDJETTI: 24000
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-30.05.2018
JULKINEN 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.
Robottiohjattujen liikuntapalvelujen kehitys/Myrobo Oy
JULKINEN TUKI: 2830
KOKONAISBUDJETTI: 14150
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 20.04.2017-12.06.2019
JULKINEN 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 virtuaalitodellisuusja robotiikkateknologiaa. Tavoitteena laajentaa innovatiivinen liikuntakonsepti
kansainvälisille markkinoille.
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Seikkailupuisto Huikee - Fatbike/Yyteri Active Oy
JULKINEN TUKI: 8925,81
KOKONAISBUDJETTI: 44629,03
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 09.03.2020-04.11.2022
JULKINEN KUVAUS: Seikkailupuisto Huikeella on ollut Fatbike-maastopyöriä vuokralla 2018
keväästä alkaen. Kysyntä on ollut kovaa ja tarjontaa halutaan kehittää laajentamalla
kapasiteettia sekä mahdollistaa pyörien kuljetuksen huollon ja myyntipisteen välillä
kuljetuskärryllä. Kärry mahdollistaa kaluston siirtämisen lähes kerralla. Pyörien kuljetus
mahdollistaa myös etämyynnin yhteistyökumppaneiden toimipisteissä kuten Yyterin
Virkistyshotellilla johon on jatkuva tarve. Pyöriä on tällä hetkellä 21kpl ja lisäämme
kapasiteettia 20 kappaleella. Kuljetuskärryyn menee 20kpl pyöriä.
Tekonurmi Honkalaan/Harjavallan kaupunki
JULKINEN TUKI: 145000
KOKONAISBUDJETTI: 145000
PAIKKAKUNTA: Harjavalta
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on toteuttaa nykyaikainen kumirouhetäytteinen
tekonurmikenttä jalkapallonharrastajille ja pesäpallonharrastajille kotipesä sekä pieni
harjoittelualue hiekkatekonurmella Honkalan liikuntakeskukseen nykyiselle hiekkakentälle.
Uusi tekonurmi palvelee kasvavaa jalkapalloharrastajien määrää kaupungissa ja lisää
osaltaan kaupungin vetovoimaisuutta. Tekonurmi soveltuu myös alustana monien muiden
lajien, sekä koulujen päiväkotien ja erityisryhmien käyttöön. Harrastajille voidaan näin luoda
merkittävästi paremmat olosuhteet pitemmälle ajalle aikaisin keväästä pitkälle syksyyn.
Kentän saavutettavuus on erinomainen Harjavallan liikuntakeskuksessa Yhdyskadun varrella,
jossa on myös erinomaiset paikoitusmahdollisuudet autoille.
Tekonurmikenttä Nakkilan kirkon vaiheil´/Nakkilan kunta
JULKINEN TUKI: 180000
KOKONAISBUDJETTI: 180000
PAIKKAKUNTA: Nakkila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.02.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tekonurmikentän rakentaminen Nakkilan
liikuntakeskuksen alueelle. Tekonurmikentän rakentaminen Nakkilaan tukee erittäin hyvin
niin Karhuseudun kehittämisstrategian kuin Nakkilan kuntastrategian tavoitteita.
Tavoitteena on, että hankeaikana rakennettava tekonurmi tarjoaa eri kohderyhmille kuten
seuroille, koululaisille ja ikäihmisille entistä laajemmat mahdollisuudet harrastaa ja ylläpitää
liikunnallista elämäntapaa. Tekonurmen käyttö aloitetaan rakentamishankkeen jälkeen.
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Telinevoimisteluvälineiden hankinta/Kokemäen Naisvoimistelijat r.y.
JULKINEN TUKI: 7000
KOKONAISBUDJETTI: 10000
PAIKKAKUNTA: Kokemäki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.04.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Kokemäen Naisvoimistelijoiden lasten telinevoimisteluun on saatu noin
neljä vuotta sitten aikuinen ohjaaja, jolla on myös omaa kokemusta
telinevoimistelukilpailuista. Tämä jumpparyhmä on ollut rajussa kasvussa viimeisen kahden
vuoden aikana, lähikunnista on myös tullut jumppareita, koska lähialueilla ei järjestetä
telinevoimistelua. Tyttöjä on tällä hetkellä telinevoimistelun parissa lähes 80. Joihinkin
kisoihin ovat muutamat käyneet tutustumassa ja tähän satsataan jatkossakin. Vanhat
telinevoimisteluvälineet kaipaavat uusimista ja päivittämistä tähän päivään. Olemme
ideoineet myös aikuisten telinevoimistelu tapahtumia ja meidän perhejumppalaiset voisivat
myös hyödyntää välineitä.
Tuomaalan kylä liikkuu/Tuomaalan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 29303,35
KOKONAISBUDJETTI: 48604
PAIKKAKUNTA: Kokemäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa monitoimikenttä Tuomaalan alaasteen pihaan. Monitoimikentällä voidaan hiekkatekonurmipohjan ansiosta pelata useita eri
pallopelejä, mm. jalka- ja koripalloa sekä salibandya. Hankkeella lisätään koko kylän
kesäliikuntamahdollisuuksiaTalkoilla on rakennettu koulun pihapiiriin kota, leikkimökki,
jääkiekkokoppi ja sadekatos sekä katuvalot kylälle. Lisäksi koulun pihapiirissä sijaitsevan
Mannisen (vanha opettaja-asunto) katto on talkoilla korjattu. Uusi monitoimikenttä lisäisi
myös jo entuudestaan pihapiirissä olevien rakennusten käyttöä.
Ulvilan FK kerhon kaluston uudistus/Ulvilan FK-kerho r.y.
JULKINEN TUKI: 7050
KOKONAISBUDJETTI: 14100
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.11.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Ulvilan FK kerho ry uudistaa ajokalustoaan hankkimalla 5 kpl karting
autoja, joilla uudet jäsenet pääsevät tutustumaan lajiin. Tavoitteena on pitää
kartingharrastus elinvoimaisena Ulvilassa ja tarjota siisti ja turvallinen alue myös muille
alueen virkistyskäyttäjille.
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Ulvilan karting radan kunnostus/Ulvilan FK-kerho r.y.
JULKINEN TUKI: 9195,25
KOKONAISBUDJETTI: 18390,5
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-30.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Ulvilan FK radalle tehdään perusparannus, jossa radan epätasainen
osuus ja railot korjataan, sekä rata-aluetta ja sen kiinteistöjä kunnostetaan. Tavoitteena on
pitää kartingharrastus elinvoimaisena Ulvilassa ja tarjota siisti ja turvallinen alue myös muille
alueen virkistyskäyttäjille.
Urheilu majan nykyaikaistaminen/Länsi-Lavian Loiske ry
JULKINEN TUKI: 9530
KOKONAISBUDJETTI: 19060
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2018
JULKINEN 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.
Vauhtia vapaa-aikaan / Harjoitus- ja kilpailutoiminnan kehittäminen/Noormarkun Nopsa
ry
JULKINEN TUKI: 16653,11
KOKONAISBUDJETTI: 33306,22
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.06.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Kehittää lapsille ja nuorille suunnattua harjoitus- ja kilpailutoimintaa
uusimalla seuran käytössä oleva ajanotto- sekä harjoitusvälineistöä lasten ja nuorten
kilpailu-, harjoitus- ja muihin tapahtumiin. Hankittavalla ajanotto- ja testauslaitteistolla
pystytään ottamaan ajat nykyistä tehokkaammin, mikä vapauttaa henkilöitä
toimitsijatehtävistä lasten ja nuorten valmennus ja huoltajatehtäviin. Hankittavien
ajanottolaitteiden arvioitu käyttöaika on n. 10 vuotta.
Verkkorannan aluerakentaminen/Luvian Talviuimarit ry
JULKINEN TUKI: 6666
KOKONAISBUDJETTI: 13332
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.11.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hanke sisältää Verkkorannan saunakiinteistön aluerakennelmat (puinen
kulkutie ja grillirakennus), joilla parannetaan alueen soveltuvuutta ympärivuotiseen uintiin
ja käyttäjien turvallisuutta.
Vesihiihtostadionin kehittäminen/Harjavallan Vesihiihtäjät r.y.
JULKINEN TUKI: 8528,9
KOKONAISBUDJETTI: 17057,8
PAIKKAKUNTA: Harjavalta
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-01.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Haluamme saada vesihiihtorannan hyvään kuntoon ensi kesäksi ja
kehittää toimintaa kauniin kokemäenjoen varrella. Tavoite on madaltaa harrastustoimintaa
ja pyrkiä luomaan erilaisia mahdollisuuksia harrastaa veden äärellä vesihiihtäen,
vesilautaillen ja sup-lautaillen. Haluamme yhdistää liikuntaa harrastus- ja kilpailumielessä.
Tavoite on saada ihmisiä liikkumaan ja löytää siihen sopivia harrastusmuotoja
kaikenikäisille.Tämän vuoden ykköshankkeena on uudistaa ja modernisoida viime vuonna
saneeratun toimisto/huoltorakennuksen terassi (n.90-100 m2). Viime vuonna rakennetun
kaapeliwakeboard-radan uskotaan tuovan merkittävästi uusia harrastajia vesiurheilun pariin
ja siksikin infran pitää olla nykyaikainen ja siisti. Seurassa kustannukset pyritään
minimoimaan suorittamalla kaikki mahdolliset työsuoritteet jäsenistön talkootyönä ja
toiminnan keskiössä on nuorisotyö. Hankitaan seuralle SUP-lautoja ja wakeboard-lautoja,
joita vuokrataan harrastajien käyttöön.
Virkistyslehto vireeseen/Kaasmarkun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 7045,1
KOKONAISBUDJETTI: 14090,2
PAIKKAKUNTA: Ulvila
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 26.04.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan luontopolusta turvallinen ja helppokulkuinen
virkistysreitti upeassa jokilehdossa. Lisäksi esiintymislava mahdollistaa monipuolisen
toiminnan.
Vuolteen Senioripuistohanke/Vuollekodin kannatusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 35709,5
KOKONAISBUDJETTI: 71419
PAIKKAKUNTA: Kokemäki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa erityisesti ikäihmisille soveltuva ulkoliikunta/senioripuisto. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kuntalaisille kohtaamispaikka ja
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virkistäytymisalue jossa on mahdollista omien kykyjen mukaisesti harrastaa turvallisesti
liikunnan eri muotoja. Senioripuisto palvelee kaikenikäisiä. Alueella on mahdollista järjestää
eri sukupolvien välisiä kohtaamisia. Tavoitteena on lisätä alueen yhteisöllisyyttä.
Wakeboard-Kaapelirata vesihiihtorantaan/Harjavallan Vesihiihtäjät r.y.
JULKINEN TUKI: 32981,94
KOKONAISBUDJETTI: 55968
PAIKKAKUNTA: Harjavalta
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.04.2019-01.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Kaapeliwakeboard-rata harjavallan vesihiihtorannan upeaan
jokimaisemaan .Mahtava harrastusmuoto kaikille vauhdista ja tempuista pitäville, Erittäin
helppo lähteä kokeilemaan ja taitojen lisääntyessä uusista tempuista lisää haastetta.
Hiljainen sähkömoottorilla toimiva wakeboard-/vesihiihtorata.
Yyteri Sandstorm tapahtuma/Yyteri Sandstorm ry
JULKINEN TUKI: 5250
KOKONAISBUDJETTI: 10500
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.05.2019-31.07.2020
JULKINEN KUVAUS: Yyteri Sandstorm ry järjestää kesästä 2019 alkaen Porin Yyterissä
vuosittain toiminnallisen harjoittelun joukkuekilpailun. Toiminnallinen harjoittelu lisää
nopeasti suosiotaan globaalilla tasolla ja Pori on toiminnallisen harjoittelun (ml. Crossfitharjoittelu) pioneeri Suomessa ja koko Euroopassa. Joukkuekilpailun tarkoituksena on
nostaa entistä voimakkaammin esiin toiminnallisen harjoittelun hyötyjä ja mahdollisuuksia
tukea ihmisten hyvinvointia. Kilpailu kokoaa jo vuonna 2019 lähes sata urheilijaa
huoltajineen ja katsojineen kesäkuussa Yyteriin. Yhdistys hakee tukea erityisesti kilpailussa
käytettävien siirrettävien liikuntavälineiden hankintaan, joka mahdollistaisi kilpailun
ulkopuolella järjestettävien koululaistapahtumien järjestämisen, sekä loisi pohjan sille, että
tapahtuma pystyttäisiin järjestämään myös tulevina vuosina.
Yyteri Ykköseksi/Porin kaupunki
JULKINEN TUKI: 136657
KOKONAISBUDJETTI: 136657
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Alueelle suunnitellaan uusia ympärivuotista toimintaa ja liikuntaa
(kuntoreitit, ulkoliikuntavälineet, kuntoportaat) palvelevien hankkeiden toteuttamista.
Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa 1-2 uimavalvojan tornia sekä useita rantaa jakavia
segmenttipollareita. Nämä lisäisivät oleellisesti uimarannan turvallisuutta erityisesti silloin
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kun rannalla on tuhansia ihmisiä. Turvallisuutta parannetaan myös laatimalla rannalle
pelastussuunnitelma sekä toteuttamalla siellä laaja eri viranomaisten pelastusharjoitus.
Rannan huokuttavuutta parannetaan rakentamalla dyynien taakse ns. tapahtuma-alue, joka
mahdollistaa erilaisten yleisötapahtumien, lastentapahtumien ja kilpailujen (extreme
tapahtumat, liitokiekkoilut, pallopelit) järjestämisen. Tämä edellyttää uimakuopan täytön
jatkamista ja kiinteän WC kontin hankkimista alueelle.

1.14 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Ahmon palloiluhallin esiselvityshanke/Siilinjärven kunta
JULKINEN TUKI: 12750
KOKONAISBUDJETTI: 12750
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.03.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa selvitetään nykyisen Ahmon palloiluhallin (Yara-Areenan)
korvaavan hallin omistus- rahoitus- ja toteutusvaihtoehdot mahdollisimman sitovasti
hallihankkeeseen mukaan lähteviä tahoja kartottaen ja osallistaen. Samoin selvitetään hallin
pääasialliset käyttäjät ja muut hallia tarvitsevat tahot sekä selvittää käyttö-, ylläpito- ja
kustannusperiaatteet. Esiselvityksessä kartoitetaan hallin sijoituspaikka sekä rakentamisessa
huomioitavat ympäristöarvot; vähähiilisyys ja energiatehokkuus.
Eksyjästä kokeneeksi luontoliikkujaksi/Kuopion Suunnistajat ry
JULKINEN TUKI: 87664,92
KOKONAISBUDJETTI: 98169
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2017-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tuotetaan suunnistuksellisia harjoitus- ja valmennuspaketteja
eri-ikäisille ja erilaisen suunnistuksellisen taitotason omaaville henkilöille. Vaikka suunnistus
on pääosassa, saavat aloittelijapakettien kautta kaikki varmuutta omaan luontoliikkumiseensa.
Hankkeen
avulla
Tahkon
alueesta
kehittyy
monipuolinen
suunnistusmatkailukeskus.
Eksyjästä kokeneeksi luontoliikkujaksi/Kuopion Suunnistajat ry
JULKINEN TUKI: 21630,6
KOKONAISBUDJETTI: 36051
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2017-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tuotetaan suunnistuksellisia harjoitus- ja valmennuspaketteja
eri-ikäisille ja erilaisen suunnistuksellisen taitotason omaaville henkilöille. Vaikka suunnistus
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on pääosassa, saavat aloittelijapakettien kautta kaikki varmuutta omaan
luontoliikkumiseensa. Hankkeen avulla Tahkon alueesta kehittyy monipuolinen
suunnistusmatkailukeskus.
Ihmisen hyväksi/Tuusniemen Kotiseutuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 23463,31
KOKONAISBUDJETTI: 39105,52
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.07.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella edistetään Tuusniemen asukkaiden hyvinvointia rakentamalla
heidän vapaa-ajanvietolle uusi liikunnallinen kokonaisuus, kuntoportaat.Rakennushanke
pohjautuu rakennusympäristöön liittyvään kulttuuriperintöön ja tarinoihin, joista kerrotaan
rakennettavassa infotaululssa ja portaikon sisääntuloportissa.
Joogaohjaus/Anja Karvonen
JULKINEN TUKI: 3172
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.11.2019-22.04.2022
JULKINEN KUVAUS: Haetaan kokeilurahaa maatilan yhteyteen laajennettavaan toimintaan
joogaohjaukselle.
Jännevirran Kyläkenttähanke/Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 72300
KOKONAISBUDJETTI: 96400
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.10.2017-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Kyläyhdistys suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä siilinjärven kunnan
kanssa valaistun leikkipuiston ja urheilukentän Jännevirran kylälle. Kylältä uuden Jännevirran
sillan alle jääneet palvelut (urheilukenttä, leikkipuisto, kylätalo ja päiväkoti) pyritään
säilyttämään uuden hankkeen turvin. . Kohderyhmänä on kylän asukkaat, etenkin lapset ja
nuoret, mutta alue suunnitellaan niin että se sopii kaikkeen liikuntaan ja aktiviteettiin.
Kyläyhdistys järjestää myös vuosittain erilaisia tapahtumia kenttäalueella.
Kurkimäen Lähiliikuntapaikka PumpTrack/Kurkimäen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 52500
KOKONAISBUDJETTI: 75000
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.06.2019-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Kurkimäkeen uusi lähiliikuntapaikka nykyisen
leikkipuiston ja urheilukentän välittömään läheisyyteen. Liikuntapaikka on ns. Pumptrack-rata
eli lähiliikuntapaikka, joka koostuu maastoon sovitetuista kummuista, kaarteista ja hypyt
mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Radalla etenemiseen tarvittava vauhti tehdään
kumpuja ja kaarteita hyödyntäen koko kehon avulla ns. pumppaamalla. Asfalttipintaisia ratoja
voivat käyttää polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja
potkulautailijat eli Scoottaajat. Rata soveltuu pienille potkupyöräilijöille kuin
ammattilaisillekin. Radat suunnitellaan vastaamaan kaikkien tarpeita.
Kuuslahden rannan kehittäminen/Kuuslahden vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 38572,5
KOKONAISBUDJETTI: 51430
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-30.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Kuuslahden koulun rannan kehittämishankeen tavoitteena on kunnostaa
ranta sekä lisätä sen käyttöastetta tekemällä siitä yhtenäinen kokonaisuus, joka liittää rannan
osaksi Kuuslahden koulun sekä uuden pesäpallokentän muodostamaa kokonaisuutta.
Rannassa oleva nykyinen grillikatos kunnostetaan sekä sen sisäänkäynti muutetaan
rannanpuolelle. Rantaan tehdään uusi beach volley kenttä sekä ulkokäymälä. Uimarantaan
kunnostetaan uimapaikka sekä rakennetaan uusi uimakoppi pukeutumista varten. . Rantaan
tehdään nyt uusi venevalkaman alue, joka mahdollistaa soutuveneiden sijoituksen
kohdennetusti.
Latukone/LVI-Karmitsa Oy
JULKINEN TUKI: 49000
KOKONAISBUDJETTI: 140000
PAIKKAKUNTA: Rautavaara
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 22.11.2017-17.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Moottorikelkkareittien ja hiihtolatujen talvikunnossapito Rautavaaralla.
Kohderyhmää ovat kaikki Rautavaaralla hiihtävät sekä moottorikelkkailevat ihmiset.
Moottorikelkkareittejä hoidetaan myös Lumisavon/Nilsiän alueella. Tavoitteena on saada
palvelu tuotettua laadukkaasti ja tehokkaasti.
Luontomatkailureitistöjen investointi/Tuusniemen kunta
JULKINEN TUKI: 201088
KOKONAISBUDJETTI: 201088
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansainvälisten matkailijoiden tarpeita
vastaavat
palvelut
Tuusniemen
Seinävuoren
Rotkolaakson
ulkoilualueelle,
Luostarivaellusreitille ja sataman melontareitistön varrelle. Nämä käyntikohteet on tarkoitus
nostaa OutdoorActive (outdooractive.com/en/) portaaliin, mistä kansainväliset matkailijat
kohteet paremmin löytävät. Kohderyhmänä ovat kansainväliset ja kotimaan matkailijat sekä
vapaa-ajan palvelujen käyttäjät.
Mukautuva Manttu/Siilinjärven Pesis ry
JULKINEN TUKI: 145470
KOKONAISBUDJETTI: 242450
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.10.2018-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella monipuolistetaan Siilinjärven Mantun alueen käyttöä
ympärivuotisena harraste- ja kokoontumistilana. Hankkeessa Siilinjärven Mantulle
rakennetaan 268 m2 monikäyttötila, joka mahdollistaa alueen ja Mantun kentän entistä
laajamittaisemman hyödyntämisen harraste-, urheilu- ja kulttuuritapahtumien
järjestämisessä. Siilinjärven Pesiksen ja sen joukkueiden lisäksi rakennuksen käyttäjiä ovat
tapahtumien yleisöt, paikalliset yhdistykset, tapahtumajärjestäjät, koulut ja päiväkodit.
Monikäyttötilan myötä Mantulle suunnitellut lasten luistelurata ja hiihtolenkki saisivat
läheisyyteen pukeutumistilan. Kesällä tila mahdollistaa uusia toimintoja alueelle SiiPen
ottelutapahtumiin ja muille tapahtumanjärjestäjille palvellen yleisöä nykyaikaisesti.
Patakukkula-Käärmelahti monikäyttöreitistön esiselvitys/Siilinjärven kunta
JULKINEN TUKI: 11400
KOKONAISBUDJETTI: 11400
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.05.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Esiselvityshankkeessa suunnitellaan Patakukkula-Käärmelahti
monikäyttöreitistö tukeutuen pääosin olemassa oleviin polkuihin ja uriin. Samanaikaisesti
osallistetaan alueen toimijat (asukkaat, liikkujat, järjestöt, urheiluseurat, kyläyhteisöt,
yrittäjät, maanomistajat jne.) työpajatyöskentelyjen kautta aktiivisesti kehittämään reitistöä
edistäen uudenlaista toimintaa, tapahtumatuotantoa, liiketoimintaa ja elinvoimaa alueelle.
Hankkeeseen sisältyy myös viestintää, jonka tavoitteena on alueen asukkaiden sekä nykyisten
ja potentiaalisten (mm. yritykset) toimijoiden osallistuttaminen alueen tunnettavuuden
lisäämisessä ja markkinoinnissa.
PUIKU- Puitteet kuntoon/Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
JULKINEN TUKI: 177800,21
KOKONAISBUDJETTI: 237066,95
PAIKKAKUNTA: Kuopio
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HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 23.02.2017-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: PUIKU-teemahanke on kone-, laite- ja harrastusvälineiden hankinnan sekä
pienimuotoisen rakentamisen mahdollistava investointihanke. Hankkeen osa-alueet ovat: 1.
Kylän toimintoja ja palveluja monipuolistavat pienhankinnat sekä 2. Yhteisten tilojen
kunnostaminen ja rakentaminen. Hankkeessa voi esimerkiksi hankkia kylälle kyläturvallisuutta
parantavia laitteita kuten defibrillaattorit ja agregaatit tai pelastusvälineet, parantaa
asukkaiden sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia esim. varustamalla kylätalo atk- ja
av-laitteilla, hankkia kylälle uusia harrastusvälineitä tai toiminnalle lisäarvoa tuovia koneita,
laitteita ja välineitä, parantaa / kunnostaa yhteisiä tiloja pienillä remonttitoimenpiteillä tai
rakentaa uusia yhteisiä tiloja, kuten esim. uudet leikkipaikat, kodat, liikuntapaikat jne.
Pöljän "Pikku-Marjan" -puiston ja parkkipaikan rakentaminen/Pöljän Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 21433,14
KOKONAISBUDJETTI: 29054
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 14.11.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Siilinjärven kunnan Pöljän kylälle rakennetaan "Pikku-Marjan" leikkipuisto Pöljän kotiseutumuseon pihaan ja samalla uudistetaan tontin parkkipaikka.
Yhteistyötahoina ovat Pöljän Kyläyhdistys ry (koordinointi ja rakentamisvastuu), Siilinjärven
kunta, Pohjois-Savon kylät ry.
Reitistöprojektin sunnittelu ja toteutus/Kaavin kunta
JULKINEN TUKI: 12240
KOKONAISBUDJETTI: 12240
PAIKKAKUNTA: Kaavi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.04.2019-05.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Vaikkojoen alueella on patikkapolkuja ja merkittävä metsäautoteiden
verkosto. Kunnassa on suunniteltu rakennuttaa reitistö uusien lajien fatbikingin (läskipyöräily)
ja patikoinnin tarpeisiin. Reitistöt merkittäisiin sekä raivattaisiin tarpeellisilta osin. Reitistöjä
markkinoitaisiin yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja laajasti somessa eli kaikissa niissä
someryhmissä jotka liittyvät luontomatkailuun myös englanninkielisenä. Tavoitteena on tehdä
mm. Rakkinekosken alueella olemassa olevallepolulle n. 3 km ja Makkarasärkälle n. 10 km
pitkät pyöräily- ja patikointireitit.
Retkeilyreitistöjen suunnitteluhanke/Tuusniemen Teollisuus Oy
JULKINEN TUKI: 31015
KOKONAISBUDJETTI: 31015
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: reitistöt
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen aikana pilotoidaan kylien ja yritysten välistä yhteistoimintaa
liittyen Tuusniemen retkeilyreitistöihin ja laaditaan näihin retkeilyreitistöihin liittyvät
kehittämis- ja investointisuunnitelmat.
Siilin Latu ry toimintaedellytysten kehittäminen/Siilin Latu r.y.
JULKINEN TUKI: 13500
KOKONAISBUDJETTI: 22500
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2017-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Siilin Latu ry:n toimintakeskuksen (LatuRasti) pysäkointipaikan
rakentaminen. P-paikka palvelee lisäksi kuntalaisia jotka käyttävät laueen polku- ja
latuverkostaoa. P-paikka lisää turvallisuutta sekä LatuRastilla että Huvikummuntiellä.
LatuRastilla järjestetään TYKY-toimintaa, perheliikuntaa, erilaisia kursseja koululaisille lisäksi
suunnistajat käyttävät aluetta. Siilin Ltu ry:n melontakeskuksella Kanavatie lisärakennus
kanooteillesekä halkovaja ja kemiallinen WC. Melonnan suosion kasvaessa tarvitaan lisätilaa
kanooteille. Keskuksessa järjestetään TYKY-toimintaa, melontakursseja kuntalaisille ja
koululaisille. Nykyinen WC on epäkäytännöllinen.
SiiPen POP Areenan varustaminen/Siilinjärven Pesis ry
JULKINEN TUKI: 21843
KOKONAISBUDJETTI: 36405
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.04.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Siilinjärven Pesiksen rakentaman POP Areenan
varustaminen ja kehittäminen, joka mahdollistaa kentän entistä laajamittaisemman
hyödyntämisen harraste- ja ottelutapahtumien järjestämisessä. Toimenpiteinä hankkeessa
toteutaan 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.
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Silmäsuo/Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5266,8
KOKONAISBUDJETTI: 5852
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Kyseessä on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava yleishyödyllinen
investointi. Hankkeen yleistavoitteena on olemassaolevan vaellusreitin kiinnostavuuden ja
käyttäjämäärien lisääminen tuotteistamalla kaksi arvokasta luontokohjdetta. Silmäsuolle
rakennetaan uusi polku, pitkospuut suon poikki ja havainnointilava suon reunaan.
Silmäsuo/Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9080,4
KOKONAISBUDJETTI: 15134
PAIKKAKUNTA: Tuusniemi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Kyseessä on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava yleishyödyllinen
investointi. Hankkeen yleistavoitteena on olemassaolevan vaellusreitin kiinnostavuuden ja
käyttäjämäärien lisääminen tuotteistamalla kaksi arvokasta luontokohjdetta. Silmäsuolle
rakennetaan uusi polku, pitkospuut suon poikki ja havainnointilava suon reunaan.
SIRKUS2/Itä-Suomen Alueellinen Sirkuskoulu ry
JULKINEN TUKI: 128989,88
KOKONAISBUDJETTI: 160695
PAIKKAKUNTA: Kaavi
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2017-31.01.2021
JULKINEN KUVAUS: SIRKUS2 hankkeessa vahvistetaan kolmen Itä-Suomessa toimivan
nuorisosirkuksen toimintaedellytyksiä monipuolisilla koulutuksilla. Koulutusten keskeisin
tavoite on nostaa opetuksen taso vastaamaan kysyntää. Samalla käynnistetään uutta
nuorisosirkustoimintaa 1-3 paikkakunnalla. Hanke päätetään koulutukselliseen, alueen kuntiin
kohdistettuun kiertueeseen. Kiertueessa hankkeessa mukana olevista sirkuksista poimittu
joukko pidemmälle ehtineitä harrastajia pääsee näyttämään taitojaan kotikuntaansa
laajemmin. Lisäksi hankkeessa valmistellaan toimijoiden käyttöön yhteinen
opetussuunnitelma ja arviointiperusteet.
Tahko Pumptrack/Tahkon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 56250
KOKONAISBUDJETTI: 75000
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Pumptrack-rata on polunomainen väylä, joka koostuu kallistetuista
kurveista ja pyöreänmuotoisista kummuista ns. yliajettavista objekteista. Pumptrack
kasvattaa jo olemassa olevan lähiliikuntapuiston tarjontaa lumettomalle kaudelle ja usealle eri
harrastusvälineelle.
Tahko SuperCorner/Riemuliikunta Oy
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.05.2017-22.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Riemuliikunta Oy on aloittamassa sisäliikuntapuiston suunniittelun
Tahkolle. Hanke on tarkoitus toteuttaa SuperPark aktiviteettipuistojen liike-idealla ja
toimintalogiikalla. Sitä varten on tarkoit
Tahkon tähdet - Tahkon retkeilyreitistön kehittäminen/Tahkon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 129668,25
KOKONAISBUDJETTI: 172891
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.03.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: 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. Varsinkin maastopyöräilyn kasvu sekä Suomessa että
maailmalla edellyttää, että myös Tahkolle saadaan lisää hyviä ja kaikille sopivia
pyöräilyreitterjä.
Uusi "tahkon tädet" nimellä lanseerattava reittien tavoitteena on parantaa Tahkon retkeilyja maastopyöräilymahdollisuuksia ja tarjota nykyistä monipuolisempia luontokokemuksia.
Tahkovuori frisbeegolf/Tahkon frisbeegolf ry
JULKINEN TUKI: 6818,4
KOKONAISBUDJETTI: 7576
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Hanke edistää Kalakukon strategian painopistettä kylää- ja
järjestötoiminnan kehittäminen. Lisäksi hanke tukee Tahko Active Park ideologian mukaista
kehitystä, houkuttelee alueelle uusia harrastajia ja kävijöitä, pidentää sesonkia ja lisää
yöpymisiä. Lisäksi se tuo upeat puitteet paikallisen harrastustoiminnan kehittymiseen.
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Tahkovuori frisbeegolf/Tahkon frisbeegolf ry
JULKINEN TUKI: 45489
KOKONAISBUDJETTI: 60652
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Hanke edistää Kalakukon strategian painopistettä kylää- ja
järjestötoiminnan kehittäminen. Lisäksi hanke tukee Tahko Active Park ideologian mukaista
kehitystä, houkuttelee alueelle uusia harrastajia ja kävijöitä, pidentää sesonkia ja lisää
yöpymisiä. Lisäksi se tuo upeat puitteet paikallisen harrastustoiminnan kehittymiseen.
Tanhulan tekonurmikentän suoja-aidat/Toivalan Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 10555,2
KOKONAISBUDJETTI: 17592
PAIKKAKUNTA: Siilinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.03.2017-31.10.2017
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Tanhulan tekonurmikentälle suoja-aidat verkoilla jotka
parantavat alueen turvallisuutta.
Urheiluseuran talon ulkopuolinen kunnostus/
Voimistelu- ja Urheiluseura Airakselan Yritys ry
JULKINEN TUKI: 6198,75
KOKONAISBUDJETTI: 13775
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.04.2017-31.12.2017
JULKINEN 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.
Wisio Online - tanssikurssit verkkoon/TanssiWisio Oy
JULKINEN TUKI: 2151,37
KOKONAISBUDJETTI: 6146,77
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 15.05.2020-06.07.2021
JULKINEN KUVAUS: Wisio Online - tanssikurssit nettiin hankkeen päätavoitteena on luoda
uusia palvelutuotantomalleja, joiden kautta jokainen pääsee nauttimaan perinteisistä
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lavatansseista vaikkapa omassa olohuoneessaan. Tanssikoulu Wisio tarjoaa perinteistä
paritanssiopetusta pääasiassa Pohjois-Savon alueella. Nyt kun tanssisalien ovet ovat kiinni,
niin on aika toteuttaa vireillä ollut ajatus online -palvelun kehittämisestä. Verkkokussien hyvä
puoli on se, että esimerkiksi maaseudulla ei tarvitse lähteä erikseen ajelemaan pitkien
matkojen päähän kursseille vaan kurssit tulevat nyt kaikkien kotiin. Toisaalta verkkokurssit
madaltavat kynnystä aloittaa tanssiharrastus, jonka on todettu olevan niin fyysistä kuin
psyykkistäkin terveyttä edistävää toimintaa.
Verkkokursseilla paneudutaan perinteisiin seuratansseihin kuten valssiin, foksiin ja humppaan
sekä uudempiin lavatanssitulokkaisiin kuten salsaan ja buggiin. Online kursseille
osallistumisen on tarkoitus olla helppoa ja hauskaa. Tämä tulisi olemaan matalankynnyksen
harrastamista. Kohderyhmä on aikuisväestö. Konseptista on tarkoitus luoda niin toimiva malli,
että siitä tulee pysyvä osa tanssikoulun toimintaa. Tanssikoulu on tehnyt kyselyn omalle
asiakaskunnalleen ja havainnut tätä kautta, että online palvelulle on kysyntää. Toisaalta tällä
palvelulla pyritään tavoittamaan myös runsaasti uutta asiakaskuntaa.

1.15 Kehittämisyhdistys Sepra ry
Ampumaradan nykyaikaistaminen/Haminan Ampumaseura ry
JULKINEN TUKI: 15270
KOKONAISBUDJETTI: 25450
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.05.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Haminan ampumaseura ry:n sähköisten taululaitteiden hankkiminen ja
radan uudistaminen taululaitteiden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen myötä turvataan eri
käyttäjäryhmien harrastustoiminta ja kilpailutoiminnan laadukas järjestäminen.
Elävä Tiutinen/Tiutisen Työväenyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 30282
KOKONAISBUDJETTI: 40376
PAIKKAKUNTA: Kotka
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankeen tuloksena syntyy viihtyisä lähiliikuntapaikka oman kodin
lähettyvillä, joka kannustaa kyläläisiä liikkumaan ja pitämään huolta itsestään ja toisistaan.
Hanke lisää saaren yhteisöllisyyttä mahdollistamalla yhteiset tapahtumat, koulutukset,
illanvietot, urheilukilpailut ja luo pohjaa yhteistyölle oman ympäristön viihtyvyyden ja
yhteisöllisyyden kasvattamiseksi.
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Frisbeegolf-rata ja viherpelikenttä Pyhältöön/Pyhällön Pyry r.y.
JULKINEN TUKI: 5570
KOKONAISBUDJETTI: 7957,14
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.09.2017-16.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Frisbeegolf-rata ja viherpelialue on matalan kynnyksen liikuntapaikka
kaikenikäisille kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille, myös maahanmuuttajataustaisille. Ne
lisäävät alueen viihtyisyyttä sekä pururadan käyttöastetta, ja tarjoavat ajanvietettä niin
nuorisolle kuin vanhemmallekin väestölle. Lähiliikuntapaikkana ne monipuolistavat
kyläläisten, koululaisten sekä vapaa-ajan asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja ovat samalla
ekologisempi vaihtoehto, kun ei tarvitse lähteä keskustaan ajamaan.
HILa-kesäkerho, Harrastuksesta Iloa Lapsille-hanke/
Kaakonkulman maahanmuuttajat Rodnik ry
JULKINEN TUKI: 7241,6
KOKONAISBUDJETTI: 9052
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.04.2017-31.08.2017
JULKINEN 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 pirtämistä sekä tutustumista moniin urheilulajeihin kaupungin
urheilukentällä ja muualla.
Keltaiset kehykset vihreällä vyöhykkeellä - NatGeo kehykset/Kehittämisyhdistys Sepra ry
JULKINEN TUKI: 50460
KOKONAISBUDJETTI: 84100
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hanke tukee Kansainvälisen kehittämishankkeen tavoitetta luoda Keltaisia
kehyksiä hyödyntävä, neljässä maassa eri alueilla muodostuva reittien kokonaisuus
vähemmän tunnettujen luontokohteiden ympärille. Investointihankkeella toteutetaan reittiin
liittyvät National Geographic tuotemerkin mukaiset Keltaiset kehykset kahden Leader-ryhmän
alueille. Samalla muodostetaan alueiden- ja kansainvälinen toimijaverkosto.
Liikutaan lähellä -investointiteemahanke/Kehittämisyhdistys Sepra ry
JULKINEN TUKI: 12000
KOKONAISBUDJETTI: 12000
PAIKKAKUNTA: Hamina
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HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 22.01.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Sepran Liikutaan lähellä -investointihanke kokoaa yhteen toimenpiteitä,
joissa toteutetaan yhdistysten pieniä investointeja. Tuettavat investoinnit voivat liittyä joko
luontoon ja siellä liikkumiseen tai lähimatkailuun. Tavoitteena on monipuolistaa
luontoretkeily- ja
liikuntakohteita sekä kohentaa kyläalueiden vetovoimaa.
Teemahanke toteutetaan koko Leader Sepran toiminta-alueella (Hamina, Miehikkälä, Pyhtää,
Virolahti sekä Kotka poislukien keskusta-alueet).
Liikutaan lähellä -investointiteemahanke/Kehittämisyhdistys Sepra ry
JULKINEN TUKI: 77103,75
KOKONAISBUDJETTI: 102805
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 22.01.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Sepran Liikutaan lähellä -investointihanke kokoaa yhteen toimenpiteitä,
joissa toteutetaan yhdistysten pieniä investointeja. Tuettavat investoinnit voivat liittyä joko
luontoon ja siellä liikkumiseen tai lähimatkailuun. Tavoitteena on monipuolistaa
luontoretkeily- ja
liikuntakohteita sekä kohentaa kyläalueiden vetovoimaa.
Teemahanke toteutetaan koko Leader Sepran toiminta-alueella (Hamina, Miehikkälä, Pyhtää,
Virolahti sekä Kotka poislukien keskusta-alueet).
Neuvoton 2017/Neuvottoman Laituriosuuskunta
JULKINEN TUKI: 26250
KOKONAISBUDJETTI: 35000
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.06.2017-31.08.2017
JULKINEN KUVAUS: Kunnostetaan Neuvottoman ranta-alue
vastaamaan paremmiin
kyläläisten tarpeita.Remontoidaan paikalla oleva vanha kesämökki kylän yhdistyksien
yhteiseksi tilaksi,parannetaan uimarantaa,kohennetaan ranta-aluetta,rakennetaan uusi laituri
virkistyskäyttöön sekä uusitaan veneluiska.
Nuoret Seprat/Kehitysyhtiö Interfin ltd Oy
JULKINEN TUKI: 96750
KOKONAISBUDJETTI: 114125
PAIKKAKUNTA: Virolahti
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hanke uudistaa Viron ja Suomen välistä perinteistä Seprakauppaa
nykypäivän tarpeisiin vastaavaksi toiminnaksi. Hankkeessa järjestetään leirejä ja tapaamisia,
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joissa toteutetaan vesistöjen moninaiskäyttöä: veneilyä, purjehdusta, kalastusta, vesiurheilua,
vesistönsuojelua jne. Hanke verkostoi virolaisia ja suomalaisia nuoria ja aikuisia, joiden
toiminta, toimeentulo ja harrastukset liittyvät vesistöihin. Hankkeessa painotetaan erityisesti
kulttuuriperinteen uudistamista, yrittäjyyttä ja elinkeinollisuutta.
Purjeveneprojekti/Haminan Päivänpojat r.y.
JULKINEN TUKI: 22500
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Hamina
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.09.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Purjehduskoulutusaluksen hankinta meripartiolippukunta Haminan
Päivänpojat ry:lle. Hankkeen tavoitteena on antaa alueen nuorille laadukasta ja turvallista
purjehduskoulutusta.
Tavastilan toimintapiha/Kymin Alku ry
JULKINEN TUKI: 37830
KOKONAISBUDJETTI: 63050
PAIKKAKUNTA: Kotka
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.03.2018-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Luomme Tavastilan kylätalon, alakoulun ja päiväkodin piha-alueesta osin
omalla talkootyöllä ja osin ostetuin materiaalein luovan, monipuolisen ja liikunnallisen.
Kokonaisuudessaan toimintapiha palvelee n. 1000 maaseudun eri-ikäistä asukasta + muualta
tulevia käyttäjiä.
Toimivat tilat/KYMEN NUORISOSEURA TAPIO R.Y.
JULKINEN TUKI: 20178
KOKONAISBUDJETTI: 33630
PAIKKAKUNTA: Kotka
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 19.10.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Toimivat tilat- hankkeella luodaan kylälle uusia kokous- ja harrastetiloja
sekä mahdollistetaan talon käyttö myös erilaisille liikuntaryhmille. Hankkeen avulla myös
talon esteettömyyttä parannetaan. Hankkeen ansiosta seurantalo Tapiolan käyttö
monipuolistuu ja käyttökustannukset kohtuullistuvat.
Ulkoilureitti Karhuvuoren kuntorata - Moronvuori/Kotkan Latu r.y.
JULKINEN TUKI: 26556
KOKONAISBUDJETTI: 44260
PAIKKAKUNTA: Kotka
HANKELUOKKA: reitistöt
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Kotkan Latu ry rakentaa Karhuvuori - Moronvuori ulkoilureitistön. Reitistö
palvelee niin retkeilijöitä, polkujuoksijoita kuin maastopyöräilijöitäkin. Hanke luo yhteyden
Länsi-Kotkan asuinalueiden ja Valkmusan kansallispuiston välille. Hanke mahdollistaa
hankealueella olevan latupohjan kesäkäytön.
Virojoen golfkenttäalueen uudistaminen kaikille avoimeksi ja esteettömäksi luontoarvoja
edistäväksi urheilualueeksi./Kaakon Golf Oy
JULKINEN TUKI: 29998,62
KOKONAISBUDJETTI: 70835
PAIKKAKUNTA: Virolahti
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.05.2019-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa, parantaa ja kehittää Virojoen
golfkenttäalueen palveluja kaikille avoimeksi liikunta- ja luontomatkailualueeksi.
Ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa esteetön kaikille avoin harjoitusalue parkkialueineen.
Toisena tavoitteena on luoda uusia luontoon liittyviä esteettömiä palveluja
(liikuntarajoitteisille sopivat luontoreitit, laavu), jotka parantavat alueen käyttöastetta, tuovat
esiin ympäristöarvoja ja lisäävät matkailijoita alueella. Kolmantena tavoitteena on
esteettömien kaikille avointen yhteisö- ja kokoustilojen tilojen tekeminen kentän käyttäjille,
oppilaitoksille, erityisliikuntaryhmille, luontomatkailijoille ja muille, mukaan lukien venäläiset
matkailijat.

1.16 Kehittämisyhdistys SILMU ry
Hela NÅID skidar/Finlands Svenska Idrott rf
JULKINEN TUKI: 52500,01
KOKONAISBUDJETTI: 75000,01
PAIKKAKUNTA: Loviisa
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-30.04.2020
JULKINEN KUVAUS:
Erbjuda barn och unga att testa på skidåkning med bra utrustning till ett rimligt pris.
Erbjuda barn och unga en välfungerande tränings- och tävlingsverksamhet på skidor
i sin hemkommun i Nyland och Åboland.
Aktivera och bygga vidare nätverket mellan idrottsföreningarna som finns i byarna
och i städerna.
Öka barnens och de ungas möjlighet att tävla på skidor inom deras närområde samt
förhindra ¿drop out¿ fenomenet.
Utbilda och bygga upp en ny generation unga idrottsledare som i längden ger starka
och livskraftiga föreningar.
Aktivera föräldrarna i skidverksamheten.
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Projektet har två huvudsakliga mål som uppnås genom att anställa en tränare; dessa
är hjälpa föreningarna med 1. träning och utbildning samt 2. skapa en regional
tävlingshelhet främst för barn och unga.
Ilma-aseradan taululaitteiden ajanmukaistaminen/Mäntsälän Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 13860
KOKONAISBUDJETTI: 34650
PAIKKAKUNTA: Mäntsälä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.06.2018-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Elektronisten taululaitteiden hankinta ilma-aseradalle.
Kenttäprojekti/Itä-Uudenmaan Oriyhdistys ry, Östra Nylands Hingstförening rf;Östra
Nylands Hingstförening rf, Itä-Uudenmaan Oriyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 25215,24
KOKONAISBUDJETTI: 63038,1
PAIKKAKUNTA: Loviisa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.10.2020-15.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Oriyhdistys järjestää hevosalan tapahtumia Loviisan Kaupungissa
raviradan alueella. Tämä tuo elämyksiä ja mahdollisuuden urheilu-ja kulttuuritoimintaan
alueen asukkaille. Mukana on innokkaita toimijoita vauvasta vaariin ja tytöistä poikiin.
Yhdistyksen talleilla käy Loviisan ravinuoret hakemassa kosketusta hevosiin ja yhteiseen
seuratoimintaan sekä Etevan kehitysvammaisia asiakkaita viikoittain työharjoitteluissa.
Uusi verryttely- (/talvikenttä) ja kilpailukenttä mahdollistaisivat toiminnan talvella sekä
toiminnan laajentamisen ratsastus- ja koirapuolen tapahtumiin.
PIKE/Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry,
ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf
JULKINEN TUKI: 29050
KOKONAISBUDJETTI: 72625
PAIKKAKUNTA: Porvoo
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-30.06.2022
JULKINEN KUVAUS: Kehittämishankkeen tavoitteena on ohjata Pirttisaaren
virkistysaluekokonaisuuden kasvavaa käyttöä kestävällä tavalla, samalla parantaen alueen
kävijätyytyväisyyttä ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa edistetään luonto-, paikalliskulttuurija maisema-arvojen säilymistä alueella sekä kehitetään virkistysalueen käyttöä yhteistyössä
paikallisyhteisön kanssa. Hankkeen tuloksena Pirttisaaren virkistysaluekokonaisuudelle
syntyy laaja kehittämissuunnitelma.
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Porlammin lähiliikuntapaikka/Voimistelu-ja Urheiluseura Porlammin pyry r.y.
JULKINEN TUKI: 11112
KOKONAISBUDJETTI: 27780
PAIKKAKUNTA: Lapinjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-31.12.2018
JULKINEN 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.
Rönnkullan ratsastuskentän kunnostus ja pihaton rakentaminen/Talli Rönnkulla Oy
JULKINEN TUKI: 2822,58
KOKONAISBUDJETTI: 14112,9
PAIKKAKUNTA: Sipoo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 10.05.2017-08.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan ratsastuskenttä sekä rakennetaan pihatto
hevosille.
SILMU ry:n teemahanke 4/Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf
JULKINEN TUKI: 22906,27
KOKONAISBUDJETTI: 22906,27
PAIKKAKUNTA: Porvoo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 13.12.2019-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa mm. kylien ja maaseudun
asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää
harrastustoimintaa saaristoalueella. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat
Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen -mallin
avulla.
SILMU ry:n teemahanke 4/Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf
JULKINEN TUKI: 107752,2
KOKONAISBUDJETTI: 269380,51
PAIKKAKUNTA: Porvoo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 13.12.2019-31.12.2022
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa mm. kylien ja maaseudun
asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä sekä kehittää
harrastustoimintaa saaristoalueella. Välillisenä tavoitteena on tutustuttaa kylien toimijat
Leader-toimintaan ja paikalliseen kehittämiseen hankkeissa ns. matalan kynnyksen -mallin
avulla.
Tesjoen kotahanke/Tesjoen kyläyhdistys - Tessjö byaförening ry
JULKINEN TUKI: 11954
KOKONAISBUDJETTI: 29885
PAIKKAKUNTA: Loviisa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.09.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla rakennetaan kota, kunnostetaan latua ja
pulkkamäkeä, hankitaan reki sekä aitta reen säilytystä varten.

1.17 Keski-Karjalan Jetina ry
Ensilumen latu 2020/Puhoksen Vesa ry
JULKINEN TUKI: 50160
KOKONAISBUDJETTI: 66880
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Puhoksen Vesa ry:n tavoitteena on kehittää ja säilyttää
kuntohiihtämisen ja hiihtourheilun mahdollisuutta seudulla investoimalla lumen
tykitykseen tarvittavat laitteet ja näin mahdollistaa hiihtokauden jatkuminen syksyllä
lokakuusta lähtien aina kevääseen huhti-toukokuulle ja varmistamaan minimissään 1 km:n
pituisen lumetetun ladun käyttömahdollisuus hankalampienkin olosuhteiden vallitessa.
Jäähalli turvalliseksi 1./Kiteen Jäähalli Oy
JULKINEN TUKI: 38773,12
KOKONAISBUDJETTI: 51697,5
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.03.2019-11.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan akkukäyttöisen jäänhoitokoneen,
reunanhoitokoneen ja katsomon turvaverkon hankkiminen. Hankkeen tavoitteena on
turvata jäähallin käyttö ja harrastusmahdollisuuden jatkuminen uudemmalla ja
ympäristöystävällisemmällä tekniikalla. Verkoilla turvataan katsomon turvallisuus.
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Karelianpolut/Keski-Karjalan Jetina ry
JULKINEN TUKI: 68237,53
KOKONAISBUDJETTI: 68237,53
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Tohmajärvelle, Kiteelle ja Rääkkylään
kehittämishankkeessa suunnitellut monikäyttöreitit joista muodostuu Karjalanpolut
reitistökokonaisuus.
Karelianpolut/Keski-Karjalan Jetina ry
JULKINEN TUKI: 52049,35
KOKONAISBUDJETTI: 69399,14
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Tohmajärvelle, Kiteelle ja Rääkkylään
kehittämishankkeessa suunnitellut monikäyttöreitit joista muodostuu Karjalanpolut
reitistökokonaisuus.
KeKaRan kartta- ja kehityshanke/Keski-Karjalan Rasti ry
JULKINEN TUKI: 49227,39
KOKONAISBUDJETTI: 54697,1
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.01.2021
JULKINEN KUVAUS: Suunnistajien urheilupaikka on suunnistuskartta. Hankkeen avulla
Keski-Karjalan Rastilla on tarkoitus hankkia uusista maastoista uusia suunnistuskarttoja,
ajantasaistaa täydellisesti vanhoja suunnistuskarttoja, sekä hankkia karttojen päivittämistä
varten uudet kartoitusohjelmat (Ocad12 Professional), sekä laitteistoa niihin. Tavoitteena
on suunnistusharrastuksen kehittäminen ja sen tunnettavuuden parantaminen
seutukunnalla. Kohderyhmänä ovat kaikki hyvästä, matalan kynnyksen kuntoilumuodosta
kiinnostuneet ja luonnossa liikkumisesta pitävät henkilöt ja yhteisöt.
Keski-Karjalan ampumaurheilukeskuksen Master Plan/
Keski-Karjalan Ampumaratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 32917,5
KOKONAISBUDJETTI: 36575
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.05.2017-31.12.2017
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on selvittää ja valmistella ne konkreettiset
toimet, joita ampumaurheilukeskuksen kehittäminen ja prosessin käynnistäminen vaatii.
Tuloksena
syntyy
Keski-Karjalan
ampumaurheilukeskusalueen
kehittämisen
yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma, budjetti ja aikataulutus: Master Plan
Keski-Karjalan Kuntoreitit/Keski-Karjalan Jetina ry
JULKINEN TUKI: 64800
KOKONAISBUDJETTI: 72000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.02.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan Keski-Karjalan alueelle viisi
kuntoreittiä, vähintään yksi jokaiselle paikkakunnalle. Hankkeessa selvitetään, kuinka
Keski-Karjalan alueen reitit tulisi toteuttaa. Selvityksen pohjalta tiedetään missä
paikkakunnittaiset reitit tulevat kulkemaan ja kuinka niiden tekeminen on järkevintä
toteuttaa milläkin paikkakunnalla. Selvitystyön jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan
lupaprosessi reitistölle ja suunnitellaan ja toteutetaan reitistön merkitseminen maastoon.
Erillisessä investointihankkeessa toteutetaan reitistön teko ja merkitseminen maastoon.
Tämän hankkeen aikana selvitetään tulevien reitistöjen osalta tarpeellisten investointien
määrä ja valmistellaan toteutuksessa tarvittaville investoinneille hankesuunnitelma. Reitit
tulevat toimimaan monikäyttöreitistöinä, joissa voi pyöräilyn lisäksi harrastaa myös muita
kuntoilulajeja kuten esimerkiksi polkujuoksua, patikointia, sauvakävelyä sekä toimivat
polkuina myös marjastajille ja sienestäjille. Reittejä on mahdollista hyödyntää myös
talviurheilulajeissa.
Kesälahden melontakeskus/Kesälahden Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 7773,36
KOKONAISBUDJETTI: 10364,48
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kesälahden Urheilijat ry. hakee rahoitusta hankkelle Kesälahden
Melontakeskus. Hankkeeseen kuuluu kajakkivajan rakentaminen ja kajakkien varusteineen
hankinta. Hanke palvelisi melontaharrastuksen kehittämistä myös koululaisten ja nuorison
suuntaan. Hanke tukisi alueen luontomatkailun kehittymistä.
Kopperot Kuntoon II/Keski-Karjalan Jetina ry
JULKINEN TUKI: 18308,3
KOKONAISBUDJETTI: 18308,3
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 17.02.2017-31.12.2018
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tuetaan Keski-Karjalan alueen yhdistysten pieniä korjaustai rakentamisinvestointeja tai toimenpiteitä jotka tukevat vapaa-ajan yhdessäoloa,
liikkumista, harrastusmahdollisuuksia sekä matkailua.
Kopperot Kuntoon II/Keski-Karjalan Jetina ry
JULKINEN TUKI: 41193,67
KOKONAISBUDJETTI: 54924,89
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 17.02.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tuetaan Keski-Karjalan alueen yhdistysten pieniä korjaustai rakentamisinvestointeja tai toimenpiteitä jotka tukevat vapaa-ajan yhdessäoloa,
liikkumista, harrastusmahdollisuuksia sekä matkailua.
Kuntokeskuksen kehittäminen/Sisustus Laukkanen Oy
JULKINEN TUKI: 5207,3
KOKONAISBUDJETTI: 14878
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 13.08.2018-11.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Kuntosalin laajennus ja kehittäminen
Leikkikentän rakentaminen Tasapään kylätalon pihaan/
Tasapään ja Ympäristön Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11174,88
KOKONAISBUDJETTI: 14899,84
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.03.2021
JULKINEN KUVAUS: Tarkoituksena rakentaa Tasapään kylätalon pihaan turvallinen lasten
leikkikenttä. Tavoitteena monipuolistaa kylätalon käyttömahdollisuuksia ja siitä johtuen
parantaa kylätalon käyttöastetta. Leikkikentälle asennetaan asianmukaiset ja turvalliset
leikkivälineet: leikkiteline, kiikku ja hiekkalaatikko, jotka tilataan luotettavalta
kalustetoimittajalta (Leikkiturva). Tavoitteena on, että leikkikenttä on käytössä
loppukesästä 2020.
Maastopyörien hankinta/Rakennusliike Tehotuuma Oy
JULKINEN TUKI: 3967,52
KOKONAISBUDJETTI: 11339
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
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HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 29.11.2018-28.02.2021
JULKINEN KUVAUS: Maastopyörien hankinta ohjelmapalvelu- ja vuokrauskäyttöön.
Nymanin alueesta kuntalaisten olohuone/Tohmajärven kunta
JULKINEN TUKI: 25708,57
KOKONAISBUDJETTI: 25708,57
PAIKKAKUNTA: Tohmajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennettava polku valaistuksineen parantaa alueen
saavutettavuutta ja sitoo sen luontevasti yhteen. Lisäksi hankkeessa panostetaan Nymanin
alueen opastukseen mm. infotauluin, joissa hyödynnetään myös QR-koodeja, joiden kautta
voidaan tarjota ajantasaista lisätietoa. Hankkeella avulla parannetaan myös alueen
esteettömyyttä muun muassa toteuttamalla kesäteatterin alueelle kaksi
invapysäköintipaikkaa ja inva-wc.
Pro Lohikuningas/Karjalan Kalamiehet ry
JULKINEN TUKI: 6975,4
KOKONAISBUDJETTI: 7750,44
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-01.06.2019
JULKINEN
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.
Ratsastuskentän toteutus/Keski-Karjalan Urheiluratsastajat ry
JULKINEN TUKI: 22500
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.05.2020-30.11.2020
JULKINEN KUVAUS: Alueelliseen kilpailu- ja harjoituskäyttöön soveltuvan ratsastuskentän
toteutus
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Reittien levähdyspaikat ja infotaulut Rääkkylän saarille/Saimaan saariston
kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5300
KOKONAISBUDJETTI: 5300
PAIKKAKUNTA: Rääkkylä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Oravisalon ja Varpasalon saarten pyöräily- ja patikointireittien varrelle
rakennetaan levähdyspaikat opasteineen. Kivisalmipuistossa matkailijoita ja vierailijoita
palveleva infokartta uusitaan.
Reittien levähdyspaikat ja infotaulut Rääkkylän saarille/Saimaan saariston
kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 38318,41
KOKONAISBUDJETTI: 51091,22
PAIKKAKUNTA: Rääkkylä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Oravisalon ja Varpasalon saarten pyöräily- ja patikointireittien varrelle
rakennetaan levähdyspaikat opasteineen. Kivisalmipuistossa matkailijoita ja vierailijoita
palveleva infokartta uusitaan.
Tikkalan lähiliikuntapaikka/Tohmajärven kunta
JULKINEN TUKI: 27370
KOKONAISBUDJETTI: 27370
PAIKKAKUNTA: Tohmajärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.04.2020-31.12.2020
JULKINEN
KUVAUS:
Hankkeessa
toteutetaan
lähiliikuntapaikka
Tikkalaan.
Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan laajalle käyttäjäryhmälle soveltuvaa monipuolista,
liikkumaan innostavaa, viihtyisää liikuntapaikkaa, joka on käyttäjiensä helposti
saavutettavissa ja vapaasti ja maksutta käytettävissä. Lähiliikuntapaikka koostuu
ulkokuntoilulaitteista ja fyysisesti se sijaitsee Tikkalan koulun piha-alueen läheisyydessä,
mikä tukee Tikkalan alueen palvelurakennetta sekä lisää alueen vetovoimaisuutta.
Lähiliikuntapaikka suunnitellaan siten, että se palvelee mahdollisimman monia eri
käyttäjäryhmiä.
Tour De Karelianpolut/Kiteen kaupunki
JULKINEN TUKI: 68136
KOKONAISBUDJETTI: 77136
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2019-30.11.2022
JULKINEN KUVAUS: Kiteen kaupunki, Tohmajärven kunta ja Rääkkylän kunta toteuttavat
kolmevuotisen Tour De Karelianpolut -kehittämishankkeen maastopyöräilyn
kilpailutapahtumien kehittämiseksi. Tässä hankkeessa Keski-Karjalan kunnat haluavat
kehittää kilpailua saadun kilpailijapalautteen pohjalta. Hankkeessa kilpailulle luodaan
toimiva ja muista maastopyöräkilpailuista erottuva konsepti. Lisäksi järjestetään kunnissa
maastopyöräilyyn liittyvää koulutusta ja lajiin liittyviä teemapäiviä.
Unelmien uimaranta/Puhdas Tohmajärvi ry
JULKINEN TUKI: 77220
KOKONAISBUDJETTI: 102960
PAIKKAKUNTA: Tohmajärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.08.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on perustaa/palauttaa ja varustaa
Tohmajärven Kirkkoniemeen yleinen uimaranta Tohmajärven ev.lut. seurakunnan
omistamalle ja Puhdas Tohmajärvi ry:n vuokraamalle rannalle (noin 1 ha:n alue). Uimaranta
ja sen vierellä oleva viheralue soveltuu erityisesti lapsiperheiden virkistyskäyttöön ja sitä
tullaan hoitamaan ja ylläpitämään yhteistyössä em. srk:n ja Tohmajärven kunnan kanssa.
Uudet kartat/Keski-Karjalan Rasti ry
JULKINEN TUKI: 26730
KOKONAISBUDJETTI: 29700
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-30.11.2020
JULKINEN KUVAUS: Suunnistajien urheilupaikka on suunnistuskartta. Hankkeen avulla
Keski-Karjalan Rastilla on tarkoitus hankkia uusista maastoista uusia suunnistuskarttoja,
palkkaamalla kartoitustaidon omaava työntekijä. Tavoitteena on suunnistusharrastuksen
kehittäminen ja sen tunnettavuuden parantaminen seutukunnalla. Kohderyhmänä ovat
kaikki hyvästä, matalan kynnyksen kuntoilumuodosta kiinnostuneet ja luonnossa
liikkumisesta pitävät henkilöt ja yhteisöt.

1.18 Keskipiste-Leader ry
Aakonvuoren frisbeegolfradan rakentaminen/Haapaveden Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 15348,58
KOKONAISBUDJETTI: 23613,2
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.05.2017-30.06.2018
JULKINEN 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.
AAKONVUOREN ULKOILUALUEEN VARASTO / KUULUTTAMORAKENNUS/
Aakonvuoriyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 23937,62
KOKONAISBUDJETTI: 36827,11
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-31.01.2018
JULKINEN KUVAUS: Hakija on Aakonvuoriyhdistys ry. Yhdistyksen ovat perustaneet
Haapaveden urheilijat, Haapaveden moottorikerho, Haapa-veden 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.
AAKONVUOREN XCO RATA/Aakonvuoriyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17729,49
KOKONAISBUDJETTI: 27276,14
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on saada paikkakunnalle uusi
harrastuspaikka lisää ja samalla innostaa ihmisiä liikunnan harrastamiseen. Hankkeen avulla
pyritään edelleen kehittämään Aakonvuoren alueen harrastus- sekä urheilumahdollisuuksia
mahdollisimman suurta käyttäjäkuntaa palvelevaksi. Rakennettavasta xco- radasta
odotetaan tulevan mielenkiintoinen ohjelmavaihtoehto myös matkailupalveluille. Radan
myötä Aakonvuoren alueen mahdollisuudet kilpaurheilun harjoittelu- sekä kilpailukäytössä
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monipuolistuvat huomattavasti. Tavoitteena on radan myötä että, Korkatti Trail Run
tapahtumaa kehitetään ja lisätään tapahtuman yhteyteen myös maastopyöräilykilpailu.
Maastopyöräilyä varten rakennettua ja maastoon merkittyä rataa on toivottu Haapavedelle
usean tahon toimesta jo pitkään. Maastopyöräily on kovassa nousussa ja harrastajamäärät
ovat kasvaneet voimakkaasti paikkakunnalla sekä Haapaveden ympäristökunnissa. Tällä
hetkellä maastopyöräilyä harrastetaan juoksupoluilla sekä pururadoilla. Nämä reitit eivät
kuitenkaan ole suunniteltu eikä rakennettu pyöräilyä varten ja seassa on jopa pyöräilyyn
vaarallisia paikkoja.
Aittolan jääkiekkokaukalo -hanke/Jokivarren Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17986,8
KOKONAISBUDJETTI: 27672
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Jokivarren kyläyhdistys RY hakee rahoitusta Keskipiste-Leader ry:ltä
kunnostaakseen entisen Aittokylän koulun jääkiekkokaukalon ja tehdäkseen siitä paitsi
kyläläisten, myös muiden, yhteisen harrastus- ja kokoontumispaikan.
Ammuntasimulaattorin hankinta/Nivalan Eränkävijät r.y.
JULKINEN TUKI: 11242,5
KOKONAISBUDJETTI: 14990
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Nivalan Eränkävijät Ry:n tarkoituksena on hankkia ammuntasimulaattori.
Simulaattorin valvontaan ja käyttöön koulutetaan 5-10 henkilöä. Ammuntailtoja ja -päiviä
järjestetään noin kolmena päivänä viikossa. Käyttäjien kulut pyritään pitämään
mahdollisimman pienenä, huomattavasti pienempänä kuin ruutiaseella tapahtuvan
harjoittelun. Simulaattorin käyttäjiä ovat käytännössä kaikki alueen asukkaat jotka ovat
kiinnostuneita ammunnasta ja metsästyksestä,myös ympäristö kuntien. Tavoitteena on
saada varsinkin nuoret ja naiset innostumaan hyvään ja luonnonläheiseen
metsästysharrastukseen. Tässä tavoitteessa simulaattori on hyvä ponnahduslauta päästä
tutustumaan metsästykseen kokeneitten metsästäjien kanssa. Monella metsästyksestä ja
ampumaharrastuksesta kiinnostuneella ei esimerkiksi kotona ole harrastajaa jonka mukana
pääsisi tutustumaan näihin lajeihin. Yksi tavoitteista on niin sanotun "ukkoutumisen"
estäminen metsästysseurassa. Simulaattoria tullaan käyttämään myös metsästäjätutkinnon
kursseilla jossa se on erinomainen ja turvallinen väline opettaa aseen turvallista käsittelyä ja
muunmuassa oikeita ampuma etäisyyksiä. Myös erilaiset tapahtumat esimerkiksi messut
ovat paikkoja joihin laitteisto voidaan viedä, koska laitteisto on siirrettävä versio. Myös
vuokraus on mahdollista. Jokilaaksojen Poliisi voi käyttää simulaattoria osana harjoitteitaan.
Hirviseurueet hyötyvät simuloidusta hirven pyynnistä parempien ja varmempien laukausten
ja aseen käsittelyn muodossa. Myös suur-riista vahinko apu (SRVA) henkilöstö hyötyy
muunmuassa simuloidusta karhun hyökkäyksesta harjoituksena.
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Ampumaradan kunnostaminen ympäristöluvan vaatimuksen mukaiseksi/Rantsilan
Riistamiehet ry
JULKINEN TUKI: 50802,78
KOKONAISBUDJETTI: 78158,12
PAIKKAKUNTA: Siikalatva
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Rantsilan ampumarata suljetaan, mikäli sinne ei tehdä ympäristöluvan
vaatimia toimenpiteitä. Lisäksi laitteisto on vanhentunut ja altistaa vakaville
onnettomuuksille.
Tämän hankkeen tavoitteena on luoda ampumarata kokonaan uuteen uskoon, jotta
ympäristölupa pysyy voimassa ja harrastustoimintaa voidaan jatkaa turvallisessa
ympäristössä.
Elektronisen osumanäytön hankinta/Nivalan Eränkävijät r.y.
JULKINEN TUKI: 10185,75
KOKONAISBUDJETTI: 13581
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Nivalan Eränkävijät ry:n omistamalle pienoishirvi/villikarjuradalle on
tarkoitus hankkia elektroninen osuman näyttö laitteisto molemmille paikoille. Radan
käyttäjiä ovat kaikki alueen asukkaat myös ympäristökuntien asukkaat, jotka ovat
kiinnostuneita metsästyksestä ja ammunnan harjoittelusta tällä radalla.
Elinvoimaa Aittolasta/Aittolan kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 71458,33
KOKONAISBUDJETTI: 109935,9
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.02.2017-31.12.2019
JULKINEN 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. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa Aittolan koulun pihamaa
niin, että se toimii turvallisena ja viihtyisänä oppimis- ja harrastamispaikkana.
Erva kuntoon/Savalojan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 14953,25
KOKONAISBUDJETTI: 23005
PAIKKAKUNTA: Siikalatva
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HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Siikalatvan kunnan Savalojan
kylällä sijaitsevaa Ervan aluetta. Ervan kuntoradan ja laavun alueesta tehdään hankkeen
avulla viihtyisä ja monipuolinen ulkoilu- ja kuntoilualue.
Haapajärven moottorikelkkareittien kehittäminen ja perusparantaminen/Haapajärven
Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 6750
KOKONAISBUDJETTI: 9000
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.10.2019-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Haapajärven Moottorikerho r.y. hankkii 4-tahti työmoottorikelkan ja
parireen Haapajärven alueen kelkkareitistön ylläpitoon ja perusparantamiseen.
Hankkeella pyritään parantamaan reittien käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä luomaan
reitistöä vetovoimaiseksi myös ulkopaikkakuntalaisille. Haapajärven moottorikerhon
ylläpitämä kelkkareitistö on osa koko Kalajokilaakson kattavaa kokonaisuutta. Huollettavaa
reitistöä on Haapajärven alueella yhteensä yli 200km.
Haapaveden Esport-akatemia/Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 72382,15
KOKONAISBUDJETTI: 90489
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Haapaveden eSport akatemia hankkeen pääkohderyhmänä ovat toisen
asteen opiskelijat, ei opinnoissa olevat ja lisäksi yläkoulun oppilaat, joille tarjotaan jo
yläkoulun aikana kokeilumahdollisuuksia
Esport-toimintaan. Kokeilumahdollisuudet
tarkoittavat tutustumista alaan, vierailukäynti sekä mahdollisuuksia ohjattuun
pelitoimintaan harrastuksena. Tällä vahvistetaan nuorten kiinnostusta jatkaa opiskelua
omalla paikkakunnalle, kun paikkakunta tarjoaa moderneja harrastusmahdollisuuksia.
Samalla hankealueen vetovoimatekijät paranevat nuorten näkökulmasta. Lisäksi
syrjäytymisuhan alla olevat nuoret pääsevät muun tukitoiminnan kautta mukaan
yhteisölliseen toimintaan.
Hiisijärven kämpän ja reitin kunnostaminen/Maaselän Latu r.y.
JULKINEN TUKI: 18720
KOKONAISBUDJETTI: 28800
PAIKKAKUNTA: Reisjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 13.10.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hiisijärven kämpän ja saunan kunnostaminen varaustuvaksi sekä reitin
merkitseminen Ivontieltä ja pitkospuiden asentaminen suolla kulkevalle reitin osuudelle.
Varaustupa tulee kaikkien käytettäväksi.
Hiitola, perheiden ulkoilualueen kehittämishanke/
Sarjankylän-Erkkilän Kehitysosuuskunta
JULKINEN TUKI: 52195
KOKONAISBUDJETTI: 80300
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hiitolan ulkoliikunta-alueen kunnostaminen. Rakennetaan
monipuolinen, ympäristöystävällinen ja turvallinen ulkoliikunta-aluen perheiden käyttöön.
Hyvinvointikeskus FlowFit Oy:n alkuinvestoinnit ja muutostyöt/Hyvinvointikeskus FlowFit
Oy
JULKINEN TUKI: 36850,45
KOKONAISBUDJETTI: 105287
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.12.2017-17.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella mahdollistetaan uusien tilojen soveltuvuus
Hyvinvointikeskus FlowFit Oy:n käyttöön remontin ja laitehankintojen avulla. Yritys hyötyy
hankkeesta investointien ja remontin kustannusavustuksella, joiden ansiosta on mahdollista
hankkia laadukkaampia laitteita, ja remontoida tiloista mahdollisimman viihtyisät.
Nykyaikaiset ja toimivat laitteet, sekä viihtyisät tilat hyödyttävät myös asiakkaitamme, ja
tukevat nivalalaisten uusia harrastusmahdollisuuksia.
Ikihonka II/Lamminahon Ahto ry
JULKINEN TUKI: 99990,41
KOKONAISBUDJETTI: 167741
PAIKKAKUNTA: Pyhäjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.10.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään Honkavuoren Liikuntakeskusta. Ikihonka 2 -hanke
jatkaa Ikihonka-hanketta ja edelleen parantaa Honkavuoren ympärivuotista käyttöä,
parantaa virkistyskäytön liikuntaolosuhteita sekä mahdollistaa hiihdon arvokisojen
pitämisen sekä muiden tapahtumien järjestämisen paikkakunnalla tulevinakin vuosina.
Hanke koostuu latureitistön ja -profiilin muutoksesta sekä reitistön valaistuksesta.
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Ikihonka/Lamminahon Ahto ry
JULKINEN TUKI: 46610,25
KOKONAISBUDJETTI: 71708,07
PAIKKAKUNTA: Pyhäjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.06.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään Honkavuoren Liikuntakeskusta. Ikihonka-hanke
parantaa Honkavuoren ympärivuotista käyttöä, parantaa liikuntaolosuhteita sekä
mahdollistaa hiihdon arvokisojen saamista paikkakunnalle tulevinakin vuosina.
Jokkista jatkossakin -hanke/Nivalan Urheiluautoilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 31304
KOKONAISBUDJETTI: 48160
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.07.2019
JULKINEN KUVAUS: Pyssymäen JM-radan lähtölaatan ja asfalttikurvin uudistaminen. Hanke
palvelee NivUA:n omaa jäsenistöä ja koko alueen autourheiluharrastajia.
Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke/Jokuset kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 57783,6
KOKONAISBUDJETTI: 64204
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2018
JULKINEN 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.
Kestilän kirjastopuisto/Kestilän kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 37048,05
KOKONAISBUDJETTI: 56997
PAIKKAKUNTA: Siikalatva
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Kestilästä puuttuu ajanmukainen alle kouluikäisille soveltuva
lähiliikuntapaikka. Nuoriso kokoontuu eri paikoissa, mutta heillekään ei ole "virallista"
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kokoontumispaikkaa. Kirjastopuiston leikkivälineiden ja laitteiden monipuolisuudella
taataan puiston houkuttelevuus eri-ikäisille ja alueen houkuttelevuutta lisätään vihertöillä.
Jatkossa alueesta toivotaan koko kylän piknik- ja ulkoilupuistoa.
Korkatin ampumaurheilukeskus 2/Haapaveden Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 86676,2
KOKONAISBUDJETTI: 133348
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Korkatin ampumaurheilukeskus, 2. kunnostusvaihe
Korkatin ampumaurheilukeskus/Haapaveden Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 55443,57
KOKONAISBUDJETTI: 85297,8
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Korkatin ampumaradan perusparannus. Rakennetaan uusia
ampumamelun leviämistä estäviä ampumakatoksia, korotetaan suojavalleja. Parannetaan jo
olemassa olevien ampumakatosten meluntorjuntaa. Jatketaan nykyinen 100m kiväärirata
150m radaksi. Rakennetaan ampumahiihtopaikka sekä jousiammuntapaikka.
Kuviot kuntoon/Muovi-Set Finland Oy
JULKINEN TUKI: 10500
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 09.05.2019-02.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Maastohiihtosuksien pohjakuviointilaitteen kehittäminen.
Kärsämäen urheilualueen kuuluttamorakennuksen sekä tulostaulun päivittäminen 2020luvulle/V & U-seura Kärsämäen Kataja r.y.
JULKINEN TUKI: 18214,3
KOKONAISBUDJETTI: 28022
PAIKKAKUNTA: Kärsämäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on saada suorituspaikat vastaamaan entistä
paremmin tämän päivän vaatimuksia ja sellaiseen kuntoon, että Kärsämäellä voidaan
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järjestää monipuolisemmin harraste- ja kilpailutoimintaa. Hankkeessa tehtävien
investointien jälkeen Kärsämäellä olisi myös paremmat mahdollisuudet kehittää ja
monipuolistaa uutta toimintaa liikunta- ja urheilualueille. Tehtävät investoinnit lisäävät
erilaisten tilaisuuksien ja turnauksien järjestämismahdollisuuksia ja laatua sekä
mahdollistavat
urheilualueen
laajamittaisemman
hyödyntämisen
tapahtumien
järjestämisessä. Urheilualuetta käyttävät pääasiassa paikalliset urheiluseurat ja koululaiset.
Lisäksi alue palvelee liikkumisympäristönä kaikkia kuntalaisia sekä myös
ulkopaikkakuntalaisia
käyttäjiä.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Kärsämäen pesäpallokentän yhteyteen
kuuluttamorakennus, johon tulee lisäksi varastotilaa välineiden säilyttämiselle. Lisäksi
tavoitteena on hankkia siirrettävä sähköinen tulostaulu ja kuulutuslaitteisto.
Hankkeen toteuttaja on V&U Seura Kärsämäen Kataja ja sen alla toimiva pesäpallojaosto.
Liikennepuisto/Pyhännän maa- ja kotitalousseura ry
JULKINEN TUKI: 26610,61
KOKONAISBUDJETTI: 40939,4
PAIKKAKUNTA: Pyhäntä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tarkoituksemme on rakentaa keskustaajaamaan liikennepuisto.
Liikennepuisto tulee olemaan jo aiemmin kehittämishankkeilla rakennettujen
monitoimipuiston ja Pihlajapuiston vieressä. Sijainti on keskeinen, kun vieressä sijaitsee
kirjasto ja välittömässä läheisyydessä on myös uusi liikekeskus.
Liikettä lapsiin/Reisjärven vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5191,35
KOKONAISBUDJETTI: 6921,8
PAIKKAKUNTA: Reisjärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Reisjärven Vanhempainyhdistys ry. huomioi, että Kalajan ja Leppälahden
kyläkoulujen pihoille olisi tarpeen hankkia uusia ulkoleikkivälineitä. Kyläkoulujen pihat ovat
syrjemmällä asuvien lasten käytössä iltaisin, viikonloppuisin ja kesällä. Myös
perhepäivähoitoryhmät käyttävät "leikkikenttiä". Kalajan koululle toivottiin liukumäkeä,
Leppälahteen keinuja sekä pöytäryhmiä ulkosalla opiskelua helpottamaan ja kesällä eväiden
syöntiä varten. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikunnan riemua ja houkutella lapsia
pihaleikkeihin, sekä vähentää riitatilanteita välitunneilla. Hanke samanarvoistaa syrjäkylien
leikkipaikat keskustan leikkikentiin ja antaa lapsille signaalia, että heidän vuokseen halutaan
tehdä jotain positiivista.

121

Liikuntakeskus Buusti Haapavesi/Liikuntakeskus Buusti Oy
JULKINEN TUKI: 5775
KOKONAISBUDJETTI: 16500
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 16.08.2019-28.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Tuodaan Haapavedelle nykyaikainen ja monipuolinen liikuntakeskus
konsepti joka todettu toimivaksi jo Haapajärvellä ja Kärsämäellä. Liikuntakeskus Buusti
kuntosali, ryhmäliikunta,toiminnallinen treeni, voimailupuoli, spinning, pt- ja
yritysliikuntapalvelut. Tuodaan uutena mm. Toiminnallisen treenin alue, ruohomatto +
kumimatto, panostetaan voimailupuoleen ja uusiin laitteisiin. Tuodaan uutena spinningtunnit jotka paikkakunnalta puuttuvat. Lisäksi monipuoliset ryhmäliikuntatunnit.
Liikuntakeskus Buustin perustaminen/Liikuntakeskus Buusti Oy
JULKINEN TUKI: 14234,5
KOKONAISBUDJETTI: 40670
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 02.01.2018-14.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Haemme tukea perustettavan yrityksen alkuinvestoinneille. Tukea
haetaan perustettavan Liikuntakeskus Buustin ryhmäliikuntatilan sekä toiminnallisen salin
alkuinvestointeihin; laite- ja välinehankintoihin sekä tilojen remontointiin näiden osalta.
Liikuntakeskus Buustin toiminnan laajentaminen paikkakunnalle Kärsämäki/
Liikuntakeskus Buusti Oy
JULKINEN TUKI: 4900
KOKONAISBUDJETTI: 14000
PAIKKAKUNTA: Kärsämäki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 17.11.2018-14.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tukea haetaan Liikuntakeskus Buustin toiminnan laajentamiseen toiselle
paikkakunnalle, Kärsämäki. Kärsämäen toimipisteeseen tulisi kuntosali uusilla laitteilla,
edellisen kuntosalin toiminnan lopettaessa, voimailupuoli, ryhmäliikunta- ja spinning-tunnit,
personal trainer- sekä yritysliikuntapalvelut ja hierontapalvelut.
LIIKUNYT/Fysioterapia Jonna Ky
JULKINEN TUKI: 35530,2
KOKONAISBUDJETTI: 177651
PAIKKAKUNTA: Reisjärvi
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
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HANKEAIKA: 22.08.2018-31.03.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen nimi on LIIKUNYT, Kohderyhmiä ja hyödyn saajia ovat kaikean
ikäsiet ja kuntoiset ilman lääkärin lähetettä tulevat alueen asukkaat, erilaiset liikuntaryhmät
sekä lääkärin lähetteellä tulevat tules asiakkaat, Kelan vaikeavammaisten kuntoutujat,
veteraanit ja lotat sekä Selänteen palveluseteli- ja maksusitoumusasiakkaat. Hankkeen
valmistuttua kohderyhminä ja hyödynsaajina uusista ajanmukaisista ja toimivista tiloista
ovat Fysioterapia JONNA Ky:n lisäksi vuokralle tulevat alan yrittäjät.
Lumimaan kuntoapinaradan rakentaminen/Haapaveden Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 20838,86
KOKONAISBUDJETTI: 32059,79
PAIKKAKUNTA: Haapavesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Lumimaan ulkoilualueelle on toivottu kuntoapinarataa. Kuntoapinarata
on erittäin monimuotoinen liikuntapaikka, jossa voi harjoitella niin kuntoilijat kuin
kilpaurheilua harrastavat. Eri lajien harrastajat voisivat hyödyntävää apinarataa
lisäharjoitteena alueelle rakennettujen juoksuportaiden ja alueen kuntoiluverkoston lisäksi.
Apinarata tulisi lenkkipolkujen ja lihaskuntoharjoittelupaikan yhteyteen, joka on
luonnollinen jatke lumimaan ulkoliikunta-alueen rakentamiselle.
Parkkilan parhaaksi/Parkkilan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 52982,64
KOKONAISBUDJETTI: 81511,76
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.11.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankeemme tavoitteena on parantaa Parkkilan koulun pihapiirin
liikuntamahdollisuuksia sekä kylän viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Uusisimme lasten leikkija liikuntavälineistöä sekä urheilukenttää
Petäjämäen kuntoportaat- ja yöpymiskotahanke/Reisjärven kunta
JULKINEN TUKI: 23075
KOKONAISBUDJETTI: 35500
PAIKKAKUNTA: Reisjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.10.2022
JULKINEN KUVAUS: Petäjämäen kuntoportaat luovat alueen asukkaille turvallisen tavan
kunnon kohottamiselle ja terveyden edistämiselle. Yöpymiskota lisää alueen viihtyisyyttä
palvellen niin lähiretkeilyä kuin myös retkeilyreitti Peuran Polun tarpeita.
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Pienoiskivääri-, riistamaali- ja pistooliradat kilpa- ja harrasteammuntaan/Haapajärven
Ampumaseura r.y.
JULKINEN TUKI: 99989,7
KOKONAISBUDJETTI: 174624
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla rakennetaan Haapajärven Ampumaseura r.y.:lle
pienoiskivääri-, riistamaali- ja pistooliradat sekä parkkialueet.Erilliset wc tilat poistetaan
suunnitelmasta tässä vaiheessa, ne rakennetaan myöhemmin. Hanke on luonnollinen
jatkumo jo rakennetuille kohteille, kuten Grillikota ja Haulikkorata. Lisäksi koko
ampumarata-alue on jo aidattu hirviverkkoaidalla kokonaan tontin rajoja myöten. Nyt
rakennettava ratakokonaisuus sijoittuu Rhy:n hallinnoiman lakisääteisten hirvi / karhu/
kauris, sekä 100m kivääri ratojen viereen ja näin ollen tulee luonnolliseksi jatkumoksi
ratakokonaisuudelle Sukkasalmen ampumarata-alueella.
Pihagymi Rantsila/Heidin hyvinvointipalvelut
JULKINEN TUKI: 2421,26
KOKONAISBUDJETTI: 6917,9
PAIKKAKUNTA: Siikalatva
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.05.2020-24.06.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on perustaa Rantsilan Maauimalan pihalle
"treenikontti" eli pihalla sijaitseva kuntoilualue: PihaGymi Rantsila. Kontti itsessään toimii
treenivälineiden säilytyspaikkana ja välineet levitetään "pihasalin" eteen aukioloaikoina,
jolloin ihmiset voi käydä siinä treenaamassa. Kontti sisältää vapaita painoja, kuten
käsipainoja, kahvakuulia, tankoja, levypainoja ja toiminnallisen treenin välineitä.
Ulkopuolelle rakennetaan treenilattia, sekä asennetaan "kyykkytelineet".
Pyssymäki Biathlon/Nivalan Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 79990,3
KOKONAISBUDJETTI: 130809,97
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hanke luo ampumahiihtoon ja ampumajuoksuun soveltuvan
ampumakonttiradan Pyssymäentien eteläpuolelle sekä kunnostaa välittömässä yhteydessä
olevan latupohjan kivituhkapintaiseksi. Lisäksi hanke rakentaa valaistuksen kyseisille alueille
sekä eränkävijäin majan ja Pyssymäentien alitustunnelin välille
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Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke/Haapajärven kaupunki
JULKINEN TUKI: 20798,87
KOKONAISBUDJETTI: 25998,59
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2019-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Hanke on esiselvityshanke, jolla tehdään laaja selvitys Haapajärven
alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään mitä kohteita on jo olemassa ja
mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden
kehittämiseksi, käytön lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi. Hankkeen yksi osa alue
on selvittää mahdollisuutta rakentaa erityisryhmille esteettömiä ulkoilureittejä/
luontokohteita.
Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke/Haapajärven kaupunki
JULKINEN TUKI: 83276,19
KOKONAISBUDJETTI: 104095,24
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke on kylien yhteinen
hanke, jolla kehitetään ja rakennetaan Haapajärven alueen kylille ulkoilureittejä ja
luontokohteita.
Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke/Haapajärven kaupunki
JULKINEN TUKI: 93694,25
KOKONAISBUDJETTI: 144145
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihanke on kylien yhteinen
hanke, jolla kehitetään ja rakennetaan Haapajärven alueen kylille ulkoilureittejä ja
luontokohteita.
Tarkka Osuma/Kärsämäen Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 6626,25
KOKONAISBUDJETTI: 8835
PAIKKAKUNTA: Kärsämäki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.08.2018-30.04.2019
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JULKINEN KUVAUS: Tässä hankkeessa on tarkoitus parantaa kyläläisten ja matkailijoiden
liikuntamahdollisuuksia ja tarjota myös lapsiperheille sekä ikäihmisille turvallisia
liikuntapalveluita. Kyläkartanon välittömään läheisyyteen hankitaan kiipeilytorni/liukumäki yhdistelmä ja keinut sekä trampoliini. Entiset koulun leikkivälineet ovat vanhat, vaaralliset ja
ruostuneet. Ne pitää purkaa pois. Taukotupa rakennetaan näköalapaikalle Airosvaaraan,
jonne kuntopolku johtaa. Näin kyläläisten ja muiden kävijöiden mahdollisuus tehdä retkiä
läheiseen vaaramaisemaan paranee. Talviliikuntaa varten hankitaan 4 paria lumikenkiä ja
sauvoja, joita voi lainata Kyläkartanolta. Kyläkartanon pihapiiriin rakennetaan grillikota ja
pihasaunalle terassi. Nämä tulevat olemaan kaikkien kyläläisten, matkailijoiden ym.
kävijöiden käytössä. Kyläkartanon palveluvarustus ja käyttö monipuolistuvat, viihtyvyys ja
elinvoima sekä kylän vetovoimaisuus paranevat huomattavasti. Kyläkulttuurimatkailua
voidaan myös näin edistää. Airosvaarasta löytyy monia muinaismuistopaikkoja, joihin
voidaan laittaa vaikka geokätköihin kylän historiikkiä. Tapionniemen kylä on merkitty ItäLapin kulttuurimatkailureitistöön. Lasten leikkivälineet hankitaan uutena, ne pitää olla
turvalliset ja kestävät CE-merkintöineen. Grillikotaan käytetään koulun entisiä ikkunoita.
Tiiton kylän virkistyspaikan rakentaminen/Haaga-Tiitto kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 16889,21
KOKONAISBUDJETTI: 25983,4
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.05.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus rakentaa virkistäytymispaikka Tiitonrannan
kylälle Haapajärvelle. Tähän rakentamiseen kuuluu grillikota, kuntoportaat ja rannan alueen
kunnostaminen sekä kuntoilulaitteita ja linnunpesäkeinu,
Virtuaalijumppaa Strongsilla/Nivalan Squash Gym Ky
JULKINEN TUKI: 10628,8
KOKONAISBUDJETTI: 30368
PAIKKAKUNTA: Nivala
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.03.2019-06.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Yritys muuttaa uusiin tiloihin ja yritys laajentaa palvelutarjontaa. Uutena
palveluna tulee virtuaalijumpat. Uusi palvelu mahdollistaa liikunnan ajasta riippumatta ja
valikoima kasvaa. Uuden palvelun ja nykyaikaisten sekä isompien tilojen myötä yrityksen
asiakaskunta laajenee. Uuden palvelun ja nykyaikaisten sekä isompien tilojen myötä
yrityksen asiakaskunta laajenee. Yrityksen liikevaihto kasvaa ja yritys pystyy työllistämään
enemmän osa-aikaisia jumpanvetäjiä.
Virtuaalitunnit/Liikuntakeskus Buusti Oy
JULKINEN TUKI: 3150
KOKONAISBUDJETTI: 9000
PAIKKAKUNTA: Haapajärvi
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HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 06.10.2020-04.11.2022
JULKINEN KUVAUS: Tähtäämme ryhmäliikuntatuntien kehittämiseen, virtuaalituntien
luomiseen sekä visuaalisen elämyksen lisäämiseen tunneille + mahdollisesti pelimaailman ja
3D-teknologian hyödyntämisen osana ryhmäliikuntatunteja.
Ensisijainen tavoite
hankesuunnitelmassa esitellylle valkokangas + projektori hankinnalle on spinning- ja muiden
ryhmäliikuntatuntien kehittäminen.

1.19 Koillismaan Leader ry
Erätaitotapahtuma 2019/Posion 4H-yhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 13700
KOKONAISBUDJETTI: 15222,22
PAIKKAKUNTA: Posio
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2019-30.11.2019
JULKINEN KUVAUS: Erätaitohankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja
tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia. Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorten
syrjäytymistä ja lisäämään nuoren osallisuutta ja vahvistamaan alueellista yhteistyötä
koulujen sekä kolmannen sektorin osalta. Lisäksi tavoitteena on tukea nuorten
kansainvälistymistä ja suvaitsevaisuutta. Erätaitotapahtuma -hanke on yksivuotinen ja
toteutetaan osittain koulu- ja oppilaitosyhteistyönä sekä lähialueen 4H-yhdistysten kanssa.
Hankkeen ensimmäisen toteutuksen jälkeen siitä tulee jokavuotinen tapahtuma Posiolle.
Erätaitotapahtumahankkeen toteuttamiseen osallistuvat peruskoulun yläasteen sekä
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa opiskelevat nuoret, joista nuorimmat jäävät
toimintaan mukaan toteuttamaan ja vertaisohjaamaan seuraavan vuoden tapahtumaa, näin
taataan hankkeen juurruttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi. Hankkeen tapahtumiin voi
osallistua myös muut alueen nuoret, tavoitteena on 200 osallistuvaa nuorta, mutta
tapahtumiin voivat osallistua myös aikuiset. Nuorista koottu ryhmä suunnittelee, toteuttaa
ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta hankkeen tukemana. Hankeaikana toteutetaan yksi
isompi alueellinen tapahtuma, ja 2 pienempää paikallista tapahtumaa. Hankeprosessi
koostuu yhteisistä ryhmäntapaamisista, tiimien osa-alue projekteista sekä raportoinnista
siihen liittyvin materiaalein, kuten valokuvat, blogit, videot tms. Hankkeeseen osallistuminen
on myös yksilön oppimisprosessi. Tavoitteena on löytää jokaiselle omaa osaamista vastaavia
tehtäviä. Hankkeessa kootaan myös eräharrastuksessa tarvittavaa välineistöä, joka on
jatkossa harrasteryhmien käytössä.
Erätaitotapahtuma 2019/Posion 4H-yhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 5005
KOKONAISBUDJETTI: 7700
PAIKKAKUNTA: Posio
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.02.2019-30.11.2019
JULKINEN KUVAUS: Erätaitohankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja
tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia. Hankkeella pyritään kokemuksellinen oppimisen
kautta tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtumaprosessissa sekä
ryhmäytymisen että vastuunottamisen merkitys. Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorten
syrjäytymistä ja lisäämään nuoren osallisuutta ja vahvistamaan alueellista yhteistyötä
koulujen sekä kolmannen sektorin osalta. Lisäksi tavoitteena on tukea nuorten
kansainvälistymistä ja suvaitsevaisuutta. Erätaitotapahtuma -hanke on yksivuotinen ja
toteutetaan osittain koulu- ja oppilaitosyhteistyönä sekä lähialueen 4H-yhdistysten kanssa.
Hankkeen ensimmäisen toteutuksen jälkeen siitä tulee jokavuotinen tapahtuma Posiolle.
Erätaitotapahtumahankkeen toteuttamiseen osallistuvat peruskoulun yläasteen sekä
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa opiskelevat nuoret, joista nuorimmat jäävät
toimintaan mukaan toteuttamaan ja vertaisohjaamaan seuraavan vuoden tapahtumaa, näin
taataan hankkeen juurruttaminen jokavuotiseksi tapahtumaksi. Hankkeen tapahtumiin voi
osallistua myös muut alueen nuoret, tavoitteena on 200 osallistuvaa nuorta, mutta
tapahtumiin voivat osallistua myös aikuiset. Nuorista koottu ryhmä suunnittelee, toteuttaa
ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta hankkeen tukemana. Hankeaikana toteutetaan yksi
isompi alueellinen tapahtuma, ja 2 pienempää paikallista tapahtumaa. Hankeprosessi
koostuu yhteisistä ryhmäntapaamisista, tiimien osa-alue projekteista sekä raportoinnista
siihen liittyvin materiaalein, kuten valokuvat, blogit, videot tms. Hankkeeseen osallistuminen
on myös yksilön oppimisprosessi. Tavoitteena on löytää jokaiselle omaa osaamista vastaavia
tehtäviä. Nuoren osaamisen kehittäminen sekä tiimityöskentelytaidot ovat keskeisiä asioita.
Projektimainen toiminta edellyttää omatoimisuutta, itseohjautuvuutta ja yrittäjämäistä
työskentelyotetta. Hankkeessa kootaan myös eräharrastuksessa tarvittavaa välineistöä joka
on jatkossa harrasteryhmien käytössä
FIN5 2020 KARTTAHANKE/Kuusamon Erä-Veikot r.y.
JULKINEN TUKI: 23262,4
KOKONAISBUDJETTI: 29078
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.07.2020
JULKINEN KUVAUS: FIN5 2020 SUUNNISTUSVIIKKO toteutetaan Kuusamossa ja Posiolla 5.10.7.2019. Kyseessä on Suomen suurin suunnistusviikko, joka kokoaa vuosittain reilut 3000
kilpasuunnistajaa sekä yli 1000 kuntosuunnistajaa rasteille. Suunnistusviikon laadukkaan
toteutuksen varmistamiseksi on tärkeä saada ajantasaiset ja korkeatasoiset kartat
suunnistajien käyttöön. Suunnistusviikon toteuttajana toimii Kuusamon Erä-Veikot ry.
Kuusamon osalta tehdään täysin uudet kartat Meskusvaaran alueelle palvelemaan
tapahtumaa ja jatkossa muita kilpailuja sekä luonnossa tapahtuvia aktiviteetteja. Kartoitus
vaatii ammattitaitoisen yrityksen toteuttamaan kartoitusta ja jalostamista kilpailuun
soveltuviksi valmiiksi kartoiksi.
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Hirsikankaan frisbeegolfradan laajennus/Frisbeegolf Ruka ry
JULKINEN TUKI: 5016,7
KOKONAISBUDJETTI: 7718
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.06.2018-16.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Hirsikankaan frisbeegolfradan laajennus
nykyisestä 9 väyläisestä täysimittaiseksi, 18 -väyläiseksi frisbeegolfradaksi.
Hankkeeseen kuuluu uusien väylien rakentaminen, nykyisten väylien muokkausta, sekä
radan yleisen viihtyvyyden ja käytettävyyden parannusta. Tavoitteena on tehdä
monipuolinen, matalan kynnyksen lajin, edullinen harrastuspaikka, jossa alueen asukkaat
lapsesta senioriin voivat käydä ulkoilemassa ja liikkumassa lajia harrastaen. Radan käyttö on
kaikille maksutonta.
Koillismaan Koirakerhon uusi koulutuskenttä/Koillismaan Koirakerho ry
JULKINEN TUKI: 7536,1
KOKONAISBUDJETTI: 11594
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Koillismaan koirakerho ry:n vuokraamalle aidatulle alueelle rakennetaan
uusi koulutuskenttä vanhan kentän viereen. Kentän koko tulee olemaan 20 x 40 metriä ja
sille perustetaan työkoneita ja tulevaa agilityesteiden kuljettamista varten tiepohja.
Vuokrattu alue on n. 3,4 ha ja sijaitsee kiinteistöillä 305-411-41-7 ja 305-411-42-5. Kentän
rakentamiselle haetaan tukea yleishyödyllisenä investointina Koillismaan Leaderista.
Koillismaan Koirakerhossa eri koiraurheilulajien harrastaminen ja kilpailutoiminta on
lisääntynyt 2010-luvun aikana. Aktiivisesti viikkotasolla harjoittelevat sekä kilpailutoimintaa
järjestetään seuraavissa koiraurheilulajeissa agility, palveluskoirien haku, palveluskoirien
jälki, rally-toko ja tottelevaisuuskoulutus. Lisääntyneen harrastus- ja kilpailutoiminnan vuoksi
uudelle kentälle on tarvetta, jotta koiraurheilulajien kehitys pystytään takaamaan
Kuusamossa tulevaisuudessakin. Vuonna 2019 Koillismaan Koirakerhoon kuului 106 jäsentä.
Kone investointi/Heikki Latvala
JULKINEN TUKI: 9800
KOKONAISBUDJETTI: 28000
PAIKKAKUNTA: Posio
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 10.04.2017-14.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Kelkkareittien ja hiihto latujen kunnosapitoon tarvittavan koneen
hankkiminen
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Kurjenjoen kalastus- ja virkistyskäytön kehittäminen/Keronkylän Kalastuskunta
JULKINEN TUKI: 6634,5
KOKONAISBUDJETTI: 10206,92
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.04.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Kurjenjoen yhtenäislupa-aluetta lähdetään kehittämään kalastus- ja
virkistyskäytön näkökulmiin liittyen. Hankkeella rakennetaan viihtyisä ja kiinnostava
retkeilyreitti ja kalastuskohde Kurjenjoen varteen. Pitospuiden uusiminen, WC:n
rakentaminen ja köysiveneen hankinta.
Kuusinkijoen palvelurakenteiden kunnostaminen ja uusiminen/
Kuusamon Kylien Yhteisten Vesialueitten Osakaskunta
JULKINEN TUKI: 6859,37
KOKONAISBUDJETTI: 10554,5
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Kuusinkijoen infraa kunnostetaan ja uusitaan. Kunnostuksilla
parannetaan myös tulipaikkojen turvallisuutta uusimalla puulattiat, soraistamalla.
Opastetaulut uusitaan.
Liikunnallisen Koillismaan monikäyttötilat/Kuusamon Erä-Veikot r.y.
JULKINEN TUKI: 59507,6
KOKONAISBUDJETTI: 119015,2
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Suurin kaikista alueen liikuntatapahtumista on Fis Ruka Nordic,
pohjoismaisten lajien maailmancup 11 osakilpailun laajuudessa. Tähän tapahtumaan on
vuosittain vuokrattu 70-80 kpl monitoimitiloja. Vuokrakustannukset ovat vuosien varrella
nousseet niin suuriksi, että ne ovat nousemassa tapahtuman järjestämisen esteeksi. Ruka
Nordic on ollut järjestäjälleen tappiollinen vuodesta 2013 alkaen. Suurin yksittäinen kuluerä
on ollut monitoimitilojen vuokraaminen. Monitoimitilojen vuokrakustannuksista suurin osa
johtuu pitkistä kuljetusmatkoista, jotka aiheuttavat taloudellisten rasitteiden lisäksi
epäedullisia ympäristövaikutuksia. Tapahtuman järjestäjä, Kuusamon Erä-Veikot (KEV) on
aloittamassa projektia, jolla pyritään turvaamaan tapahtuman jatkamisen taloudelliset
edellytykset. Keskeinen osa tätä projektia on monitoimitilakustannusten järkeistäminen.
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Liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ekosysteemi Koillismaalla/Taivalkosken
Metsä-Veikot 85 ry
JULKINEN TUKI: 52460
KOKONAISBUDJETTI: 65575
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.04.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaista urheiluseuratoimintaa
toimintaa ammattimaisemmaksi, paremmin huomioimaan eri kohderyhmien muuttuneita
tarpeita sekä kehittää nuorille ura- ja opiskelupolkuja liikunnan ja matkailun alalle.
Moottoriradan perusparannus/Kuusamon Urheiluautoilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 33587,84
KOKONAISBUDJETTI: 52481
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Kurkijärven moottoriradan perusparannus.
Oivangin ulkoilureitin muutos 2018/Kuusamon kaupunki
JULKINEN TUKI: 13523
KOKONAISBUDJETTI: 13523
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen myötä saatetaan loppuun 2015-2016 aloitettu Oivangin
alueen reitti-infrastruktuurin kehitys toteuttamalla maaoikeuden käsittelyssä käynyt
ulkoilureitin linjauksen muutos ja valaistuksen siirto sekä alkuperäisessä projektissa
keskeytynyt Elipuron sillan uusiminen sekä sillan ja uuden linjauksen välisen osuuden
leventäminen. . Ulkoilureitti (talvella latu) on kaikille avoin ja vapaasti käytettävissä.
Ulkoilureitillä talvella ylläpidettävältä ladulta on yhteys Kuusamon kaupungin
latuverkostoihin ja latu lanataan arkisin hiihtokauden aikana ja valaistaan pimeän aikaan klo
20.00 saakka tai tarvittaessa pidempäänkin.
Onnellinen Kurtin kylä/Kurtin Kalastuskunta Vääräniemi Pekka
JULKINEN TUKI: 8635,87
KOKONAISBUDJETTI: 13288
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2018-31.12.2019
131

JULKINEN KUVAUS: Kurtin kylän sydän on Kurtinjärvi. Hankkeen avulla piristetään Kurtin
kylän ilmettä. Uimarannan ja nuottavajan rannan kunnostus. Kurtinjärven vesikasvien
niittoa eritysesti Kortejokisuun alueella. Hankkeen investoinneilla mahdollistetaan
kalakannan hoitopyyntiä.
Ruka Frisbeegolf perherata/Rukan kävelykyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 7549,75
KOKONAISBUDJETTI: 11615
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Rukalle rakennettava 9 väyläinen matalan osallistumiskynnyksen
frisbeegolf perherata.
Rukan ulkoliikuntapaikka investointihanke/Rukan kävelykyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 12931,82
KOKONAISBUDJETTI: 19895,11
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Rukalle Talvijärven pururadan vateen rakennettava ulkoliikuntapaikka,
joka mahdollistaa omankehon painolla tapahtuvan lihaskuntoharjoittelun.Tämän lisäksi
hankkeessa hankitaan ja asennetaan 20 m2 lisää turva-alustaa Rukan kylän leikkikentälle.
Urheiluhallin lattian uusiminen/Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry
JULKINEN TUKI: 57980
KOKONAISBUDJETTI: 89200
PAIKKAKUNTA: Taivalkoski
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Urheiluseura Taivalkosken Kuohun urheiluhallin lattian uusiminen!
Urheiluhallin vanha puulattia (610 m2) puretaan pois ja alusrakenteet tarkistetaan ja
tarvittaessa korjataan/uudistetaan. Rakennetaan uusi puulattia, hiotaan, lakataan sekä
maalataan rajamerkinnät. Työ teetetään pääosin ammattitaitoisella urakoitsijalla (pyydetään
tarjoukset). Talkootyönä tehdään vanhan lattian purkutyö, sekä työn edetessä myös muita
tehtäviä, jotka soveltuvat talkoilla tehtäväksi. Urheiluhallin käyttäjäryhmä on laaja, joten
lattian uudistaminen takaa ihanteelliset olosuhteet harrastamiseen hallilla. Kohderyhmänä
ovat urheiluseuran omat harrastajat, koululaiset, eläkeläiset, erilaiset liikuntaryhmät,
tanssiyleisö, bingonpelaajat jne.
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1.20 Kuudestaan ry
Aktiivisuutta kyliin/Kuudestaan ry
JULKINEN TUKI: 22320
KOKONAISBUDJETTI: 22320
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Kuudestaan ry:n Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen tavoitteena on
rahoittaa 10-20 harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamista ja
kunnostusta sekä harrastusvälineiden hankintaa. Toteutettavilla toimenpiteillä lisätään
asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannetaan asumisviihtyisyyttä ja
tehostetaan yhteisessä käytössä olevien reitistöjen ja harrastustilojen käyttöä.
Aktiivisuutta kyliin/Kuudestaan ry
JULKINEN TUKI: 103380,32
KOKONAISBUDJETTI: 137840,43
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Kuudestaan ry:n Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen tavoitteena on
rahoittaa 10-20 harrastus- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamista ja
kunnostusta sekä harrastusvälineiden hankintaa. Toteutettavilla toimenpiteillä lisätään
asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannetaan asumisviihtyisyyttä ja
tehostetaan yhteisessä käytössä olevien reitistöjen ja harrastustilojen käyttöä.
Esteetön luontoreitti -hanke/Soinin kunta
JULKINEN TUKI: 24300
KOKONAISBUDJETTI: 27000
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Esteetön luontopolku olisi kaikkiaan noin 700m pituinen. Se olisi pääosin
kivituhkaa, mutta alussa olisi poikkeama järveen, missä kohdassa on tarpeen rakentaa myös
lankkupolkua noin 140 metrin matkan. Lisäksi esteettömän luontopolun päähän, IsoKaihijärven eteläkärkeen nykyiselle nuotiopaikalle rakennetaan levähdyspaikkoja matkalle
vaadittava määrä (n. 5 levähdyskohtaa), esteetön vessa, sekä perillä varmistetaan
nuotiopaikan ympäristön ja pöytien esteettömyys. Lisäksi uutena kohtana rakennetaan yksi
matkalla olevista levähdyspaikoista harjun reunalle, josta aukeaa avoin näkymä järvelle ja
suolle. Kaihijärven pohjoisrannalle Hermanninpolun alkupäähän rakennetaan myös laituri ja
nuotiopaikka sekä parkkialueelle esteetön wc.
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Flowpark seikkailupuiston laajennus/Flowpark Ähtäri Zoo Oy
JULKINEN TUKI: 9752
KOKONAISBUDJETTI: 48760
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.04.2018-03.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Ähtärin Flowparkin
toimintaedellytyksiä kasvattamalla puiston asiakaskapasiteettia. Kapasiteettia kasvatetaan
lisäämällä asiakasvarusteita ja rakentamalla yksi, vaikeustasoltaa helppo, yläköysirata. Lisäksi
hankkeeseen sisältyy polun tekeminen uuden radan ympäristöön ja puistoalueen aitaaminen.
Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan puistomme palveluita laajemmin etenkin
alakouluikäisille, sekä erilaisille ryhmätilaisuuksille.
Hakojärven valaistu kuntoporrashanke kylän toimintakeskukseen/
Hakojärven Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 12805,97
KOKONAISBUDJETTI: 19701,5
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.04.2020-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa valaistut 60m pitkät portaat,
ajanottomahdollisuudella, yhdellä kaiteella koulun vieressä sijaitsevaan mäkeen, joka on
kyläyhdistyksen vuokraamalla maapohjalla. Tavoitteena on monipuolistaa jo alueella olevia
harrastusmahdollisuuksia. Mm. jääkiekkokaukalo. nurmijalkapallokenttä, skeittirampit sekä
kota on jo rakennettu alueelle. Läheisyydessä ovat lisäksi tekonurmikenttä sekä lasten
leikkikenttä välineineen.
Hyvinvointia talviliikunnasta/ÄHTÄRIN ZOO RESORT Oy
JULKINEN TUKI: 56000
KOKONAISBUDJETTI: 70000
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.04.2017-10.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Hyvinvointia talviliikunnasta -hankkeen tavoitteena on aktivoida Ähtärin
talvikautta niin paikallisia kuin seutukunnan asukkaita palvellen. Talviaktiviteettin ja tapahtumien kartoittaminen, olemassa olevien kehittäminen sekä uusien palveluiden
suunnitteleminen tuovat kaivattua toimintaa, piristää talviaikaa ja kasvattaa henkistä ja
fyysistä hyvinvointia, lisää alueen vetovoimaa merkittävästi sekä vahvistaa matkailusektorin
elinvoimaa. Hankkeella on kaksi päätavoitetta; hankkeen aikana kehitetään seutukunnan
asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä sekä hyvinvointia tukevia talviaktiviteetteja. Toinen
tavoite on luoda toimintamalli, jonka avulla seutukunnalla voidaan organisoidusti järjestää
suuria talvitapahtumia tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin ja matkailuyrittäjien kanssa
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Kelkkareittien parannushanke/Soinin Moottorikerho ry
JULKINEN TUKI: 14000,8
KOKONAISBUDJETTI: 22000
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.11.2019-31.10.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kunnostetaan kelkkareitit ennen kaikkea turvallisiksi ja
pidetään Soinin reitit edelleen Etelä-Pohjanmaan parhaimpina. Hankkeella lisätään
virkistyskäyttöä ja samalla edistetään soinilaista matkailua.
Kuortaneen maastopyöräreittien kehittämishanke/Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
JULKINEN TUKI: 23436
KOKONAISBUDJETTI: 29295
PAIKKAKUNTA: Kuortane
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Maastopyöräreittien suunnittelu ja eri reittivaihtoehtojen selvittäminen,
reittitoimitusten hakeminen yhteistyössä kunnan kanssa sekä karttojen suunnittelu.
Kuuden tähden reitistö kuntoon!/Alavuden Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 63772,8
KOKONAISBUDJETTI: 79716
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.03.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa selvitetään Kuuden tähden reitistön nykytila ja laaditaan
suunnitelmat ja hankehakemukset reitistön kunnostamisesta ja ajantasaistamisesta sekä
reitistön tuotteistamisesta ja viestinnällisestä kehittämisestä seudun luontomatkailun
vetonaulaksi.
Mustikkavuoren tekonurmi/Ähtärin Urheilijat ÄhtU ry
JULKINEN TUKI: 14950
KOKONAISBUDJETTI: 23000
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2020-01.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Käytetyn hiekkatekonurmen asennus nykyisen Mustikkavuoren
hiekkamurskepintaisen pesäpallokentän päälle.
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Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä -esiselvityshanke/Ähtärin kaupunki
JULKINEN TUKI: 9000
KOKONAISBUDJETTI: 10000
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2020-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: ”Nuorisotyötä e-urheillen Ähtärissä” -esiselvityshankkeessa
tarkastellaan kaikkiaan kolmea elektronisen urheilun mahdollisuutta, joiden edistämisestä
voidaan esiselvityshankkeessa saatujen tietojen perusteella tehdä päätökset:
1) e-urheilu digitaalisen nuorisotyön välineenä
2) e-urheiluun liittyvän tapahtumatuotannon mahdollisuudet
3) e-urheilutilan perustaminen
Konkreettisia toimenpiteitä esiselvityshankkeessa ovat mm. nuorten ja vanhempien
haastattelut ja peli-iltatoiminnan kokeilut. E-urheilutapahtumatuotannon ja e-urheilutilan
osalta tutkitaan olemassa olevat fasiliteetit ja laaditaan kustannusarviot sekä selvitetään
jatkohanke- ja rahoitusmahdollisuudet.
Pyöräsuunnistuksen kehittäminen Kuortaneella/Kuortaneen Kunto ry
JULKINEN TUKI: 27500
KOKONAISBUDJETTI: 34375
PAIKKAKUNTA: Kuortane
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Sisältönä on pyöräsuunnistuskarttojen tekeminen, lajiopastuksen
järjestäminen, pyöräsuunnistuksen kiintorastiverkoston rakentaminen, tiedottaminen
uudesta harrastumahdollisuudesta. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, matkailijat,
kesäasukkaat ja harrastajaryhmät. Kuntorasteilla kävijät. Hankkeen avulla parannetaan alueen
harrastus- ja matkailumahdollisuuksia. Lisätään alueen asukkaiden ja harrastajien
hyvinvointia, viihtyvyyttä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.
Pyöräsuunnistuksen kehittäminen Kuortaneella/Kuortaneen Kunto ry
JULKINEN TUKI: 3562,5
KOKONAISBUDJETTI: 4750
PAIKKAKUNTA: Kuortane
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Sisältönä on pyöräsuunnistuskarttojen tekeminen, lajiopastuksen
järjestäminen, pyöräsuunnistuksen kiintorastiverkoston rakentaminen, tiedottaminen
uudesta harrastumahdollisuudesta. Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, matkailijat,
kesäasukkaat ja harrastajaryhmät. Kuntorasteilla kävijät. Hankkeen avulla parannetaan alueen
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harrastus- ja matkailumahdollisuuksia. Lisätään alueen asukkaiden ja harrastajien
hyvinvointia, viihtyvyyttä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.
Soinin ExtremePark -hanke/Soinin kunta
JULKINEN TUKI: 78700
KOKONAISBUDJETTI: 98375
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.04.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: 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 kehittämisen sellaisten lajien näkökulmasta, jossa
on esimerkiksi tarve tehdä useita toistoja lyhyemmillä matkoilla.
Tuomarniemen frisbeegolfrata/Ähtärin Urheilijat ÄhtU ry
JULKINEN TUKI: 13123,09
KOKONAISBUDJETTI: 21523,85
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Tuomarniemen ulkoilualueelle
frisbeegolfrata, jossa olisi 18-väyläinen monipuolinen rata. Radalle hankitaan maalikorit,
rakennetaan tekonurmiheittoalustat, väyläopasteet ja rata-aluekartta. Kohderyhmänä on
pääasiassa ähtäriläiset ja lähikuntien perheet, nuoret, aikuiset ja seniorit. Tuomarniemen
frisbeegolfradalla kaikentasoiset harrastajat pystyvät aloittamaan ja jatkamaan harrastusta. .
Ulkosalibandykentän rakentaminen/Ähtärin Pallo Haukat SBS ry
JULKINEN TUKI: 26000
KOKONAISBUDJETTI: 40000
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Alueelta puuttu ulkosalinbandykenttä ja lajin harrastus on lisääntynyt
todella huomattavasti kahden viime vuoden aikana. Ähtärin Pallo Haukat SBS ry:llä on 5
joukkuetta pelaamassa Pohjanmaan alueen sarjoissa, sekä lisäksi eskarisäbä toimintaa.
Tällähetkellä ainut paikka pelata on Ähtärin Liikuntahalli.

137

Ähtärin ulkoilupaikkojen kunnostus suunnitelma hanke/ÄHTÄRIN ZOO RESORT Oy
JULKINEN TUKI: 26774,4
KOKONAISBUDJETTI: 33468
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan Ähtärin alueen ulkoilureittien (vaellus, hiihto,
maastopyöräily ja melonta) uudet kyltitykset, reittikuvaukset ja -luokittelut, kartat, sähköinen
informaatio,
reittipohjien
parantaminen
sekä
rullahiihtoradan/ensilumenladun
rakentaminen. Suunnitteluun kuuluu myös rakentamiskustannusten selvittäminen sekä
rakenteiden
tuleva
kunnossapito
ja
markkinointisuunnitelman
tekeminen.
Kunnostettujen ulkoilureittien käyttäjiä ovat paikalliset ja lähialueen kuntoilijat ja luonnossa
liikkujat, perhematkailijat, loma-asukkaat sekä kohteelle uusi kasvava matkailijakohderyhmä aktiiviset liikkujat. Urheilijoille ja urheilijaryhmille rullahiihtorata ja ensilumenlatu luovat
loistavat puitteet harjoitteluun.

1.21 Leader Länsi-Saimaa ry
Esteetön sauna/Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
JULKINEN TUKI: 27472,5
KOKONAISBUDJETTI: 54945
PAIKKAKUNTA: Taipalsaari
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 14.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalan Partiolaisten
leirialueelle Kyläniemessä uusi esteetön saunatupa leirialueen sataman läheisyyteen. Tämä
palvelee erityisesti pienempiä ryhmiä ja mahdollistaa myös matkailukäytön. Tällä hetkellä
alueella sijaitseva sauna on tarkoitettu suurille ryhmille ja sen talvikäyttöä rajoittaa sen pitkä
lämmitysaika. Alueelta puuttuu viikonloppukäyttöön pienille ryhmille sopiva sauna.
Partiotoiminnassa saunaa käytettäisiin myös erityistä tukea tarvitsevien peseytymistilana, sillä
nykyiselle saunalle ei ole esteetöntä kulkua. Uuden pienemmän esteettömän saunan
tavoitteena on mahdollistaa leirialueen monipuolisempi käyttö.
Kannuskoski kutsuu kylään/Luumäen kunta
JULKINEN TUKI: 14025
KOKONAISBUDJETTI: 18700
PAIKKAKUNTA: Luumäki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.01.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan verkkosivusto Kannuskosken kylän ympärille.
Sivustolle linkitetään alueen retkeilyreitit, kalastusalueet, melontareitti sekä niihin liittyvät
palvelut, sekä kootaan tarinoita kylän historiasta ja nykypäivästä. Tavoitteena on tarjota myös
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paikallisille ja vapaa-ajanasukkaille tietolähde, josta kylän tarjoamia palveluita on helppo
hyödyntää. Samalla hanke auttaa alueen pienyrittäjiä yhteisten palvelutuotteiden luomisessa.
Yhteismarkkinoinnilla tavoitetaan suurempi joukko potentiaalisia asiakkaita. Yritysryhmään
kuuluu seitsemän Etelä-Karjalan ja Manner-Suomen maaseutuohjelman alueella toimivaa
mikroyritystä, jotka sijaitsevat Kannuskosken kylän toiminta-alueella.
Kunniajuoksu/Pesä Ysit r.y.
JULKINEN TUKI: 54345,6
KOKONAISBUDJETTI: 67932
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2019
JULKINEN 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 Länsi-Saimaan alueella. Hanke aktivoi alueen eri osapuolia ja yhteistoimintaa
niiden välillä sekä keskeisenä moottorina luo elinvoimaisuutta alueelle. Suomi 100 v. ja
pesäpallon 95 v. juhlavuonna pyrimme myös kansallispelimme elävöittämiseen ja hankkeen
myötä myös pesäpallon harrastettavuus ja näkyvyys alueellamme paranee.
Kunto-ja virkistyskeskus kaikille/Savitaipaleen Kuntokeskus Oy
JULKINEN TUKI: 16708,63
KOKONAISBUDJETTI: 83543,16
PAIKKAKUNTA: Savitaipale
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 17.06.2019-22.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Lisätään palveluvalikoimaa laajentamalla ja varustamalla uudet tilat
monipuoliseksi kunto-ja virkistyskeskukseksi. Laajennus mahdollistaa yhteistyön eri
liikuntayhteisöjen kanssa.
Lähiliikuntapaikka/Luumäen kirkonseudun kyläyhdistys r
JULKINEN TUKI: 17550,5
KOKONAISBUDJETTI: 35101
PAIKKAKUNTA: Luumäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.09.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Entisen koulun huonokuntoinen urheilukenttä kunnostetaan kyläläisten
lähiliikuntapaikaksi, jolloin se soveltuu sekä talvi- että kesäliikuntaan. Kentälle rakennetaan
huoltorakennus, jossa on pukuhuone, kompostoiva vessa sekä urheiluvälineiden varasto.
Lisäksi kentän valaistus uusitaan ja porakaivo kunnostetaan.Kenttä lisää kirkonseudun ja
lähikylien harrastusmahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä.
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Terve Länsi Saimaa/Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
JULKINEN TUKI: 70400
KOKONAISBUDJETTI: 88000
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2021
JULKINEN 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.
Ukko-Pekka Ilma-aserata/Luumäen Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 42162,5
KOKONAISBUDJETTI: 84325
PAIKKAKUNTA: Luumäki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-30.06.2022
JULKINEN KUVAUS: Elektronisen ilma-aseradan rakentaminen ja ruutiaseradan muuntaminen
elektronisille taululaitteille. Kaikki ammunnan harrastajat (ampujat, reserviläiset,
Riistanhoitoyhdistyksen jäsenet ja metsästysseurat). Hankkeella haetaan ratkaisua
ammunnan talviharjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden parantamiseen ja nykyaikaistamiseen sekä
edistetään mukana olevien yhdistysten yhteistoimintaa. Samalla saadaan kuntaan
laajemmalta alueelta kävijöitä, jotka hyödyntävät myös paikallisia palveluja.

1.22 Leader Pohjoisin Lappi ry
Arktinen aikavaellus/Ohcejoga Utsjoen Ursa ry
JULKINEN TUKI: 20477,5
KOKONAISBUDJETTI: 22752,78
PAIKKAKUNTA: Utsjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Arktinen aikavaellus on tunturimaastoon sijoittuva vaelluspolku
informaatiotauluineen. Tämän polun alkupisteenä on kosminen nykyhetki (koulukeskus, taulu
1) ja päätepisteenä kosminen alkuräjähdys eli Big Bang-tapahtuma (Nammajärvien kota).
Pääreitti tulee olemaan osareitteineen noin 14 km pitkä, mikä samalla kuvaa universumimme
kehityshistoriaa noin 14 miljardin vuoden aikana, polun tarina sisälttää mm. BB-tapahtuman
jälkeisen kvanttifluktuaation inflaatiovaiheineen, protonien muodostuksen, kosmisten
ydinfuusioiden alun ja päättymisen, vapaiden elektronien aikakauden sironneen valon,
140

kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn muodostumisen, neutraalin vedyn synnyn jälkeisen
näkyvän valon kauden aina moderniin universumivaiheen kehitykseen ja nykyaikaan saakka.
Informaatio- ja opastetauluja tulee polulle runsaat 20 kappaletta QR-koodeineen kertomaan
maailmanhistorian kehityksestä. Jokainen metri polulla vastaa miljoonan vuoden aikajaksoa
kosmisessa historiassa ja evoluutiossa. Opastetaulujen sisällöt koostetaan olemassa olevan
Turun aikavaellusaineiston pohjalta. Utsjoelle sijoitettavien taulujen tarinoissa tuodaan esiin
myös paikallishistoriaa, kallioperän ja tunturimaaston muovautumista, Pohjolan ilmaston,
eläimistön ja asutuksen historiaa. Lisäksi mukaan tulee Maan revontulien kehityskuvausta,
miten
alkumaan
revontulista
tulivat
nykyisin
havaittavat
Lapin
tulet.
Kosmisen historian aikapisteisiin lisätään kertomuksia siitä, miten eri tähtikuviot ja tähtien
syntytarinat
tunnetaan
erityisesti
saamelaisessa
kulttuurissa.
Verkkosivujen
taustakertomuksiin lisätään myös saamelaisen kulttuurin myyttisiä selityksiä maailman
kehittymisestä. Koska Arktiseen aikavaellukseen kuuluu kosmologian tietämyksen kirjallista
materiaalia, käyttökielinä ovat suomi, saame ja englanti. Aikavaellus lisää sekä utsjokisten
kyläläisten, koululaisten, matkailijoiden ja yrittäjien vainnanmahdollisuuksia luontoharrastuksen ja kosmologian tietämyksen piirissä, hanke tukee vastuullista matkailua.
Arktinen aikavaellus/Ohcejoga Utsjoen Ursa ry
JULKINEN TUKI: 24843
KOKONAISBUDJETTI: 38220
PAIKKAKUNTA: Utsjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Arktinen aikavaellus on tunturimaastoon sijoittuva vaelluspolku
informaatiotauluineen. Tämän polun alkupisteenä on kosminen nykyhetki (koulukeskus, taulu
1) ja päätepisteenä kosminen alkuräjähdys eli Big Bang-tapahtuma (Nammajärvien kota).
Pääreitti tulee olemaan osareitteineen noin 14 km pitkä, mikä samalla kuvaa universumimme
kehityshistoriaa noin 14 miljardin vuoden aikana, polun tarina sisälttää mm. BB-tapahtuman
jälkeisen kvanttifluktuaation inflaatiovaiheineen, protonien muodostuksen, kosmisten
ydinfuusioiden alun ja päättymisen, vapaiden elektronien aikakauden sironneen valon,
kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn muodostumisen, neutraalin vedyn synnyn jälkeisen
näkyvän valon kauden aina moderniin universumivaiheen kehitykseen ja nykyaikaan saakka.
Informaatio- ja opastetauluja tulee polulle runsaat 20 kappaletta QR-koodeineen kertomaan
maailmanhistorian kehityksestä. Jokainen metri polulla vastaa miljoonan vuoden aikajaksoa
kosmisessa historiassa ja evoluutiossa. Opastetaulujen sisällöt koostetaan olemassa olevan
Turun aikavaellusaineiston pohjalta. Utsjoelle sijoitettavien taulujen tarinoissa tuodaan esiin
myös paikallishistoriaa, kallioperän ja tunturimaaston muovautumista, Pohjolan ilmaston,
eläimistön ja asutuksen historiaa. Lisäksi mukaan tulee Maan revontulien kehityskuvausta,
miten
alkumaan
revontulista
tulivat
nykyisin
havaittavat
Lapin
tulet.
Kosmisen historian aikapisteisiin lisätään kertomuksia siitä, miten eri tähtikuviot ja tähtien
syntytarinat
tunnetaan
erityisesti
saamelaisessa
kulttuurissa.
Verkkosivujen
taustakertomuksiin lisätään myös saamelaisen kulttuurin myyttisiä selityksiä maailman
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kehittymisestä. Koska Arktiseen aikavaellukseen kuuluu kosmologian tietämyksen kirjallista
materiaalia, käyttökielinä ovat suomi, saame ja englanti. Aikavaellus lisää sekä utsjokisten
kyläläisten, koululaisten, matkailijoiden ja yrittäjien vainnanmahdollisuuksia luontoharrastuksen ja kosmologian tietämyksen piirissä, hanke tukee vastuullista matkailua.
Harrrastusmahdollisuuksia Järvikylienlapislle ja nuorille/Syväjärven kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 16547,57
KOKONAISBUDJETTI: 25457,8
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.12.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Harrastusmahdollisuuksia Järvikylien nuorille – hankkeessa luodaan
syrjässä olevien kylien lapsille ja nuorille uusia tapoja liikkua ja viettää aikaa ilman, että
tarvitsee lähteä isoihin keskuksiin. Hanke mahdollistaa läskipyörälläajon, lumikenkäilyn
luonnossa, frisbeegolfin sekä hiihtämisen Järvikylien lapsille ja nuorille.
Hyvinvointia Torvisen kylään!/Torvisen Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 47002,25
KOKONAISBUDJETTI: 72311,15
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-31.07.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa puretaan vanha purkukuntoinen kylätalo ja samalle tontille
rakennetaan lasten, nuorten ja aikuisten viihtyvyyttä lisäävää infraa mm. keinut,
frissbeegolfmaalit, kota ja liiteri/varasto sekä puucee. Hankkeen tavoitteena on parantaa
kylässä viihtymistä luomalla harrastetoimintaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kylän asukkaat.
Inarin latuhuollon ja Juutuanvaaran lumivarmuuden kehittämishanke/
Voimistelu-ja Urheiluseura Inarin Yritys ry
JULKINEN TUKI: 83571,15
KOKONAISBUDJETTI: 128571
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-30.09.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella tehtävillä investoinneilla varmistetaan Inarin kylän alueen
maastohiihto olosuhteita ja mahdollisuuksia, jotka ovat tarkoitettuja kylän asukkaiden lisäksi
alueen matkailupalveluiden ohjelmatarjontaan, sekä koulujen ja Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen sekä seuraväen käyttöön. Lumitykillä tehdään muun muassa Inarin
hiihtostadionille vuosittain koulujen ja kaikkien hiihtäjien käyttöön skicross rata, joka on
omiaan tuomaan inarilaisille lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja ajanvietettä. Lisäksi
keinolumella voidaan jatkaa Inarin hiihtokautta sekä alku- että loppukaudesta.

142

Kehittyvä Kelujärvi/Kelujärven kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 57210,4
KOKONAISBUDJETTI: 88016
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään harrastusmahdollisuuksia omalla kylällä ja
parannetaan yhteisöllisyyttä sekä viihtyvyyttä. Hankkeella parannetaan kylätalon fasiliteetteja
remontoimalla keittiö- ja wc tiloja ja parannetaan lämmitystä, jolloin mahdollistetaan laajempi
ja myös talviaikainen käyttö kohtuullisilla kuluilla. Kylätalon pihalle perustetaan leikkipaikka
välineineen sekä pystytetään kunnostettu jääkiekkokaukalo.
Kylätalon yhteispihan virkistykäyttöalueen reformiin ja kunnostukseen/Sassalin Erä ry
JULKINEN TUKI: 9784,2
KOKONAISBUDJETTI: 15052,62
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.08.2018-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Kylätalon yhteispihan virkistykäyttöalueen reformointi ja kunnostus.
Yhteispihan parkkialueen pintamaitten poisto, sorastus ja opasteiden asentaminen.
Puolikodan rakentaminen. Turvallisen leikki alueen rakentaminen. Tarkoituksena yhteisen
kylätalon pihapiirin virkistys ja vapaa-ajan käyttömahdollisuuksien parantaminen,
viihtyvyyden lisääminen ja edelleen kehittäminen. Hanke on suunnattu kyläläisiä, lähialueen
asukkaita sekä muita vierailijoita palvelevaksi erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja vapaaajalla.
Leikkikenttä ja Monitoimikaukalo Keväjärvelle/Keväjärven Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 38551,78
KOKONAISBUDJETTI: 59310,43
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Keväjärvelle rakennetaan kauan kaivattu leikkikenttä ja monitoimikaukalo,
joka lisää lasten ja nuorten viihtyvyyttä omassa kotikylässä. Kun leikkipuisto palvelee lapsia ja
lapsiperheitä, niin monitoimikaukalo palvelee lapsia, nuoria ja aikuisia ja tukee mm. erilaisten
liikunnallisten tapahtumien järjestämistä. Kylällä toimii myös perhepäivähoitaja, joka
luonnollisesti hyötyy leikkipuiston ja monitoimikaukalon olemassaolosta. Hanke lisää
huomattavasti keväjärveläisten yhteisöllisyyttä ja liikunallisuutta.
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Luusuan lapset/Luusuan kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 11554,76
KOKONAISBUDJETTI: 17776,55
PAIKKAKUNTA: Kemijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.11.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa lisätään lasten viihtyvyyttä Luusuan kylässä kunnostamalla
jääkiekkokaukalo ja rakentamalla pieni leikkialue kylätalon pihapiiriin.
Meidän Kilpiaapa/Pelkosenniemen kunta
JULKINEN TUKI: 51675
KOKONAISBUDJETTI: 79500
PAIKKAKUNTA: Pelkosenniemi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on luoda Pelkosenniemen kirkonkylän tuntumaan
lähiliikuntapaikka, jonne pääsee laaja kohderyhmä. Ensisijaisena käyttäjäryhmänä reitille on
kylän koululaiset ja päiväkotilaiset. Hankkeessa pilotoidaan uusi esteetön luontoelämys livelähetyksen ja aistikokemustaulun kautta asiakkaille palvelutaloon ja terveyskeskuksen
vuodeosastolle.
"Pikku Puisto"-hanke/Unarin Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 28941,99
KOKONAISBUDJETTI: 44526,14
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.05.2020-19.05.2022
JULKINEN KUVAUS: Pikku-Puisto-hanke. Tavoitteena toteuttaa kausivalaistus Unarin-luusuan
kylälle sekä olemassaolevan kaikenikäisten leikki/liikunta-alueen kehittäminen sekä alueen
turvallisuuden/viihtyisyyden päivittäminen.
Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon!/Hautajärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 42216,9
KOKONAISBUDJETTI: 64949,08
PAIKKAKUNTA: Salla
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2018-01.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Hautajärven kyläyhdistys ry:n hankkeen tavoitteena on ajanmukaistaa
kylätalo Seutulan tiloja ja parantaa tilojen käytettävyyttä. Kylätalo Seutula on Etelä-Sallan
alueen ainoa liikunta- ja kokoontumistila, jonka käyttöä voidaan näin monipuolistaa ja
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kehittää -mikä lisää kylän elinvoimaisuutta ja osaltaan myös helpottaa syrjäkylällä asumista.
Nuorten osallistaminen parantaa yhteisöön kuulumisen tunnetta. Keittiötilaa suurennetaan ja
sinne hankitaan sopivat laitteistot suurempienkin tapahtumien järjestämiseen.
Lämminvesivaraaja uusitaan, wc-tilat ajanmukaistetaan ja pintaremontilla saadaan
parannettua viihtyisyyttä. AV-välineistön hankinta parantaa erilaisten kokousten ja
koulutusten järjestämistä tiloissa. Nuorten suunnittelevat ja toteuttavat kylälle
frisbeegolfradan, jonne sijoitetaan 2 heidän itse kierrätysmateriaaleista tekemäänsä koria
sekä 3 ostokoria, joita voidaan käyttää myös talviaikaan kylätalon liikuntasalissa
heittoharjoitteluun.
Tapionniemen Kyläkartanon palveluiden kehittäminen/Tapionniemen Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 14980,68
KOKONAISBUDJETTI: 23047,2
PAIKKAKUNTA: Kemijärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Tässä hankkeessa on tarkoitus parantaa kyläläisten ja matkailijoiden
liikuntamahdollisuuksia ja tarjota myös lapsiperheille sekä ikäihmisille turvallisia
liikuntapalveluitaKyläkartanon välittömään läheisyyteen hankitaan kiipeilytorni/liukumäki yhdistelmä ja keinut sekä trampoliini. Talviliikuntaa varten hankitaan 4 paria lumikenkiä ja
sauvoja, joita voi lainata Kyläkartanolta. Kyläkartanon pihapiiriin rakennetaan grillikota ja
pihasaunalle terassi.Lasten leikkivälineet hankitaan uutena, ne pitää olla turvalliset ja kestävät
CE-merkintöineen.
Turvallinan ja nykyaikainen kaukalo kuntalaisille/Pelkosenniemen kunta
JULKINEN TUKI: 46202
KOKONAISBUDJETTI: 71080
PAIKKAKUNTA: Pelkosenniemi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Ostetaan kaukalon laidat, pohja ja kivituhka jotta saadaan uusi turvallinen
kaukalo. Uusi turvalinen kaukalo kasvattaa jo ennestään suositin kaukalon käyttöä ja lisää
käyttömahdollisuuksia ympärivuotiseen käyttöön. Kaukalon asennus tehdään talkootyönä
johon on jo etukäteen ilmoittautunut paljon kuntalaisia.
Vireä Vaalajärvi/Vaalajärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 37943
KOKONAISBUDJETTI: 58373,84
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2019
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa etenkin kylän lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia, estää syrjäytymistä ja samalla lisätä kylän vetovoimaisuutta,
viihtyisyyttä ja houkutella kylään uusia asukkaita. Keittiöremontti mahdollistaa monipuolisten
tapahtumien järjestämisen ja talon käytön. On ideoitu mm. seniorit somessa tapaamisia,
liikuntakerhoja kaikenikäisille, kursseja yms. toimintaa ympäri vuoden. Esteettömyyden
huomioiminen mahdollistaa myös senioreiden ja liikuntarajoitteisten tapahtumiin
osallistumisen. Kaikki Monitoimitalon pinnat täytyy uusia ja keittiö laajennetaan. Mittavien
kunnostustöiden lisäksi hankitaan mm. biljardipöytä tarvikkeineen sekä minigolfrata
tarvikkeineen, joka sijoitetaan monitoimitalon ympäristöön. Näiden investointien myötä
Monitoimitalon toiminnallisuus ja viihtyisyys kasvaa huomattavasti.
Vuostimon frisbeegolf- rata/Vuostimon kyläyhdistys Kuppulat ry
JULKINEN TUKI: 8123,95
KOKONAISBUDJETTI: 12498,38
PAIKKAKUNTA: Kemijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: 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

1.23 Leader Pyhäjärviseutu ry
Eräveikkojen maja/Honkilahden Eräveikot ry
JULKINEN TUKI: 49993,91
KOKONAISBUDJETTI: 141146
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Honkilahden Eräveikot on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä Honkilahden
päiväkodin ja koulun kanssa järjestämällä vuosittain erilaisia luontoaiheisia teemapäiviä.
Kokoustilan laajennuksen jälkeen tilaa voidaan käyttää paremmin koulun ja päiväkodin
tapahtumissa,
koska
tällöin
tilaan
mahtuu
kokonainen
luokka.
Hankkeeseen sisältyy ampumasimulaattorin hankinta, jolloin seura pystyy aktivoimaan
nuorisotoimintaa järjestämälllä ampumakouulutusta nuorille turvallisissa puitteissa.
Tarkoituksena on, että ampumasimulaattori on myös muiden metsästys- ja ampumaseurojen
käytettävissä.
Kanoottivajan korjaushanke/Euran Kanoottiklubi ry
JULKINEN TUKI: 5300
KOKONAISBUDJETTI: 10600
PAIKKAKUNTA: Eura
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HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2017-31.10.2017
JULKINEN KUVAUS: Euran Kanoottiklubi haluaa parantaa toimintamahdollisuuksiaan
Pyhäjärvellä. Hanke liittyy luontomatkailun kehittämiseen ja melontaurheilun edellytysten
prantamiseenn Pyhäjärviseudulla. Edellytysten parantamiseksi seura korjaa Pyhäjärven
rannassa sijaitsevan melontatukikohdan rakenteita turvallisemmiksi, siistii ympäristön ja
varustaa paikan turvallisuutta lisäävällä teknologialla sekä melontaan liittyvillä rakenteilla.
Kiperin laavu/Euran Pallo r.y.
JULKINEN TUKI: 7900
KOKONAISBUDJETTI: 11285,71
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Laavun rakentaminen Kiperin virkistysalueelle. Hankkeen tavoitteena on
parantaa Euran Kunnan omistaman Kiperin virkistysalueen olosuhteita ja viihtyvyyttä. Tuen
turvin tullaan rakentamaan laavu/grillikatos asiakkaiden käyttöön. Alueella käy vuosittain n. 20
000 kävijää Eurasta ja lähikunnista. Alueella on uimaranta, saunat, frisbeegolfrata, beach volley
-kenttä ja lasten leikkipaikka. Euran Pallo Ry:lla ja Euran Kunnalla ovat tehneet saunan
lämmityksestä ja alueen hoidosta viisivuotisen sopimuksen (2023 loppuun saakka).
Kulmakunnat kuntoon 2- hanke/Leader Pyhäjärviseutu ry
JULKINEN TUKI: 49566,65
KOKONAISBUDJETTI: 70809,5
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 15.12.2017-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kootaan yhdistysten tai yhteisöjen (ml. kunnat) pieniä
investointeja toteutettavaksi saman teemahankkeen alla. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden
osallistua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin. Teemahankkeen
alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa parantaa retkeilyreittien
puitteita (reittien pinnoitus, pitkospuut, laavut, kodat, puuceet, vesistöjenylitykset jne),
kunnostaa tai rakentaa uusia liikunta-, harrastus- ja leikkipaikkoja (grillikatokset, leikkitelineet,
aidat, laiturit, hankkia urheilu-, peli- tai muita harrastusvälineitä sekä kunnostaa kokoontumisja ajanviettopaikkoja tai hankkia niihin kalusteita.
Kulmakunnat kuntoon3/Leader Pyhäjärviseutu ry
JULKINEN TUKI: 43784
KOKONAISBUDJETTI: 62548,57
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
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HANKEAIKA: 18.12.2018-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Investointi teemahankkeen tavoitteena on aktivoida ja luoda positiivista
virettä yhdistyksiin, toimijoihin ja toimintaympäristöön. Hankkeen kautta pyritään lisäämään
tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen. Teemahankkeen alahankkeissa
toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa kehittää yhdistyksen toimintaa,
edesauttaa tiedonvälitystä, tehdä turvallisuuteen liittyviä investointeja, tuoda kylälle yleistä
viihtyvyyttä
ja
mukavuutta
ja
pienimuotoista
ympäristön
suojelua
Hyväksytyt
toimenpiteet:
yhdistystoimintaan
liittyvät
investoinnit/rakentaminen
(kylätalon/kokoontumispaikan remontointi/investoinnit), erilaiset kalusto- ja laitehankinnat,
kylien keskeisten luonto- ja maisema + retkeilykohteiden kunnostus sekä turvallisuuteen
liittyvät investoinnit. Nuorten palkaaminen toteuttamaan hankkeen toimenpiteitä.
Kuntosalin rakentaminen Hinnerjoelle/T:mi Lauri Kreula
JULKINEN TUKI: 13609,8
KOKONAISBUDJETTI: 68049
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 10.04.2017-20.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Remontoidaan avattavalle kuntosalille ja hierontapalveluille tilat sekä
hankitaan laitteet.
Lisää liikettä - Multisport Arena Säkylä/Säkylän kunta
JULKINEN TUKI: 89122,5
KOKONAISBUDJETTI: 104850
PAIKKAKUNTA: Säkylä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.03.2020-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Multisport Arena. Liikuntapaikan
välittömään vaikutuspiiriin kuuluu noin 500 koululaista sekä läheisen Säkylähallin ja jäähallin
päivittäiset käyttäjät. Liikuntapaikka tulisi lisäämään huomattavasti koululiikunnan
mahdollisuuksia, urheiluseurojen monipuolisempia toimintaedellytyksiä sekä mahdollisesti
myös Säkylän seudun lukion vetovoimaa ja viereisen jäähallin houkuttelevuutta esimerkiksi
jääleirien järjestämispaikkana. Lisäksi alueen keskeinen sijoittuminen tulisi parantamaan
laajasti kaikkien kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia. Tulevaisuudessa aluetta olisi mahdollista
laajentaa sijoittamalla sinne esimerkiksi erilaisia pallopelikenttiä ja muita urheilun
suorituspaikkoja.
Outdoor -Leader Pyhäjärviseutu/Leader Pyhäjärviseutu ry
JULKINEN TUKI: 48847,71
KOKONAISBUDJETTI: 51424,05
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Leader-alueella sijaitsevat retkeilyreitit
ja ulkoilualueet sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset yritykset, yhdistykset, kylät,
kunnat ja reittien asiakkaat ja asukkaat. Toimenpiteinä on retkeilyreittien toiminnallisuuden,
palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden vastaavien
toimijoiden kanssa. Hankkeen keinoin pyritään myös lisäämään reittien tunnettuutta, kehittää
turvallisuutta
ja
palvelujen
tasoa
sekä
kansainvälisyyttä.
Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia muualta Euroopasta reittien kehittämiseen,
reitistöjen ja niihin liittyvien toimijoiden palvelutuotannon lisäämiseen ja laatuun. Tavoitteena
on myös reitistöjen välisen yhteistyön lisääminen, jotta reittien kulkijoille on tarjolla uusia
mahdollisuuksia luontoelämyksiin, paikallisuuden kokemiseen ja hyvään asiakaspalveluun.
Petanque-hallin kehittämishanke/Euran Raiku ry
JULKINEN TUKI: 49997,7
KOKONAISBUDJETTI: 123971,48
PAIKKAKUNTA: Eura
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.05.2017-30.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Euran Raiku ry:n omistamien Fankkeen teollisuusalueella sijaitsevan hallin
muutos yhdistyksille ja seuroille sopivaksi kokoontumis- ja harrastustilaksi
Sporttia ja huolenpitoa/Isosäkylän koulun vanhempainyhdistys ISOREMMI ry
JULKINEN TUKI: 8631,64
KOKONAISBUDJETTI: 11492
PAIKKAKUNTA: Säkylä
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.06.2018-29.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää Säkylän lapsiperheiden hyvinvointia
tarjoamalla mahdollisuus osallistua toiminnalliseen ohjattuun päivätoimintaan. Toiminnan
painopiste on liikunnassa sekä aktiivisessa toiminnassa ja virikkeellisyydessä. Keskeisenä
tavoitteena on tarjota lapsiperheille vaihtoehto lasten loma-ajan hoitojärjestelyille sekä
mahdollistaa perheen yhteistä aikaa.

1.24 Leader Tunturi-Lappi ry
AALTO - Surffiaallon toteutuksen esiselvitys/Muonion Melojat r.y.
JULKINEN TUKI: 15700
KOKONAISBUDJETTI: 17444,44
PAIKKAKUNTA: Muonio
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.06.2018-10.06.2019
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JULKINEN KUVAUS: Muonion Melojat on aktiivinen vesiurheilulajien yhdistys, joka haluaa
kehittää toimintaa ja haluaa selvittää mahdollisuudet toteuttaa uudenlainen harrastepaikka eri
vesilajeille. Aalto-hankkeessa eli surffiaallon toteutuksen esiselvityksessä on tarkoitus selvittää
edellytykset ja tehdä alustavat suunnitelmat Muonion keskustan läpi virtaavan Jerisjoen
Suukoskeen tehtävälle surffiaallolle. Hankkeessa selvitetään surffiaallon toteuttamisen
edellytykset ja tehdään surffiaallon ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamiseen tarvittavat
selvitykset. Esiselvityshankkeessa käytetään asiantuntijapalveluja edellä mainittujen asioiden
selvittämiseksi.
E-fatbike safarit- investoinnit/Hidden Trails Lapland
JULKINEN TUKI: 10478,3
KOKONAISBUDJETTI: 29938
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 02.06.2017-18.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Perustetaan uusi yritys palvelemaan pääasiassa Ylläksen alueen
matkailijoita ja monipuolistamaan alueen palvelutarjontaa, sekä kesä-, että talvikaudella.
Aloittavan yrityksen päätuote on tarjota matkailun ohjelmapalveluita, keskittyen opastettuun
maasto/läskipyöräilyyn sähköavusteisilla läskipyörillä. Sähköavusteinen läskipyörä on oiva
vaihtoehto esimerkiksi moottorikelkalle; se on ekologisempi, hiljaisempi, turvallisempi, ja
asiakaskohdetyhmä vieläkin laajempi.Tavoite on työllistää tulevaisuudessa vähintään yksi
työntekijä yrittäjän lisäksi.
Eat Shoot Drive OY/Eat Shoot Drive OY
JULKINEN TUKI: 4431,13
KOKONAISBUDJETTI: 12660,36
PAIKKAKUNTA: Kittilä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.09.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: The applicant is a private tour operator specialising in wilderness
adventures around Levi and the surrounding area. Funding is sought for certain equipment,
such as snowshoes, hiking poles and kayaks to support all year outdoor activities, that will be
based round wildlife, scenic and celestial photography excursions.
The target clientele are international travellers wishing to spend time and learn more about
nature and responsible travel, experience the fresh air and clean nature that Lapland provides.
The ideal customers are the young at heart, adventurous individuals and couples, small groups
and families with teenage children. The main geographical target areas are domestic, the
Nordics, Northern Europe, Asia (India, Japan, Hong Kong and China). In addition, the applicant
aims at capturing a new target clientele from other regions, with vast potential for tourism, that
has yet not been fully explored by the Levi hospitality sector.
The key objective is to promote all year tourism in Levi, Lapland and to build a business that
speaks to the nature- and photography lovers from near and far. This will be achieved by
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offering genuine Arctic wilderness experiences paired with photographic tuition and
workshops.
In summary, the company will be arranging photography based experiences round the Lappish
nature, aurora hikes, midnight sun trails and scenic trekking to allow visitors to experience the
natural beauty of the Lappish fells and surrounding landscapes. The applicant believe that this
type of tourism will also in the longer term result in an increased appreciation for the
individual¿s responsibility in making sustainable lifestyle choices and minimising negative
environmental impact.
Kangosjärven ulkoilureitistö vauvasta vaariin/Muonion Kiri ry
JULKINEN TUKI: 58889,55
KOKONAISBUDJETTI: 90599,31
PAIKKAKUNTA: Muonio
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Muonion Kiri toteuttaa yleishyödyllisellä kehittämishankkeella
Kangosjärven ulkoilureitistön vauvasta vaariin. Hankkeen tavoitteena on luoda harrastajille ja
kilpailijoille paremmat ulkoiluolosuhteet, jotka houkuttelevat ulkoilun ja kilpailujen pariin uusia
harrastajia. Erityisesti Muonion Kirin tavoitteena on nuorten harrastusmahdollisuuksien
tukeminen ja nuorison kunnon parantaminen. Kunnostetut ja parannetut olosuhteet lisäävät
alueen käyttöä harjoittelupaikkana, mutta myös vähentävät latuvalaistuskustannuksia ja
lisäävät koko Kangosjärven kylän vetovoimaisuutta. Hankkeen toteutuksen ansioista alue
palvelee entistä paremmin myös kunnan koululaiskisojen ja Kalotti-mestaruuskilpailujen
järjestämistä.
Kuerin kehittäminen/Kuerkievari Kuerhotel Kuerhostel Oy
JULKINEN TUKI: 4807,95
KOKONAISBUDJETTI: 13737
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 01.12.2017-09.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Yritys suorittaa matkailutoimintaan liittyvät seuravaat investointi:
moottorikelkka reittien kunnostamiseen ja ylläpitoon (omat pistot runkoreitistöön) ja tekstiilit
majoitushuoneisiin (10 kpl)
Kuntosalin laadun parannus/Polarfysio Oy
JULKINEN TUKI: 15645
KOKONAISBUDJETTI: 44700
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 27.02.2020-08.12.2020
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JULKINEN KUVAUS: Yritys suorittaa toimitiloissaan toiminnanlaadun parantamiseen tarvittavat
rakentamis investoinnnit muutostöineen sekä tarvittavat kone-, laite- ja kalustohankinnat.
Lumikengillä luontoon/GreenTrek Oy
JULKINEN TUKI: 2637,95
KOKONAISBUDJETTI: 7537
PAIKKAKUNTA: Kittilä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 02.09.2020-11.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Tukea haetaan puisten lumikenkien ostoon, sekä saappaisiin ja sauvoihin.
Yritys keskittyy pienryhmiin, ja retkien ohella opastaa ja neuvoo asiakkaita luonnossa
liikkumiseen, tutustuttaa heitä ympäristöön ja kasvillisuuteen ja näin kasvattaa asiakkaiden
luonnontuntemusta. Yrityksen toiminta keskittyy Kittilän kunnan alueelle.
Muonion seurakuntakodin leikkikentän uusiminen/Muonion seurakunta
JULKINEN TUKI: 29991
KOKONAISBUDJETTI: 46140
PAIKKAKUNTA: Muonio
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Seurakuntakodin yhteydessä olevan leikkikentän uusiminen Muonion
seurakunnan omistamalle tontille, Puthaanrannantie 14.
Yhessä Entistä ehompi Kallo/Kallon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 8112,65
KOKONAISBUDJETTI: 12481
PAIKKAKUNTA: Kittilä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Kallon kyläyhdistys Ry:llä on huollettavana Kallon kylässä sijaitsevat kaikkien
käytössä olevat yleishyödylliset kohteet; Rahkajärven laavu ympärystöineen, Koulun kota
ympärystöineen, Lompolojärven lintutorni pitkospuupolkuineen, Haikaraniemen uimaranta
pitkospuineen ja ympärystöineen sekä tammikuussa 2019 metsähallitukselta kokonaan
kyläyhdistyksen vastuulle siirtynyt Porttijärven kämppä ympärystöineen. Kaikki kohteet
vaativat tällä hetkellä isompaa tai pienempää huoltoa ja remonttia.
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1.25 Leader VIISARI ry
Esteetön kulttuuri- ja luontopolku/Muurasjärven kyläseura r.y.
JULKINEN TUKI: 19985,2
KOKONAISBUDJETTI: 39970,4
PAIKKAKUNTA: Pihtipudas
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Muurasjärven Kyläseura on tekemässä esteetöntä n. 2 km mittaista kultturija luontopolkua Vuohtojärven ja Kelkkämäjoen rantaan, päättyen Kelkkamäentien sillalle. .
Esteetön kulttuuri- ja luontopolku tulee olemaan tärkeä osatekijä kylän sekä koko Pihtiputaan
kunnan identiteetin kannalta. Polku tulee vahvistamaan ja tukemaan olemassa olevaa infraa,
sekä yhteisöllisyyttä. Lisäksi hanke tukee elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä ja
monipuolistumista, sekä hanke edistää myös yhteiskunnalista yhdenvertaisuutta.
Harsunkankaan kuntoportaat = Harsunporras/Kyyjärven Kyky r.y.
JULKINEN TUKI: 6000
KOKONAISBUDJETTI: 12000
PAIKKAKUNTA: Kyyjärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.08.2020
JULKINEN
KUVAUS:
Kehitetään
Kyyjärvellä
Harsunkankaan
ulkoilualuetta
kokonaisvaltaisemmaksi hyvinvoinnnin tukemiseen. Lisää luontoliikuntaa monimuotoisesti.
Kuntoportaiden avulla voi luoda mahdollisuuden oman fyysisen ja psyykkisen kunnon
kohentamiseen. Parantaa yhteisöllisyyttä ja lisää luonnossa liikkumista. Kuntoiluvälineet tuovat
extraa lenkkipolulle. Mahdollistaa ikään tai kuntoon katsomatta liikkumisen Harsulla.
Huoltorakennuksen rakentamishanke/Karstulan Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 18626
KOKONAISBUDJETTI: 37252
PAIKKAKUNTA: Karstula
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa huoltorakennus Karstulan
Urheiluautoilijoiden moottorirata-alueelle.
Into II teemahanke/Leader Viisari ry
JULKINEN TUKI: 20000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
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HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 14.10.2019-31.03.2022
JULKINEN KUVAUS: Viisarin Into II -teemahankkeella halutaan edistää kylien vapaa-ajan
toiminnan mahdollisuuksia. Teemahankkeessa tukea siirretään yhdistyksille, jotka toteuttavat
pieniä yhteisöjen toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä edistäviä investointeja. Alahankkeet voivat
sisältää kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamistoimenpiteitä.
Into II teemahanke/Leader Viisari ry
JULKINEN TUKI: 20000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 14.10.2019-31.03.2022
JULKINEN KUVAUS: Viisarin Into II -teemahankkeella halutaan edistää kylien vapaa-ajan
toiminnan mahdollisuuksia. Teemahankkeessa tukea siirretään yhdistyksille, jotka toteuttavat
pieniä yhteisöjen toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä edistäviä investointeja. Alahankkeet voivat
sisältää kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamistoimenpiteitä.
Kapeenkosken kehittämishanke/Äänekosken kaupunki
JULKINEN TUKI: 40000
KOKONAISBUDJETTI: 40000
PAIKKAKUNTA: Äänekoski
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään yleishyödyllistä Kapeenkosken ja Patamakallion
ulkoilureitistöä,
rakennetaan
maalaituri,
näköalatasanne
ja
opastukset.
Kohderyhmänä ovat retkeilijät ja
luontomatkailijat. Tavoitteena on mahdollistaa
Kapeenkosken, Patamakallion ja jatkossa myös Hitonhaudan luontoelämys luontoa säästäen ja
ympärivuotisesti. Hitonhaudasta pyritään tekemään helposti saavutettava ja
käyttäjäystävällinen luontokohde.
Karstulan Leijonapuiston monipuolistaminen ikäihmisten ulkoliikuntavälineillä/Eläkeliiton
Karstulan yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9000
KOKONAISBUDJETTI: 18000
PAIKKAKUNTA: Karstula
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-31.10.2017
JULKINEN KUVAUS: Karstulan ydinkeskustassa sijatseva Leijonapuisto on suosittu lasten
leikkipaikka. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa puiston käyttöä hankkimalla sinne
ikäihmisille suunniteltuja ulkoliikuntavälineitä ja -laitteita. Samalla mahdollistetaan eri ikäisten
kohtaaminen leikin ja liikunnan merkeissä, tuetaan Hyvinvoiva karstunen -kokonaisuutta
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ikäihmisten uudella omatoimisen liikuntamahdollisuuden muodossa ja parannetaan Karstulan
kunnan 150-vuotisjuhlavuonna kunnan palveluvarustusta.
Kirsikkapuisto/Kivijärven kunta
JULKINEN TUKI: 86127,59
KOKONAISBUDJETTI: 86127,59
PAIKKAKUNTA: Kivijärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kirsikkapuisto sijaitsee Tainionmäen koulun, torin, kunnanviraston ja
palvelutalo Wallesmannin välisellä puistoalueella. Puisto sisältää kaikkien kuntalaisten yhteisen
Meidän tupa-kokoontumispaikan kalusteineen, nuorille ja ikäihmisille tarkoitettuja
liikuntalaitteita,
pumptrackradan,
vesielementin,
alustoja
taideteoksille
(mm.
moottorisahaveistokset), esteettömät kevyenliikenteen väylät, valaistuksen ja avoimen
nurmikentän. Koko puiston selkäranka on kirsikkapuista muodostettu kirsikkakuja. Lisäksi
puistoon tulee miniarboretum, joka sisältää harvinaisia, mutta kuitenkin Kivijärven korkeudella
menestyviä jaloja lehtipuita.
Kyläinfran kunnostus/Kymönkosken Nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 7747,5
KOKONAISBUDJETTI: 15495
PAIKKAKUNTA: Viitasaari
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.11.2017-14.11.2018
JULKINEN KUVAUS: Kymönkosken uimarannan ja veneenlaskupaikan kunnostus sekä alueen
maisemointi. Tavoitteena on kunnostaa uimaranta, laituri, pukukopit sekä Puucee. Ranta tulisi
saada myös pikkulapsille sopivaksi ja mieluiseksi (liukumäki). Tarvitaan myös opastekyltit niin
järveltä päin tulijoille kuin maitse tuleville. Tavoitteena on myös saada uimarantaan frisbeegolfrata ja telttapaikkoja. Uimarannan parkkipaikan kunnostus ja risujen/kaislojen raivaus sekä
uimista haittaavien kivien poisto kuuluvat oleellisesti kunnostukseen, ne tehdään lähinnä
talkootyönä.

Metsäpolkuhanke/Muhola-Seura r.y.
JULKINEN TUKI: 7004
KOKONAISBUDJETTI: 14008
PAIKKAKUNTA: Kinnula
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Yhtenäinen metsäpolu neljän kylän välille: Saari-Muhola-HiilinkiKinnula.Huom! Suunnitelma on muuttunut ja polku toteutetaan välille Muhola-Hiilinki-Kinnula.
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Moottoriurheilukeskus-hanke/Äänekosken Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 17920
KOKONAISBUDJETTI: 22400
PAIKKAKUNTA: Äänekoski
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan yhteistyössä lähialueella toimivien
moottoriurheiluseurojen käyttötarpeet moottoriurheilun eri lajien käyttöön. Hankkeessa
kartoitetaan ja suunnitellaan myöhemmin rakennettavan moottoriratojen sijainti,
maastokartoitus, maaperäkartoitus, rata-alueen yleissuunnittelu, rata-alueen merkitseminen
maastoon, rakennusmassojen laskenta, rakennekerrosten suunnittelu, rata-alueen ja liittyvien
alueiden kuivatus tekninen suunnittelu, jätevesien käsittelysuunnitelma, sekä alueelle
vaadittava tiestö, P-alueet ja suunnitellaan tarvittavat rakennukset ja rakennelmat ja niiden
rakennuskustannusarvion laadinta.
Peuhaparkki/Sammalpeuhojen Perhekoti Oy
JULKINEN TUKI: 21022,35
KOKONAISBUDJETTI: 70074,5
PAIKKAKUNTA: Kinnula
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.04.2019-06.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Rakennettaan vuonna 2007 perustetun perhekodin yhteyteen lasten- ja
nuorten
monitoimiliikuntapaikka.
Hankkeella
pyritään
luomaan
päivittäinen viriketoiminta lasten tarpeita vastaaviksi, erityistarpeet huomioon ottaen mm.
tasaiset
alustat,
turvalliset laitteistot sekä helposti valvottavat tilat.
Saarijärven kartingradan uudistaminen/Saarijärven Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 21700
KOKONAISBUDJETTI: 43400
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Saarijärven Karting-rata on tarjonnut harrastuspuitteet lukuisille
lapsiperheille ja aikuisillekin jo vuosikymmenten ajan. Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa
rata-alueen kunnostus, radan laajentaminen ja uudelleenasfaltointi. Toteutamme kelvolliset
puitteet aktiiviselle ja innokkaille harrastajille sekä kaikille kiinnostuneille. Kesälajina karting - ja
paikallinen rata vuokra-autoineen - palvelee erityisesti paikkakunnan nuoria, harrastavia
perheitä ja kunnan kesäasukkaita.
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1.26 Linnaseutu ry
Evon/Syrjänalunen-suunnistuskarttahanke/Lammin Säkiä r.y.
JULKINEN TUKI: 6344,46
KOKONAISBUDJETTI: 9300
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.06.2017-30.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Lammin Säkiä ry:n Evo/Syrjänalunen-suunnistuskarttahanke. Hankkeessa
toteutetaan Evolla Syrjänalusen alueen ensikartoitus (3.5 km2) ja Evon alueen olemassa olevien
karttojen ajantasaus (18 km2).
Hattulan Pikku-Merven kylän yhteisen venevalkaman laiturin ja rannan kunnostus/
Merven Kylän Yhteisten Maa-Alueiden Osakaskunta
JULKINEN TUKI: 5000,04
KOKONAISBUDJETTI: 9905
PAIKKAKUNTA: Hattula
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.04.2019-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Kunnostaa kyläläisten yhteisillä talkoilla vanha uimalaituri, karsia pusikkoja
venepaikkojen tieltä, korjata pois kaatuneita puita ja kuljettaa soraa parantamaan savikkoon
painunutta polkua
Honkalanrannan luonnonsuojelualueen luontorakentaminen II/
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13360,66
KOKONAISBUDJETTI: 26721,33
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen myötä 1) ”päivitetään” Honkalanrannan luontopolku
Kahilistontien parkkipaikalta lintutornille (380 m) koko matkalta esteettömäksi eli soveltumaan
esim. pyörätuolilla kuljettavaksi, 2) Alueen kävijöille osoitettu parkkipaikka laajennetaan, 3)
alueen perinnemaisemaa ylläpitäville lampaille rakennetaan uusi katos ja hankitaan 300 m
lammasaitaa tolppineen sekä 4) Raivataan puustoa ja pensaikkoa alueen käyttö- ja
hoitosuunnitelman mukaisesti.
Iittalan naivistisen rautatieaseman viher- ja taideympäristö/Linnan Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 6000
KOKONAISBUDJETTI: 6000
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
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HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.08.2017-30.11.2018
JULKINEN KUVAUS: Iittalassa on paikallisten yrittäjien ja yhteistyökumppanien sekä
Liikenneviraston ja kaupungin kanssa ideoitu ja suunniteltu toista vuotta Suomen ensimmäistä
ja Iittalan elinvoimaa vahvistavaa taideasemaa. Tällä hankkeella toteutetaan Iittalan naivistisen
rautatieaseman viherympäristö ja taideympäristö sekä uuden ilmeen mukaisen aseman
viestintää. Urheiluseura Iskun petanque -sali sijaitsee myös asema-alueella ja myös sen
ympäristö kohenee.
Iittalan naivistisen rautatieaseman viher- ja taideympäristö/Linnan Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 22749,95
KOKONAISBUDJETTI: 30500
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.08.2017-30.11.2018
JULKINEN KUVAUS: Iittalassa on paikallisten yrittäjien ja yhteistyökumppanien sekä
Liikenneviraston ja kaupungin kanssa ideoitu ja suunniteltu toista vuotta Suomen ensimmäistä
ja Iittalan elinvoimaa vahvistavaa taideasemaa. Tällä hankkeella toteutetaan Iittalan naivistisen
rautatieaseman viherympäristö ja taideympäristö sekä uuden ilmeen mukaisen aseman
viestintää. Urheiluseura Iskun petanque -sali sijaitsee myös asema-alueella ja myös sen
ympäristö kohenee.
Iittalan skeittipuisto/Hämeenlinnan Skate ry
JULKINEN TUKI: 24033,8
KOKONAISBUDJETTI: 34334
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Iittalalaiset nuoret ovat skeittipaikkaa pitkään toivoneet ja tarvetta
Iittalassa totisesti onkin nuorison aktiviteeteille. Skeittipuisto on tarkoitus sijoittaa osaksi
suunnitteilla olevaa kävelijän taidereittiä, jossa yhdistyvät design ja infra.
Janakkalan hyppyrimäkien muovitus/Janakkalan Jana r.y.
JULKINEN TUKI: 15170,37
KOKONAISBUDJETTI: 25075
PAIKKAKUNTA: Janakkala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Janakkalan Jana ry - Leppäkosken pienten hyppyrimäkien muovitusprojekti.
Tavoitteena on pienten k15 ja k25 hyppyrimäkien muovituksen myötä mahdollistaa mäkihypyn
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ympärivuotinen harrastaminen Janakkalassa ja lisätä näin maaseuden lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia.
Kartoitushanke 2017-2020, Hämeenlinnan Suunnistajat/Hämeenlinnan Suunnistajat ry
JULKINEN TUKI: 12215
KOKONAISBUDJETTI: 17450
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2017-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Hämeenlinnan Suunnistajat ry:n suunnistuskarttahanke 2017-2020.
Hankkeen lopputuotteina valmistetaan suunnistuskartat Janakkalan Lukkojenmaalta Rehakkajärven 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/Hämeenlinnan Tarmo r.y.
JULKINEN TUKI: 8967,6
KOKONAISBUDJETTI: 12720
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-30.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Hämeenlinnan Tarmo ry:n suunnistus- ja pyöräsuunnistuskartta hanke.
Hankkeessa toteutetaan suunnistuskarttoja Renko-Myllykylä alueelta sekä -ja
pyöräsuunnistuskartta Hattulan Linnavuoren alueesta. Hankkeella mahdollistetaan kunto- ja
pyöräsuunnistustoiminta Kanta-Hämeessä.
Lastumäen frisbeegolfrata/ReTee ry
JULKINEN TUKI: 18419,45
KOKONAISBUDJETTI: 36838,9
PAIKKAKUNTA: Janakkala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.01.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Janakkalan Turengin taajaman kupeeseen Lastujärven alueelle toteuttava
täysimittainen, 18-väyläinen frisbeegolfrata sekä parkkialue. Toteuttava rata palvelee
lähialuiden frisbeegolfharrastajia. Rata on valmistuessaan Janakkalan kunnan yleinen
liikuntapaikka.
Luontoliikuntakeskus: digitaalisuus toiminnan tukena/Lasten Liikunnan Tuki ry.
JULKINEN TUKI: 5000,47
KOKONAISBUDJETTI: 8215
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Luontoliikuntakeskus toimii luokkaretkien, liikunnan ja luontomatkailun
keskuksena ja sitä voidaan hyödyntää monien eri oppiaineiden sisältöjen opetuksessa.
Hankkeen käyttöön tarvitaan ulko-ja sisäkäyttöön soveltuvia tabletteja, joilla luonnossa
oppimisesta saadaan uudella tavalla mielenkiintoista ja interaktiivista. Lisäksi tehtäviä, kuvia ja
esityksiä halutaan esittää isommalle ryhmälle. Tätä varten tarvitaan soveltuva esitystekniikka.
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kaikille Aulangon/Luontoliikuntakeskuksen digitaalisen
toiminnan, tuotteiden ja palveluiden käytön ja hyödyntämisen.
Pekolan koulun frisbeegolfhanke/Pekolan koulun vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 6900
KOKONAISBUDJETTI: 13800
PAIKKAKUNTA: Hattula
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.11.2018-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Pekolan koulun pihaan rakennetaan frisbeegolfrata. Radan tarkoituksena
kannustaa ihmisiä liikkumaan ja tekemään asioita yhdessä. Rata toimii kylän
lähiliikuntapaikkana.
Renko skatepark Osa 3/Hämeenlinnan Skate ry
JULKINEN TUKI: 8799,27
KOKONAISBUDJETTI: 17598,55
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hämeenlinnan skate ry on saanut Hämeenlinnan kaupungilta luvan
toteuttaa betonisen skateparkin eli skeittipuiston Rengon koulun takana sijaitsevalle maaalueelle. Laadukas Skatepark tullaan toteuttamaan useamman vuoden aikana osa kerrallaan
laajenevana kokonaisuutena. Ensimmäinen osa eli Osa 1 valmistui elokuussa 2018. Nyt luodaan
hankkeelle jatkoa!
Simulaattorilla turvalliset riistalaukaukset volume II/Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen
piiri r.y.
JULKINEN TUKI: 17010
KOKONAISBUDJETTI: 24300
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla asuvat metsästäjät ja
metsästysammunnan harrastajat. Hankkeen tavoitteena on haulikko- ja kivääriammunnan
harjoitteluun soveltuvan simulaattorin ja heitinlaitteiston hankinta. Hankkeen tuella hankittava
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laitteisto mahdollistaa sekä haulikko- että kivääriammunnalle uudenlaista ympärivuotista
harjoittelua, joka tulee sekä eettistä metsästysperiaatetta, että ympäristönäkökohtia
tarjoamalla myös täysin päästöttömän vaihtoehdon.
Sähköisten taululaitteiden hankkiminen/Lammin Ampumaseura r.y.
JULKINEN TUKI: 5942,93
KOKONAISBUDJETTI: 8489,9
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankitaan Lammin ampumaseuran ilma-ase radalle 7kpl elektronisia
taululaitteita näyttöineen ja tulosmonitoreineen. Ilma-ase radan ajanmukaistaminen
mahdollistaa kilpailu-,harjoittelu- ja harrastustoiminnan jatkumisen Lammilla myös jatkossa.
Lisäksi laitteistoa voidaan hyödyntää ampumakoululaisten (7-15v)opetuksessa, käyttäen
hyödyksi enemmän sähköisiä opintomateriaaleja.
Tervakosken tenniskentän tekonurmihanke/TERVAKOSKEN TENNISKERHO-TERVAKOSKI
TENNISKLUBB R.Y.
JULKINEN TUKI: 9513
KOKONAISBUDJETTI: 19026
PAIKKAKUNTA: Janakkala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.01.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Tervakosken Tenniskerho ylläpitää talkoovoimin kahta tenniskenttää.
Toiminta rahoitetaan pelaajien jäsenmaksuilla. Toinen kenttä on maalattua asfalttia ja tämän
kentän asfalttipinta ei enää kestä painepesua ja se rapistuu ja sammaloituu. Kenttä on pelaajille
liukas ja vaarallinen. Kenttä voidaan kunnostaa päällystämällä se tekonurmella.
Yhdistysten pienet investoinnit III/Linnaseutu ry
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 10000
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 07.01.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS:
Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä
rakennelmien rakentamis-, materiaali- ja remontointikustannuksia tai rakennelmien
hankkimista. Hankkeen avulla pystytään parantamaan juuri niiden pienimpien
toimijoiden toimintaedellytyksiä ja lisäämään alueen harrastusmahdollisuuksia ja parantamaan
alueen viihtyisyyttä. Hankkeesta hyötyvät siten kyseisten yhdistysten jäsenet, toiminta-alueella
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1.27 LounaPlussa ry
Aja! - Nelivetoalueen raviurheilun nuorisotoiminnan kehittäminen/Forssan Seudun Hippos ry
JULKINEN TUKI: 62000
KOKONAISBUDJETTI: 77500
PAIKKAKUNTA: Forssa
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: 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.
Fatbike-retket Kanta-Hämeessä/FoRestful Ky
JULKINEN TUKI: 2477,76
KOKONAISBUDJETTI: 12388,78
PAIKKAKUNTA: Tammela
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.11.2020-30.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Fatbike-retket Kanta-Hämeessä
Katsomohanke/Humppilan Veikot ry
JULKINEN TUKI: 12672,8
KOKONAISBUDJETTI: 18104
PAIKKAKUNTA: Humppila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Humppilassa uudistettiin vuonna 2017 LounaPlussan rahoituksen turvin
pesäpallokentän pinnoite tekonurmella, ja näin saatiin harjoittelu- ja peliolosuhteet hyvälle ja
turvalliselle tasolle.Vuonna 2018 valmistui Humppilan kunnan remontoima urheilukenttä, jossa
niin
ikään
on
nyt
loistavat
puitteet
urheiluja
kilpailutoiminnalle.
Urheilukenttää käytämme tikka- ja yleisurheilussa harjoitus- ja kilpatoimintaan.Nyt kun
pallokenttä ja urheilukenttä on hienossa kunnossa, ja kummallekin kentälle on runsaasti
toimintaa tiedossa, ongelmaksi nousee katsomoiden puute. Urheilukentän kiinteät katsomot
purettiin remontin yhteydessä, ja pallokentällä ei ole katsomoita ollut lainkaan. Hankkeen myötä
voisimme hankkia Humppilaan kaksi kappaletta siirrettäviä katsomoita, joita voidaan siirtää
pallo-ja urheilukentän välillä tarpeen mukaan.

162

Näyttötauluhanke/Humppilan Veikot ry
JULKINEN TUKI: 7581,48
KOKONAISBUDJETTI: 12635,8
PAIKKAKUNTA: Humppila
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.10.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen kautta olisi tarkoitus hankkia Humppilan pesäpallokentälle
sähköinen tulostaulu. Näin saisimme välitettyä peli-informaation pelaajille sekä yleisölle
nykyaikaisesti digitaalisessa muodossa.
REITISTÖ-teemahanke/LounaPlussa ry
JULKINEN TUKI: 27428,1
KOKONAISBUDJETTI: 36570,8
PAIKKAKUNTA: Forssa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 11.04.2019-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Reitistö-teemahankkeella rahoitetaan luonto- ja virkistyskohteiden
rakennelmia ja kalusteita olemassa olevien reitistöjen läheisyyteen.
Suunnistuksen edistäminen Lounais-Hämeessä/Lounais-Hämeen Rasti ry
JULKINEN TUKI: 15000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Forssa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan maaseudun liikunta- ja retkeilyedellytyksiä:
1 Tekemällä uusia karttoja alueista, joissa ei ole tällä hetkellä kuin peruskartta.
2. Ajantasaistamalla jo käytössä olevia karttoja, joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia esim.
metsän hakkuista johtuen.
3. Perustamalla nykyisistä kartoista kartta-arkisto nettiin, Netissä olevat kartat ovat sen jälkeen
kaikkien käytössä ja tulostettavissa.
Tekonurmihanke/Humppilan Veikot ry
JULKINEN TUKI: 82500
KOKONAISBUDJETTI: 110000
PAIKKAKUNTA: Humppila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.03.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Humppilan pesäpallostadionin modernisointi hiekkatekonurmella.
Hankkeella korvataan kentän nykyinen hiekkapohja hiekkatekonurmella. Pesäpalloa
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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.
Vetoa ja pitoa/Turun ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 87587,28
KOKONAISBUDJETTI: 87587,28
PAIKKAKUNTA: Forssa
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Vetoa ja pitoa -hankkeen tarkoituksena on parantaa LounaPlussan alueen
urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia sekä rakentaa yhdessä urheiluseurojen
kanssa kehitysprosessi, joka auttaa vahvistamaan seurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja
lisää niiden strategista houkuttelevuutta yritysten ja julkishallinnon kumppaneina. Vetoa ja pitoa
-nimi kuvaa urheiluseurojen merkitystä seutukunnan veto- ja pitovoiman toimijoina. Turun
ammattikorkeakoulun (Turun AMK) koordinoimassa hankkeessa kehitetään alueen
urheiluseurojen valmiuksia kokonaisvaltaisesti, mutta huomioiden seurojen erilaiset lähtökohdat
ja ominaispiirteet.
VIPINÄ/LounaPlussa ry
JULKINEN TUKI: 72768
KOKONAISBUDJETTI: 90960
PAIKKAKUNTA: Forssa
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 17.01.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: VIPINÄ-teemahankkeessa kehitetään lapsille ja nuorille suunnattua uutta
toimintaa sekä uusia tapahtumia Forssan seudulla. Mukana 17 Forssan seutukunnan yhdistystä.

1.28 Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry
Harjoitussalin laitehankinnat/Fysioterapia Rautakunto Oy
JULKINEN TUKI: 3797,5
KOKONAISBUDJETTI: 10850
PAIKKAKUNTA: Rautalampi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.11.2019-06.04.2022
JULKINEN KUVAUS: Täysin vapaat liikeradat mahdollistavan harjoitusvälineistön hankinta.
Harrastusvälineiden hankinta/Kehittämisyhdistys Mansikka ry
JULKINEN TUKI: 13133,54
KOKONAISBUDJETTI: 13133,54
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PAIKKAKUNTA: Suonenjoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 16.04.2020-31.01.2022
JULKINEN KUVAUS: Harrastusvälineiden hankinta -teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten ja
muiden yhteisöjen harrastustoiminnan mahdollistamista ja lisäämistä edistäviä hankintoja. Tuen
suuruus on 1000 - 10 000€ ja tukitaso 75% kokonaiskustannuksista, joten tuettavan toimenpiteen
kokonaiskustannusarvio voi olla välillä 1 333 - 13 333€.
Harrastusvälineiden hankinta/Kehittämisyhdistys Mansikka ry
JULKINEN TUKI: 89827,87
KOKONAISBUDJETTI: 119770,49
PAIKKAKUNTA: Suonenjoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 16.04.2020-31.01.2022
JULKINEN KUVAUS: Harrastusvälineiden hankinta -teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten ja
muiden yhteisöjen harrastustoiminnan mahdollistamista ja lisäämistä edistäviä hankintoja. Tuen
suuruus on 1000 - 10 000€ ja tukitaso 75% kokonaiskustannuksista, joten tuettavan toimenpiteen
kokonaiskustannusarvio voi olla välillä 1 333 - 13 333€.
Liiku leikkien- yhteisöllisyyttä rakentaen, perinteitä kunnioittaen/Leppävirran Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 39999,6
KOKONAISBUDJETTI: 44444
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-28.02.2018
JULKINEN 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 liikumattomille ihmiset liikkeelle ja innostumaan liikunnan eri
muodoista. Todentaa matalan kynnyksen liikunnan tuoma terveyttä edistävä vaikutus.
Luonto virkistää Tervossa/Tervon kunta
JULKINEN TUKI: 19500
KOKONAISBUDJETTI: 19500
PAIKKAKUNTA: Tervo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-30.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Luontopolku on hyvin suosittu alueen asukkaiden keskuudessa. Se on myös
merkittävä matkailukohde lähellä Tervon kirkonkylää ja tukee Sisä-Savon alueen
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luontomatkailukohteiden verkostoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää luontopolun
rakenteita, parantaa esteettömyyttä ja luontoalueen saavutettavuutta.
Luonto-ohjelmapalvelun välineet/Virvatulen Taika
JULKINEN TUKI: 8419,62
KOKONAISBUDJETTI: 24056,06
PAIKKAKUNTA: Vesanto
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.10.2017-29.11.2020
JULKINEN KUVAUS: Virvatulen taika on uusi eräopas- ja luonto-ohjelmapalveluita tarjoava yritys,
jonka palvelujen tuottamista varten hankitaan nyt mm. kanootteja, kajakkeja, lumikenkiä,
turvavarusteita, märkäpukuja ja varusteiden kuljetustarpeistoa.
Pyörämatkailutuotteen kehittäminen/Leppävirran Niemilomat Oy
JULKINEN TUKI: 7809,9
KOKONAISBUDJETTI: 22314
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.06.2020-30.09.2022
JULKINEN KUVAUS: Matkailutuotteiden kehittäminen
Tmi Turvallinen Kaveri/Tmi Turvallinen Kaveri
JULKINEN TUKI: 14471,1
KOKONAISBUDJETTI: 41346
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 12.01.2017-11.01.2020
JULKINEN 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, kehitysvammaisuus, autismi, aistivammaisuus, mielenterveyskuntoutuksen
piirissä olevat henkilöt sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
Uudenlaiset tapahtumat/Kehittämisyhdistys Mansikka ry
JULKINEN TUKI: 18073
KOKONAISBUDJETTI: 18073
PAIKKAKUNTA: Suonenjoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-31.12.2018
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JULKINEN KUVAUS: Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeesta yhdistykset ja muut yhteisöt
voivat hakea tukea uudenlaisten tapahtumien toteuttamiselle Mansikan toimialueella.
Tapahtumahankkeen tulisi tuoda alueelle jotain uutta ja erityistä tai hanke tulisi olla toteutettu
uudella tavalla.Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä
toteutukseen (yleishyödyllinen kehittäminen, tuki 75 %, tuen suuruus 2000-50 000 €). Tukihaussa
valitaan teemahankkeen toimenpiteet avoimen haun perusteella alla olevia valintaperusteita
käyttäen.
Mansikan hallitus valitsi Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeen toteutettaviksi toimenpiteiksi
- Valoa ja Virtaa, Leppävirran Viri (Leppävirta)
- Uusia tapahtumia Tervoon, Tervon kunta (Tervo, Vesanto)
- ITSEnäistä, ITSEpäistä, ITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta, Sisä-Savon
kansalaisopisto (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto)
- Kuutamomelonta, Rautalammin kunta (Rautalampi)
- Suonenjoen Soitto, Suonenjoen kaupunki (Suonenjoki)
Uudenlaiset tapahtumat/Kehittämisyhdistys Mansikka ry
JULKINEN TUKI: 121514,11
KOKONAISBUDJETTI: 155702,54
PAIKKAKUNTA: Suonenjoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeesta yhdistykset ja muut yhteisöt
voivat hakea tukea uudenlaisten tapahtumien toteuttamiselle Mansikan toimialueella.
Tapahtumahankkeen tulisi tuoda alueelle jotain uutta ja erityistä tai hanke tulisi olla toteutettu
uudella tavalla.Tukea voi saada esimerkiksi tapahtuman koordinointiin, markkinointiin sekä
toteutukseen (yleishyödyllinen kehittäminen, tuki 75 %, tuen suuruus 2000-50 000 €). Tukihaussa
valitaan teemahankkeen toimenpiteet avoimen haun perusteella alla olevia valintaperusteita
käyttäen.
Mansikan hallitus valitsi Uudenlaiset tapahtumat -teemahankkeen toteutettaviksi toimenpiteiksi
- Valoa ja Virtaa, Leppävirran Viri (Leppävirta)
- Uusia tapahtumia Tervoon, Tervon kunta (Tervo, Vesanto)
- ITSEnäistä, ITSEpäistä, ITSEtehtyä teatteria 100-vuotiaasta Suomesta, Sisä-Savon
kansalaisopisto (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo ja Vesanto)
- Kuutamomelonta, Rautalammin kunta (Rautalampi)
- Suonenjoen Soitto, Suonenjoen kaupunki (Suonenjoki)
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1.29 Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry
Frisbeegolfrata Kalantiin/KALANNIN PALLO-65 R.Y.
JULKINEN TUKI: 18716,6
KOKONAISBUDJETTI: 37433,2
PAIKKAKUNTA: Uusikaupunki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.04.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Frisbeegolfrata Kalantiin -hanke rakentaa frisbegolf-radan Kalannin
keskustaan. Hankkeen toimija on Kalannin Pallo -65 ry, jonka hoitoon rata valmistuttuaan tulee.
Rata on maksutta kaikkien halukkaitten käytössä ja sen osia palvelee Kalannin koulua
välituntiliikuntapaikkana. Radan lähtö- ja maalipiste tulee sijaitsemaan Kalannin koululla.
Kodisjoen monitoimikenttä/Kodisjoki-Seura ry
JULKINEN TUKI: 17787
KOKONAISBUDJETTI: 35574
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Kodisjoen Kyläyhdistyksen vetämän projektin tavoitteena on lisätä lapsille ja
nuorille liikunnan mahdollisuuksia sekä osoittaa kylän olevan vireä ja houkutteleva siellä jo
asuville ja rauhallista ympäristöä kaipaaville.
Lapin Linnavuoren kuntoportaat/Lapin Salama r.y.
JULKINEN TUKI: 14583,38
KOKONAISBUDJETTI: 29166,76
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla toteutetaan Rauman kaupungin Lapin kylässä sijaitsevan
Linnavuoren rinteelle kuntoportaat palvelemaan erityisesti Lapin alueen vapaa-ajanvieton ja
harrasteliikunnan tarpeita. Hanke palvelee toteuduttaan niin aktiivista kilpaliikuntaa harrastavaa
mutta erityisesti harrasteliikunnan avulla oman kuntonsa kohentamista tavoittelevan alueen
asukkaan liikunnan tarpeita.
Mietoistenlahti - Luontoelämyksiä kaikille/Mynämäenseudun luonnonsuojeluyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 18556,97
KOKONAISBUDJETTI: 37113,94
PAIKKAKUNTA: Mynämäki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 20.10.2017-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys hakee Ravakan investointitu
Vasikkahaan ja Silakkarin virkistyskäytön parantamiseen. Mietoistenlahden lintutornit ja polut
tarjoavat hyvät mahdollisuudet päiväretkeilyyn kaksine lintutorneineen. Isompi lintutorni on
aktiivisten lintuharrastajien suosiossa ja siellä lintujen tarkkailuun tarvitaan kaukoputki.
Pienemmältä tornilta näkee hyvin myös kiikareilla. Hankkeessa pienemmästä lintutornista on
tarkoitus parantaa perhetorni ja soveltuva käyntikohde myös aloitteleville harrastajille.
Maastoon on muotoutunut polkuja ja liikkumista ohjataan reiteille parantamalla alueen
opasteita ja viitoitusta. Perhetornin yhteyteen varustetaan myös taukopaikka. Perhetornille
tehdään ensimmäisen lintutornin ohittava kiertoreitti, jolloin Vasikkahaan polusta tulee myös
rengasreitti. Silakkarin parkkipaikalle on jo pidemmän aikaa toivottu liikuntaesteetöntä
lintujentarkkailulavaa ja tämä toteutetaan hankkeessa. Noin puolitoista metriä korkealta lavalta
avautuu esteetön näköala lahdelle.
Nurkkagym Oy/Nurkkagym Oy
JULKINEN TUKI: 10228,8
KOKONAISBUDJETTI: 51144
PAIKKAKUNTA: Laitila
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 02.05.2018-23.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Kuntosali- ja ryhmäliikuntapalveluiden monipuoleistaminen ja parantaminen
Laitilassa.
Oudoor Leader - Polkuja pitkin/Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry
JULKINEN TUKI: 57613,5
KOKONAISBUDJETTI: 64015
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.04.2019-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää Leader Ravakan alueella olevia
luontopolkuja, antaa uutta energiaa polkuja ylläpitävien toimintaan ja kasvattaa polkujen
suosiota sekä niiden toimivuutta. Reitistöjä kehitetään yhdessä kansainvälisten
hankekumppanien kanssa ja kumppanien alueille suuntautuvilla opinto- ja tiedonvaihtomatkoilla
haetaan uusia ideoita luontopolkujen ylläpitoon, markkinointiin ja kehittämiseen.
Penkit Eurajoelle/Eläkeliiton Eurajoen yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5015,26
KOKONAISBUDJETTI: 10030,52
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
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JULKINEN KUVAUS: Hankitaan Eurajoen kunnan keskusta-alueelle yhdeksän penkkiä jotka
tukevat ikäihmisten riittävää päivittäistä liikkumista. Aktiivinen liikkuminen säilyttää ja parantaa
lihasvoimaa, tasapainoa ja kävelykykyä ja vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muistia sekä
tarjoaa mahdollisuuden tavata muita ihmisiä.
PESISVIPELTÄJÄT KYLÄKENTTIEN ELÄVÖITTÄJÄNÄ -HANKE/Laitilan Jyske ry
JULKINEN TUKI: 45324,27
KOKONAISBUDJETTI: 64748,96
PAIKKAKUNTA: Laitila
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2020-29.08.2022
JULKINEN KUVAUS: Laitilan Jyskeen pesäpallojaosto lähtisi toteuttamaan hankkeena
liikunnallista toimintaa (painopiste pesäpallossa), jonka tarkoituksena on alle kouluikäisten ja
alakouluikäisten lasten liikuttaminen, sekä liikunnallisuuden aktivoiminen. Välineenä
liikuttamisessa toimii pesisauto, joka tulee paikalle välineiden ja ohjaajien kera. Autosta löytyy
liikuttamiseen tarvittavat liikunta- ja palloiluvälineet sekä päiväkoti- ja koulupäiviin sopivat
monipuolisuusvälineet ja ennen kaikkea myös koulutetut ohjaajat ohjaamaan toimintaa. Ohjaajat
kiertävät ohjaamassa mm. liikuntakerhoja, kuten naperopesistä, sekä lapsi-aikuinen
liikuntakerhoja.
Rohdaisten frisbeegolfrata/Pyhärannan Myrsky ry
JULKINEN TUKI: 6661,5
KOKONAISBUDJETTI: 13323
PAIKKAKUNTA: Pyhäranta
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.04.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Frisbeegolfrata Pyhärannan Rohdaisiin. Pyhärannan Myrskyn toteuttama
uusi liikuntapaikka Rohdaisten koulun taakse, pururadan ympäristöön. Tavoitteena on saada uusi
hieno liinkuntapaikka aivan kirkonkylän keskustaan, josta on iloa kaikenikäisille.
Side by side/Laitilan Nuorisoverstas r.y.
JULKINEN TUKI: 6900
KOKONAISBUDJETTI: 9200
PAIKKAKUNTA: Laitila
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.11.2017-28.02.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan sähköavusteinen Side-by side -polkupyörä eritavoin
toimintarajoitteisten kuntalaisten käyttöön, esim. ikäihmisille ja erityislapsille/nuorille.
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Tavastilan skeittiparkki/Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry
JULKINEN TUKI: 11835,75
KOKONAISBUDJETTI: 23671,5
PAIKKAKUNTA: Mynämäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.12.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Skeittiparkille soveltuva alue
maisemointeineen Mynämäen kunnan Mietoisten kylään. Skeittiparkki yhdessä nykyisen
ulkopeliareenan, urheilukentän, luistinradan ja kuntosalin kanssa muodostavat kyläläisille
monipuolisen lähiliikuntapaikan. Skeittiparkki mahdollistaa nuorille liikunnallista ja nykyaikaista
vapaa-ajan viettoa rullalautaillen, bmx-pyöräillen ja skoottaillen. Skeittiparkin alueesta on
tarkoitus tehdä viihtyisä, puistomainen ja oleskeluun sopiva ulkoalue istumapaikkoineen.
Hankkeen tarkoituksena on lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa, sekä lisätä
harrastusmahdollisuuksia ja parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia.
Tavastilan ulkopeliareena/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mietoisten paikallisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 20196,35
KOKONAISBUDJETTI: 40392,7
PAIKKAKUNTA: Mynämäki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.03.2018-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa ulkopeliareena Mynämäen kunnan
Mietoisten kylään. Ulkopeliareena yhdessä nykyisen urheilukentän, luistinradan ja kuntosalin
kanssa muodostavat kyläläisille monipuolisen lähiliikuntapaikan. Ulkopeliareena mahdollistaa
erilaisten ulkopelien harrastamisen; mm sählyn, jalkapallon ja koripallon.
Hankkeen
tarkoituksena on lisätä alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa, sekä lisätä harrastusmahdollisuuksia.
Toimintapuisto/Ihoden seutuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 32943,5
KOKONAISBUDJETTI: 65887
PAIKKAKUNTA: Pyhäranta
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.05.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään toimintapuisto Kylä-Salvin alueelle Ihodeen.
Toimintapuistoon hankitaan lasten leikkikenttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen
lapset ja nuoret
Vauhtia urheiluseuroihin ja viihtyvyyttä asuinseutuihin (vava)/Turun ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 54312
KOKONAISBUDJETTI: 54312
PAIKKAKUNTA: Uusikaupunki
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2020-30.04.2022
JULKINEN KUVAUS: Vauhtia urheiluseuroihin ja viihtyvyyttä asuinseutuihin (vava) -hanke
parantaa urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia taitoja valmiuksia, jotta ne voisivat
paremmin vahvistaa talouttaan ja toimia houkuttelevana kumppanina julkiselle sektorille ja
yrityksille.
Hankkeen konkreettisia toimenpiteita ovat erilaiset työpajat, sidosryhmätutkimukset ja seurojen
omat kehittämisprojektit. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittavat Leaderryhmä Ravakka sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneina toimivat Lapin Narvi-Pallo,
Laitilan Jyske, Uudenkaupungin Korihait, Kalannin Pallo, Pyhärannan Myrsky, Mynämäen Vesa,
Vehmaan Kiisto ja Eurajoen Veikot.

Veikkojen majan uudistus/Eurajoen Veikot ry
JULKINEN TUKI: 48750
KOKONAISBUDJETTI: 97500
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.01.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Veikkojen maja on 1980 rakennettu latumaja, joka viimeisten vuosien aikana
on jäänyt lähinnä varastoksi. Tilat ovat tunkkaiset ja ränsistyneet eikä niitä sen vuoksi ole käytetty
kokouksille tai saunailloille enää vuosiin. Hankkeen tavoite on kunnostaa maja nykyaikaiseksi
kokous- ja kokoontumistilaksi. Eurajoen Veikot on kunnan suurin urheiluseura, joka järjestää
monipuolista toimintaa sekä jäsenilleen että kaikille urheilusta kiinnostuneille. Maja sijaitsee
keskeisellä paikalla Eurajoella kuntoradan ja pulkkamäen vieressä. Lähellä on myös Veikkojen
omistama tenniskenttä. Tarkoitus on saada Maja jälleen aktiiviseen käyttöön viihtyisänä urheiluym. tapahtumien tukikohtana, kokousten, juhlien, joukkuepalaverien ja saunailtojen
pitopaikkana joka on paitsi seuran omassa, myös muiden yhdistysten ja kuntalaisten
käytettävissä. Tavoite on samalla luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä jäsenten kesken sekä
talkootöiden aikana että majan uuden käytön myötä kaikkien ikäryhmien kesken. Majan uusi
käyttöönotto aktivoi myös pururadan ja muiden lähistön ulkoalueiden käyttöä tarjoamalla
huoltokeskuksen erilaisten ulkoilu- ja urheilutapahtumien järjestämiselle lenkkisaunamahdollisuuden kera.
Voimaportaat/Laitilan kaupunki
JULKINEN TUKI: 28735,41
KOKONAISBUDJETTI: 28735,41
PAIKKAKUNTA: Laitila
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntoportaat Laitilaan, vesitornin mäkeen
Varppeen alueelle. Kuntoportaat on tarkoitettu kaikille alueen arkiliikkujille, urheilijoiden
lämmittely- ja voimatreeneihin, sekä aktivoimaan myös iäkkäämpiä kuntoilijoita kulkemaan
haastavaa mäkiosuutta. Kuntoportaat toteutetaan yhteistyössä kaupungin työntekijöiden ja
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paikallisten yrittäjien kanssa. Hankkeesta vastaa kaupungin tekninen toimi yhdessä
liikuntatoimen kanssa.

1.30 Maaseutukehitys ry
Hankasalmen Hanka historiikki 1929-2019/Hankasalmen Hanka r.y.
JULKINEN TUKI: 42415
KOKONAISBUDJETTI: 49900
PAIKKAKUNTA: Hankasalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Historiakirjahankkeen tarkoituksena on kirjoittaa täysipainoinen
urheiluseuran historia kokotoimi nnan ajalta kaikki lajit, kyläosastot ja toimintamuodot
huomioiden. Hangan tanssilavatoiminnan kulttuurinen ja paikallisyhteisöllistä identiteettiä
voimallisesti kannatteleva ulottuvuus käsitellään kirjassa omana kokonaisuutenaan ja se kulkee
myös läpikäyvänä teemana seuran vaiheiden kronologiassa. Kattavasti käsiteltynä ja
yhteiskunnalliseen kontekstiin erottamattomasti kytkettynä urheiluseuran historia voi avata
rikastuttavalla tavalla suomalaisen elämäntavan suurta kuvaa muutoslinjoineen.
ILO - Innolla Luonnosta Osallistuen/Konneveden 4H-yhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 37218,78
KOKONAISBUDJETTI: 43786,8
PAIKKAKUNTA: Konnevesi
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.07.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää Konnevedellä nuorten osallisuutta ja
luontosuhdetta nuoria innostavin tavoin Hankkeen myötä nuoret oppivat lisää muun muassa
lähiruoasta, luontoliikunnasta sekä teknologian yhdistämisestä luonnossa tapahtuvaan
toimintaan. Hankkeen tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä yhteistyörakenteita paikallisten
yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille. Toiminnoissa tuodaan näkyväksi paikallisten yhdistysten ja
järjestöjen harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetään näiden yhteistyötä. Hankkeen kantavia
teemoja ovat positiivisuus, läsnäolo, optimismi, omien vahvuuksien löytäminen ja yhteistyö.
Joutsan Pommi - historiasta tulevaisuuteen/Joutsan Pommi ry
JULKINEN TUKI: 21500
KOKONAISBUDJETTI: 25294,12
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa saatetaan urheiluseuran 100-vuotisen toiminnan historia
julkaisun muotoon ja kehitetään paikallista liikuntatoimintaa tekemällä eri kohderyhmille
tarvekyselyjä. Niiden pohjalta kootaan tulevan toiminnan kehittämissuunnitelmia. Lisäksi
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tehdään osana kehittämistyötä kaksi opintomatkaa Suomessa sellaisiin kohteisiin, joista seuralla
voisi olla opittavaa ja järjestetään liikuntaan aktivoivia yleisöluentoja.
Joutsan raviradan turvallisuuden parantaminen/Joutsan Hevosystäväinseura ry
JULKINEN TUKI: 21136,99
KOKONAISBUDJETTI: 30195,7
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.08.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Raviradan katsomoalueelle rakennetaan tapahtumakatos, radan
ulkoreunaan rakennetaan puinen aita ja tie radan eteläpäädyssä olevalta parkkipaikalta
katsomoalueelle. Hankkeella parannetaan alueen toimivuutta tapahtumakäytössä ja sitä kautta
myös tapahtumien turvallisuutta ja esteettömyyttä.
Leivonmäen perhepuiston laajennus/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leivonmäen yhdistys
ry
JULKINEN TUKI: 10956,58
KOKONAISBUDJETTI: 15652,26
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-31.12.2018
JULKINEN 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.
Moottorikelkkailun kehittäminen Joutsan seudulla/Joutsan Seudun Lumikissat ry
JULKINEN TUKI: 6153
KOKONAISBUDJETTI: 8790
PAIKKAKUNTA: Joutsa
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2019-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan Joutsan Seudun Lumikissoille työkäyttöön tarkoitettu
moottorikelkka, jolla lanataan sekä tampataan kerhon moottorikelkkauria. Hankittavaa kelkkaa
käytetään myös tapahtumissa järjestelyiden hoitoon sekä mm. reen vetämiseen. Hankkeen
ensisijaisena kohderyhmänä ovat nykyiset ja tulevat harrastajat. Tavoitteena on turvallisen
moottorikelkkailun edistäminen ja kehittäminen Joutsan seudulla.
Tekonurmen katsomo ja frisbeegolf-radan laajennus/Joutsan Seudun Pallo r.y.
JULKINEN TUKI: 48300
KOKONAISBUDJETTI: 69000
PAIKKAKUNTA: Joutsa
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2018
JULKINEN 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. Frisbeegolf-radan laajennus edistää omalta
osaltaan lajin paikallisia harrastusmahdollisuuksia ja houkuttelee lajin pariin uusia ja vanhoja
harrastajia niin paikkakunnalta kuin kunnan rajojen ulkopuolelta.
Toimisto/varastorakennus/Hankasalmen Urheiluautoilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 99777,3
KOKONAISBUDJETTI: 142539
PAIKKAKUNTA: Hankasalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2017-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Rakentaa toimisto-/varastorakennus.Innostaa nuoria tulemaan mukaan
yhteiseen toimintaan. Lisää turvallisuus osaamista ja lisää olemassa olevan rata-alueen
käyttöastetta ja monipuolistaa toimintaa.
Varnes-Hippoksen valjastuskatos/Hankasalmen hevosystäväinseura ry
JULKINEN TUKI: 42000
KOKONAISBUDJETTI: 60000
PAIKKAKUNTA: Hankasalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Uudella valjastuskatoksella parannetaan Varnes-Hippoksen raviradan
olosuhteita. Katos lisää turvallisuutta, mahdollistaa valaistulla valjastuspaikalla myös
harjoitusravien ajamisen pimeissä olosuhteissa. Katosta tullaan käyttämään myös
koulutustilaisuuksissa, sekä lasten kerhoissa ja korttikursseilla. Lisäksi katos mahdollistaa tilat
mm. markkinatapahtumille myös sadesäällä. Varnes-Hippoksella ajetaan vuosittain n. 30
ravitapahtumaa (totoravit, paikallisravit ja harjoitusravit.
Yhteisöjen pieninvestoinnit 3 -teemahanke/Maaseutukehitys ry
JULKINEN TUKI: 18000
KOKONAISBUDJETTI: 18000
PAIKKAKUNTA: Hankasalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Teemahanke kokoaa yhteen pieniä paikallisen strategian mukaisia
kehittämistarpeita Maaseutukehitys ry:n toimialueelta (Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Toivakka
175

ja Luhanka). Hankkeella halutaan helpottaa paikallisten yhteisöjen toimintaa ja mahdollisuuksia
osallistua Leader-työhön. Alahankkeilla parannetaan paikallisia elinoloja ja viihtyvyyttä lisäämällä
yhteisöjen toimintaedellytyksiä, monipuolistamalla harrastusmahdollisuuksia tai kehittämällä
uutta vapaa-ajan toimintaa konkreettisten pieninvestointien kautta.
Yhteisöjen pieninvestoinnit 3 -teemahanke/Maaseutukehitys ry
JULKINEN TUKI: 45654,28
KOKONAISBUDJETTI: 76090,47
PAIKKAKUNTA: Hankasalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Teemahanke kokoaa yhteen pieniä paikallisen strategian mukaisia
kehittämistarpeita Maaseutukehitys ry:n toimialueelta (Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Toivakka
ja Luhanka). Hankkeella halutaan helpottaa paikallisten yhteisöjen toimintaa ja mahdollisuuksia
osallistua Leader-työhön. Alahankkeilla parannetaan paikallisia elinoloja ja viihtyvyyttä lisäämällä
yhteisöjen toimintaedellytyksiä, monipuolistamalla harrastusmahdollisuuksia tai kehittämällä
uutta vapaa-ajan toimintaa konkreettisten pieninvestointien kautta.

1.31 Nouseva Rannikkoseutu ry
Ala-Temmeksen sykkivä sydän - Sykepuisto/Ala-Temmeksen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 60000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään Ala-Temmeksen kylän lähiliikuntapaikka, joka palvelisi
kaiken ikäisiä ja erilaisia harrastajia aina vauvasta vaariin. Hankkeen tavoitteena on
monipuolistaa alueen liikuntamahdollisuuksia ympärivuotisesti ja luoda puitteet sille, että kylällä
voitaisiin tarjota myös ohjattua liikuntatoimintaa.
Ammunsimulaattorin hankinta/Pattijoen Metsästysseura ry
JULKINEN TUKI: 7200
KOKONAISBUDJETTI: 12000
PAIKKAKUNTA: Raahe
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.08.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Ammuntasimulaattori parantaa seuran jäsenten mahdollisuuksia harjoitella
ammuntaa eri riistalajeilla, Ohjelma mahdollistaa harjoittelun myös talviaikoina.
Simulaattori
antaa
aivan
uuden
mahdollisuuden
nuorisotyöhön.
Simulaattoriharjoittelun kautta myös haavakkoeläinten määrää saadaa pienennettyä
huomattavasti.
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Ekoliikunnan palveluiden saatavuuden parantaminen/TOPyhä OY
JULKINEN TUKI: 7007
KOKONAISBUDJETTI: 20020
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.10.2019-26.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää liikuntapalveluiden saatavuutta ja nostaa
olemassa olevien ja juuri laajennettujen maastopyöräilyreittien käyttöastetta myös sellaisten
käyttäjäryhmien keskuudessa, jolle liikkuminen pienirunkoisilla sekä sähköavusteisilla pyörillä on
miellyttävämpää. Kokeilukynnys uuteen lajiin madaltuu ja se nostaa houkuttelevuutta
ulkomaisten matkailijoiden, mutta myös alueellisten liikkujien osalta. Toteutustapa on efatbikeja pienirunokokoisten fatbikepyörien hankinta, joiden avulla voidaan tarjota palveluita uusille
käyttäjäryhmille ja samalla saadan nostettua myös alueen houkuttelevuutta matkailijoiden
keskuudessa. Hankkeen tuloksena tavoitellaan myös kasvua olemassaolevaan liiketoimintaan,
uusien työpaikkojen luomista ja muiden alueella toimivien yritysten palveluiden myynnin
lisäämistä.
HaPa 2/Nouseva Rannikkoseutu ry
JULKINEN TUKI: 13000
KOKONAISBUDJETTI: 13000
PAIKKAKUNTA: Siikajoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 03.10.2019-30.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Nouseva Rannikkoseutu ry:n HaPa 2 -teemahanke kokoaa yhteen useita
alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä kone-/laite- ja kalustoinvestointeja. Tavoitteena on lisätä
asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, tukea yhdistysten palvelutoimintaa ja lisätä yhdistysten
toimitilojen energiatehokkuutta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.
HaPa 2/Nouseva Rannikkoseutu ry
JULKINEN TUKI: 85806,97
KOKONAISBUDJETTI: 122581,38
PAIKKAKUNTA: Siikajoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 03.10.2019-30.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Nouseva Rannikkoseutu ry:n HaPa 2 -teemahanke kokoaa yhteen useita
alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä kone-/laite- ja kalustoinvestointeja. Tavoitteena on lisätä
asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, tukea yhdistysten palvelutoimintaa ja lisätä yhdistysten
toimitilojen energiatehokkuutta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.
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Investointituki kuntokeskukseen Liminkaan/Prässi Oy
JULKINEN TUKI: 37306,85
KOKONAISBUDJETTI: 106591
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 10.05.2018-05.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Liminkaan perustettavan kuntokeskuksen laitteiden hankinta. Tavoitteena
kehittää Limingan ja lähialueiden asukkaiden hyvinvointia liikunta- ja valmennuspalveluilla. Lisätä
yhteisöllisyyttä ja tarjota etenkin nuorille turvallisen tavan ja paikan aloittaa ja kehittää omaa
hyvinvointia.
Metsästysammuntasimulaattori / Ammuntaharjoittelusimulaattori/Siikajoen Riistamiehet ry
JULKINEN TUKI: 7830
KOKONAISBUDJETTI: 13050
PAIKKAKUNTA: Siikajoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-29.02.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankeen tarkoitus on hankkia metsästysammuntasimulaattori
aktivoidakseen nuoria metsästys- ja ampumaharrastukseen mukaan. Lisäksi hankittavaa
laitteistoa käytetään myös kokeneempien metsästäjien opittujen taitojen ylläpitoa ja niiden
kehittämistä varten. Laitteisto sisältää tietokoneen apulaitteineen, ohjelmiston, videotykin,
valkokankaan ja replika-aseita sekä adaptereita harrastajan omiin aseisiin kytkettäviksi. Laitteisto
on siirrettävä ja sitä voidaan käyttää ympäri vuoden.
Pyhäjoen retkeilyreitistön kehittäminen/Pyhäjoen kunta
JULKINEN TUKI: 75000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Pyhäjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Pyhäjoelle on tarve suunnitella ja toteuttaa kunnollinen retkeilyreitistö, jotta
ulkoharrastusmahdollisuudet olisivat tarpeeksi laadukkaat ja monipuoliset. On tärkeää, että jo
olemassa olevia käyntikohteita, reittejä ja rakenteita hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella
tavalla parantamalla opastusta, nostamalla niiden tasoa kunnostamalla polkuja ja rakentamalla
mm. lintutorneja, nuotiopaikkoja ja laavuja. Pyöräily-, ja patikointireitit, luontopolut ja
uimapaikat sekä muut käyntikohteet tarvitsevat selkeät opasteet.
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Ruutikangas - kansainvälinen ja ympärivuotinen ampumaurheilukeskus/Oulun Seudun
Ampumaurheilukeskus ry
JULKINEN TUKI: 37796
KOKONAISBUDJETTI: 47245
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on selvittää, kehittää ja suunnitella Ruutikankaasta
ympärivuotinen, monipuolinen ampumaurheilukeskus, joka pystyy tarjoamaan niin kotimaisille
kuin kansainvälisillekin harrastajille ja matkaijoille monipuolisia ja laadukkaita palveluita yhdessä
ympäröivän yhdistyskentän sekä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen keskeisin tavoite onkin
luoda yhteistyöverkosto sekä laatia suunnitelma ja toimintamallit Ruutikankaan ympärivuotiselle
ja matkailulliselle käytölle (esim. kokous-, konferenssi, koulutus, tuotteistaminen yhdessä
toimijoiden kanssa, muut lajit joita alueella voisi harrastaa jne) jonka avulla toiminta voidaan
aidosti rakentaa ja käynnistää.
Tuki 2017/Pikkulahden Palvelut Oy
JULKINEN TUKI: 7439,1
KOKONAISBUDJETTI: 21254,56
PAIKKAKUNTA: Raahe
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.11.2017-12.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Maastopyöräily on kasvanut voimakkaasti, haemme tukea fatbike pyörien ja
välineiden hankintaan. Tarkoitus pystyä viemään 15 aikuista/nuorta sekä 2-4 pienempää
pyöräilemään. Kouluryhmät, kerhot, turistit. Tarve noin pyörää + 2-4 lasten pyörää.
Vesiaktivititeet sup, kanootti sekä lasten kajakkit sekä kaksikko. Sup 6 lautaa (normaali) sekä 1
iso lauta, 1-2 kanootti, kaksikko sekä lasten kajakki mahdollistavat nuorten ja lasten,
kansainvälisten asiakkaitten, erityisryhmien kanssa toimiseen. Iso teltta voimme järjestää
paremmin tapahtumia. Vuoristoteltta, jääraudat, kuivapuvut, vuoristokuoritakit ja -housut,
parkattakit, satellipuhelin hommaamisen kautta voimme toimia jäällä, tällöin voimme kehittää
ympärivuotista toimintaa paremmin ja ennen muuta turvallisesti. Erimerkkisiksi jääröykkiön
katselut kajakista käsin. Tentsile puumajoitteiden hankkiminen saaren, ja niiden käyttäminen
uuden luontoelämyksen kokeminen.
Vehkamaan Moottoriurheilukeskuksen Sprint-radan perusparannus ja jatkaminen/Lakeuden
Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 55800
KOKONAISBUDJETTI: 93000
PAIKKAKUNTA: Liminka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Vehkamaan sprin-radan perusparannus ja kunnostaminen, niin että rataa
voidaan hyödyntää myös kesäaikaiseen harjoitteluun ja kilpailuun.

1.32 Oulujärvi LEADER ry
Alunen - liikunta- ja hyvinvointipalveluiden digitaalinen alusta/Alunen Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 02.07.2019-20.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tuotetaan liikunta- ja hyvinvointipalveluiden digitaalinen alusta,
Alunen, ja kokeillaan sen potentiaalia kannattavaksi liiketoiminnaksi. Kohderyhmänä ovat liikuntaja hyvinvointipalveluiden tuottajat sekä palveluiden käyttäjät.
Esiselvitys: Honkamäen toimintakeskuksen kehittäminen/Vuolijoen Metsästysseura ry
JULKINEN TUKI: 27000
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Esiselvityshanke Honkamäen ampumaratakeskuksen kehittämisestä.
Ostopalveluna teetetään ampumaratakeskuksen toteuttamissuunitelma. Vastaavanlaisia
keskuksia ei löydy Pohjoismaista.
Eteenpäin/Vaarankylän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 9339,9
KOKONAISBUDJETTI: 15566,5
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.03.2017-15.03.2019
JULKINEN KUVAUS: Kylätalon vesikaton ja ulkolaudoituksen maalaus. Lentopallokentän kunnostus
pelikuntoon. Hyvinvointipolulle opastaulut ja viitoitus.
Investointihanke/Kiinteistö Oy Pikkunorja
JULKINEN TUKI: 102994,15
KOKONAISBUDJETTI: 294269
PAIKKAKUNTA: Puolanka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 14.02.2017-30.07.2021
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa luodaan Eestiläisille ja muun kansallisuuden omaaville urheilijoille
harjoittelu- ja leiriolosuhteet Paljakkaan.
Kolmen lajin liikuntapassi perheille/Papas ry
JULKINEN TUKI: 25932,96
KOKONAISBUDJETTI: 28817,6
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kolmen lajin liikuntapassi perheille -hankkeen tavoitteena on rakentaa kolmen
eri lajin ja seuran yhteistyönä perheliikunnan toimintamalli, jossa lapset ja lapsiperheet pääsevät
tutustumaan läpi vuoden toisiaan tukeviin lajeihin samalla lukukausimaksulla. Toimintamuotoa
pilotoidaan vähintään kolmella alueella ja kolmen seuran yhteistyönä hankkeen aikana.
Liikuntapassi-toimintamuotoa tullaan esittelemään laajemmin hankealueella ja sparraamaan
useampaa paikkakuntaa uudenlaisen perheliikunnan järjestämiseen toimintamallin paketoimisen
jälkeen. Toimintamallin avulla on tarkoitus saada etenkin lapsia ja nuoria ohjatun ja koulutetun
liikuntaharrastuksen pariin sekä lisättyä myös perheiden yhdessä viettämää aikaa ja sitä kautta
juurruttaa liikunnallista elämäntapaa.
Kyläraitit kuntoon -teemahanke/Oulujärvi LEADER ry
JULKINEN TUKI: 25060,95
KOKONAISBUDJETTI: 33414,6
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 05.06.2019-30.11.2019
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeessa toteutetaan 12 yhdistyksen toimenpiteitä, joilla
parannetaan kylien ja kuntakeskusten viihtyisyyttä. Toimenpiteissä hankitaan mm. opasteita ja
erilaisia pihakalusteita sekä ulkoliikuntavälineitä.
Latukoneurakointi/Taitolan Konetyö ja Huolto Oy
JULKINEN TUKI: 29750
KOKONAISBUDJETTI: 85000
PAIKKAKUNTA: Puolanka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.06.2019-23.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla mahdollistetaan latu- ja kelkkareittiurakointia tarjoavan
aloittavan yrityksen koneinvestoinnit. Taitolan Konetyö ja Huolto Oy tarvitsee latu- ja
konereittiurakoinnissaan kolme laitetta, joilla urakoinnit voidaan suorittaa. Yritys tulee
työllistämään kokoaikaisesti ulkopuolisen työntekijän ja yrittäjän osa-aikaisesti.
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Liikkujan Lainasto ja Liikunta-Pysäkki/Otanmäen-Vuolijoen Seuraunioni ry
JULKINEN TUKI: 1082,7
KOKONAISBUDJETTI: 1203
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2020-30.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Liikkujan Lainasto: Seuraunioni ry perustaa sekä Otanmäkeen
(urheilutalo/allasuimala) että Kirkonkylälle (nuorisotilat Laturi) Liikkujan Lainaston, josta paikalliset
asukkaat ja muut kiinnostuneet voivat vuokrata erilaisia liikuntavälineitä, aktiivisuusrannekkeita
kokeiltavaksi maksutta. Liikunta-Pysäkki: Toimintaa järjestetään sekä Otanmäessä että
Kirkonkylällä. Liikunta-Pysäkki on aktiivista toimintaa, jossa tutustutaan eri liikuntavälineisiin,
opastetaan/opetetaan niiden oikeaa käyttöä, etenkin oikeita suoritustekniikoita. Lisäksi
järjestetään käytännön harjoituksia, esim. sauvakävelyn opastusta lenkkeineen.
Liikkujan Lainasto ja Liikunta-Pysäkki/Otanmäen-Vuolijoen Seuraunioni ry
JULKINEN TUKI: 5738,25
KOKONAISBUDJETTI: 7651
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2020-30.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Liikkujan Lainasto: Seuraunioni ry perustaa sekä Otanmäkeen
(urheilutalo/allasuimala) että Kirkonkylälle (nuorisotilat Laturi) Liikkujan Lainaston, josta paikalliset
asukkaat ja muut kiinnostuneet voivat vuokrata erilaisia liikuntavälineitä, aktiivisuusrannekkeita
kokeiltavaksi maksutta. Liikunta-Pysäkki: Toimintaa järjestetään sekä Otanmäessä että
Kirkonkylällä. Liikunta-Pysäkki on aktiivista toimintaa, jossa tutustutaan eri liikuntavälineisiin,
opastetaan/opetetaan niiden oikeaa käyttöä, etenkin oikeita suoritustekniikoita. Lisäksi
järjestetään käytännön harjoituksia, esim. sauvakävelyn opastusta lenkkeineen.
Liikunta- ja hyvinvointialan asiantuntija- ja koulutuspalveluyritys FlowGo:n perustaminen/
Liikkujatyyppi Jaana Kari
JULKINEN TUKI: 13000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.03.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on perustaa kannattava liikunta- ja hyvinvointialan
asiantuntija- ja koulutuspalveluyritys FlowGo, jonka tuotteet ja palvelut perustuvat yrittäjälle
rekisteröityyn LIIKKUJATYYPPI -tavaramerkkiin.
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Loisketta laineille/Elämän Vaeltajat ry
JULKINEN TUKI: 6666
KOKONAISBUDJETTI: 8888
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.04.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Yhdistyksen toiminnan laajentaminen melontakaluston uudistamisella.
Nykyinen SUP-melontakalusto ei riitä retkien ja ryhmien järjestämiseen. Innokkailta melojilta on
viime kesänä kyselyjä retkistä ja tapahtumista.
Luovuus liikkeeksi - tuumasta toimeksi/Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 59863,5
KOKONAISBUDJETTI: 66515
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-31.12.2017
JULKINEN 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 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 leikkiikäisille, nuorille, työikäisille ja eläkeläisille. Upeinta olisi, jos suurimmissa tapahtumissa olisi
tekemistä kaiken ikäisille. Hankkeen toimintoihin osallistuvat tulevat pääasiassa Oulujärvi Leaderin
alueelta.
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Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta lapsille-ja nuorille/Papas ry
JULKINEN TUKI: 21672,9
KOKONAISBUDJETTI: 24081
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2017-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS:
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 iltpäiväpainotteiseksi. Salibandy on matalan kynnyksen laji, jota voi harrastaa läpi
vuoden eikä kerhotoiminta aseta kovia vaatimuksia olosuhteilta. 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.
Mobile Build and Play Academy/Launch Pad Finland ry
JULKINEN TUKI: 22386,81
KOKONAISBUDJETTI: 24877
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeemme tuo alueelle uuden, innovatiivisen, lasten ja nuorten oppimista
edistävän, erilaisia vapaa-ajan toimintoja rikastuttavan, helposti kuljetettavan ja kokoon taittuvan
Mobile Build & Play Academy -leikkikentän.
Hankkeen tavoitteet:
1. Build & Play Academy -toiminnan luominen
2. Build & Play Academy -toiminnan levittäminen
3. Build & Play Academy -verkoston perustaminen
4. Build & Play Academy-välineiden hankkiminen
Mobile Build and Play Academy/Launch Pad Finland ry
JULKINEN TUKI: 12651,75
KOKONAISBUDJETTI: 16869
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeemme tuo alueelle uuden, innovatiivisen, lasten ja nuorten oppimista
edistävän, erilaisia vapaa-ajan toimintoja rikastuttavan, helposti kuljetettavan ja kokoon taittuvan
Mobile Build & Play Academy -leikkikentän. Hankkeen tavoitteet: 1. Build & Play Academy toiminnan luominen 2. Build & Play Academy -toiminnan levittäminen 3. Build & Play Academy verkoston perustaminen 4. Build & Play Academy-välineiden hankkiminen
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Paljakan Metsästyssimulaattori/Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry
JULKINEN TUKI: 8648,59
KOKONAISBUDJETTI: 11531,46
PAIKKAKUNTA: Puolanka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2017-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Simulaattori mahdollistaa metsästyksen ympärivuotisen harrastamisen ja sopii
opetukseen sekä vastaalkajille että kokeneemmille metsästäjille. Simulaattori tarjoaa myös uuden
lisälajin koulujen liikunnan opetukseen: käyttö on peruskoulun ja lukion liikuntatuntien aikana
oppilaille maksutonta.
Paltamon Melontakeskus -hanke/Paltamon kunta
JULKINEN TUKI: 4400
KOKONAISBUDJETTI: 4400
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Melontakeskustoimintaa on rakennettu viime vuosina Oulujärven ympärille
Vaalaan ja Kajaaniin. Paltamon Melontakeskus täydentää tätä kokonaisuutta osaltaan ja tekee
palvelutarjonnasta
yhtenäisen
palvelukokonaisuuden
koko
Oulujärven
alueelle.
Melontakeskuksen rakennukseen on suunnitteilla kajakkivarasto sekä pukeutumistilat melojien
käyttöön. Rakennuksen lisäksi tarvitaan erityyppisiä ja erimerkkisiä kajakkeja kokeilukäyttöön
melonnan harrastajille varusteineen, jotta harrastajat pääsevät testaamaan ominaisuuksia ja
etsimään itselleen sopivia välineitä. Lisäksi tarvitaan kärry kajakkien kuljetukseen sekä laituri.
Kyseessä ei ole vuokraustoiminta vaan kajakkimelonnasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus
päästä testaamaan erilaisia kajakkeja ja välineitä upeassa Oulujärven ympäristössä.
Paltamon Melontakeskus -hanke/Paltamon kunta
JULKINEN TUKI: 99585
KOKONAISBUDJETTI: 99585
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Melontakeskustoimintaa on rakennettu viime vuosina Oulujärven ympärille
Vaalaan ja Kajaaniin. Paltamon Melontakeskus täydentää tätä kokonaisuutta osaltaan ja tekee
palvelutarjonnasta
yhtenäisen
palvelukokonaisuuden
koko
Oulujärven
alueelle.
Melontakeskuksen rakennukseen on suunnitteilla kajakkivarasto sekä pukeutumistilat melojien
käyttöön. Rakennuksen lisäksi tarvitaan erityyppisiä ja erimerkkisiä kajakkeja kokeilukäyttöön
melonnan harrastajille varusteineen, jotta harrastajat pääsevät testaamaan ominaisuuksia ja
etsimään itselleen sopivia välineitä. Lisäksi tarvitaan kärry kajakkien kuljetukseen sekä laituri.
Kyseessä ei ole vuokraustoiminta vaan kajakkimelonnasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuus
päästä testaamaan erilaisia kajakkeja ja välineitä upeassa Oulujärven ympäristössä.
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Pienet ympäristörakennelmat -teemahanke/Oulujärvi LEADER ry
JULKINEN TUKI: 75829,18
KOKONAISBUDJETTI: 101105,58
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 12.03.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeessa toteutetaan erilaisia pieniä ympäristörakennelmia 23 eri
yhdistyksen toimesta. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on lisätä alueen virkistys- ja
harrastusmahdollisuuksia sekä parantaa luontoretkeilyn edellytyksiä rakentamalla uusia ja
korjaamalla jo olemassa olevia ympäristörakenteita.
Raikkaasti salilla, digisti missä vaan – nyt tanssitaan!/Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba r.y.
JULKINEN TUKI: 6359,77
KOKONAISBUDJETTI: 8479,7
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 19.08.2020-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba ry kehittää uutta toimintamallia, jotta
kaikki halukkaat pääsevät harrastamaan tanssia, kohottamaan kuntoaan ja virkistämään mieltään
paikasta riippumatta. Seura parantaa myös kontaktiohjauksen laatua ja viihtyvyyttä parantamalla
tanssisalien ilmanlaatua. Seuralle hankitaan laadukkaiden etäyhteyksien toteuttamiseen tarvittava
laitteisto sekä lisätään tanssisalien ilmanvaihtoa uudella ilmanvaihtolaitteella.
Ratsastuskenttä Melalahteen/Paltamon Hevosystäväinseura ry
JULKINEN TUKI: 8445,96
KOKONAISBUDJETTI: 14076,6
PAIKKAKUNTA: Paltamo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.08.2017
JULKINEN 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 valmennuksten ja
koulutustapahtumien sekä erilaisten kilpailujen, näyttelyjen ym. yleisötapahtumien järjestämisen.
Retkeilyn ja maastopyöräilyn olosuhteiden kehittäminen Kajaanissa 1.3.2020 – 31.12.2021/
Kajaanin kaupunki
JULKINEN TUKI: 2400
KOKONAISBUDJETTI: 2400
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa parannetaan maastopyöräilyn (jäljempänä MTB) ja retkeilyn
mahdollisuuksia Kajaanissa. Hankkeessa kunnostetaan 3 kpl olemassa olevia ja rakennetaan 2 kpl
uusia reittejä sekä eri asuinalueiden väliset reitit yhdistävä 18 km pituinen yhdysreitti. Hankitaan
viisi maastopyörää lainattavaksi lajiin tutustumiseksi kaupungin liikuntapaikoilla ja tapahtumissa.
Jatkossa pyörät ovat yhteistyökumppaneina toimivilla yhdistyksillä koulutuskäytössä.
Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään tapahtumia, opastusta, tempauksia ja viikkolenkkejä.
Hanke lisää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja luo edellytyksiä luonto- ja liikuntamatkailun
kehittämiselle Kajaanin alueella.
Retkeilyn ja maastopyöräilyn olosuhteiden kehittäminen Kajaanissa 1.3.2020 – 31.12.2021/
Kajaanin kaupunki
JULKINEN TUKI: 56520
KOKONAISBUDJETTI: 56520
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa parannetaan maastopyöräilyn (jäljempänä MTB) ja retkeilyn
mahdollisuuksia Kajaanissa. Hankkeessa kunnostetaan 3 kpl olemassa olevia ja rakennetaan 2 kpl
uusia reittejä sekä eri asuinalueiden väliset reitit yhdistävä 18 km pituinen yhdysreitti. Hankitaan
viisi maastopyörää lainattavaksi lajiin tutustumiseksi kaupungin liikuntapaikoilla ja tapahtumissa.
Jatkossa pyörät ovat yhteistyökumppaneina toimivilla yhdistyksillä koulutuskäytössä.
Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään tapahtumia, opastusta, tempauksia ja viikkolenkkejä.
Hanke lisää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja luo edellytyksiä luonto- ja liikuntamatkailun
kehittämiselle Kajaanin alueella.
Sportti duuniks/Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 9000
KOKONAISBUDJETTI: 10000
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.04.2018
JULKINEN KUVAUS: Sportti duuniks -hankkeessa toteutetaan uusi ja ennennäkemätön
kaksipäiväinen Workshop & Mingle -tyyppinen ideointipaja, jossa innostetaan liikunnasta
kiinnostuneita ihmisiä yrittäjyyteen. Hankkeessa mitataan nuorten aikuisten ja yrittäjyydestä
kiinnostuneiden henkilöiden innokkuutta osallistua liikunta- ja luontomatkailualan
yrittäjäkoulutukseen.
Vauhtia yhdistystoimintaan! -teemahanke/Oulujärvi LEADER ry
JULKINEN TUKI: 66559,72
KOKONAISBUDJETTI: 73955,24
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
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HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 08.05.2019-31.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeessa toteutetaan 16 yhdistyksen toimenpidettä, joissa
määräaikaisia työntekijöitä palkkaamalla vastataan yhdistysten tarpeisiin. Toimenpiteissä mm.
käynnistetään uutta ker-hotoimintaa ja tapahtuma, tuotetaan materiaalia ulkoilureiteille,
laitetaan kuntoon arkistoja ja kotisivuja, siistitään ympäristöä ja kerätään perinnetietoa.
Vuolijoen ampumasimulaattori ja sähköiset ampumataulut, ammuntaharrastus nykyaikaan/
Vuolijoen Urheiluampujat ry
JULKINEN TUKI: 19632,24
KOKONAISBUDJETTI: 26176,32
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.03.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Ampumasimulaattorin hankinnalla lisätään ampumaharjoittelun
mahdollisuuksia monipuolisesti, sekä saadaan uusia jäseniä seuraan, että aktivoidaan nykyisiä
jäseniä. Viemällä simulaattoria eri tapahtumien ohjelmanumeroksi tehdään ampumaurheilua
tunnetuksi ja yleisöllä on hyvä tilaisuus kokeilla lajia turvallisesti.Sähköisillä ampumatauluilla
tuodaan myös uutta sisältöä ja vaihtelua ampumaharjoituksiin ja saadaan kokemusta ja varmuutta
kilpailutilanteissa sekä kilpailijoina, että kilpailujen järjestäjänä.
Ärjä - Paratiisin ovet aukeavat/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 81006
KOKONAISBUDJETTI: 85006
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Ärjänsaari hankittiin vuonna 2017 valtiolle luonnonsuojelualueeksi.käyttöä.
Saaren virkistysrakenteet ovat päässeet rapistumaan viime vuosien vähäisen käytön myötä, ja
kohteella vaaditaan ensi alkuun panostusta turvallisen ja viihtyisän kävijäkokemuksen
turvaamiseksi. Hankkeen myötä palveluiden kehittäminen Ärjänsaaren kehittämissuunnitelman
2024 mukaisesti tarjoaa uusia virkistys- ja toimeentulomahdollisuuksia paikallisille yhteisöille ja
toimijoille. Pääasiallinen kohderyhmä hankkeessa ovat Ärjänsaaren luonto- ja kulttuuriarvoista
kiinnostuneet kävijäryhmät, joille halutaan tarjota hyvät puitteet tutustua saaren omalaatuiseen
luonto- ja kulttuuriperintöön. Ärjänsaaren kehittämissuunnitelmassa linjattuja keskeisiä
kävijäryhmiä ovat: paikalliset päiväkävijät, kotimaiset luonnossa liikkujat, työyhteisöt Kainuun ja
Oulun alueelta sekä kansainväliset matkailijat.
Ärjä - Paratiisin ovet aukeavat/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 37534
KOKONAISBUDJETTI: 37534
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Ärjänsaari hankittiin vuonna 2017 valtiolle luonnonsuojelualueeksi.käyttöä.
Saaren virkistysrakenteet ovat päässeet rapistumaan viime vuosien vähäisen käytön myötä, ja
kohteella vaaditaan ensi alkuun panostusta turvallisen ja viihtyisän kävijäkokemuksen
turvaamiseksi. Hankkeen myötä palveluiden kehittäminen Ärjänsaaren kehittämissuunnitelman
2024 mukaisesti tarjoaa uusia virkistys- ja toimeentulomahdollisuuksia paikallisille yhteisöille ja
toimijoille. Pääasiallinen kohderyhmä hankkeessa ovat Ärjänsaaren luonto- ja kulttuuriarvoista
kiinnostuneet kävijäryhmät, joille halutaan tarjota hyvät puitteet tutustua saaren omalaatuiseen
luonto- ja kulttuuriperintöön. Ärjänsaaren kehittämissuunnitelmassa linjattuja keskeisiä
kävijäryhmiä ovat: paikalliset päiväkävijät, kotimaiset luonnossa liikkujat, työyhteisöt Kainuun ja
Oulun alueelta sekä kansainväliset matkailijat.

1.33 Oulun Seudun Leader ry
Fatbike-pyörien investointi/Sokkelopuu Oy
JULKINEN TUKI: 4550
KOKONAISBUDJETTI: 13000
PAIKKAKUNTA: Utajärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 18.02.2018-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Fatbike-pyörien investointi Rokua Geoparkin alueelle vuorkaustoimintaa
varten. Rokualle on viime vuonna investoitu uusi maastopyöräreitti, mikä on lisännyt
vuokrapyörien kysyntää. Reitistöä kehitetään koko ajan. Myös talvireittiä suunnitellaan, jotta
pyöräilystä saataisiin ympärivuotista. Laadukkaat ja kestävät fatbike-pyörät mahdollistavat leveillä
renkaillaan ympärivuotisen ajon. Fatbike-pyörät ovat parhaimmillaan maastoajossa.

Golf talviharjoittelutila/Oulujokilaakson Golfklubi ry
JULKINEN TUKI: 31773
KOKONAISBUDJETTI: 63546
PAIKKAKUNTA: Muhos
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Oulujokilaakson Golflklubi ry:n talviharjoittelutila. Tila palvelee seuran jäseniä
ja alueen muita golf-harrastajia n 30 km säteellä. Tavoitteena vahvistaa lajin ympärivuotista
harrastamista, tila toimii sosiaalisena kokoontumispaikkana talvipakkasilla. Tilaan rakennetaan
simulaattori, lähipeli-harjoittelualueet. Tila on käytössä käytössä 24/7.
Herrainpolun luontoreitti/Kuivaniemen Jokikylän kyläyhdistys
JULKINEN TUKI: 29554
KOKONAISBUDJETTI: 59108
PAIKKAKUNTA: Ii
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HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Luontoliikunnan lisääminen kylällä rakentamalla n. 7km Herrainpolun
luontoreittiä ja kota koulun pihalle.
Hyvinvointitupa/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
JULKINEN TUKI: 70000
KOKONAISBUDJETTI: 87500
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hyvinvointitupa-hankkeessa vieraillaan kylillä järjestäen terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjotaan
kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään; kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti
saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi fyysisen
toimintakyvyn mittauksia, kylän omia hyvinvointikampanjoita, terveydenalan ammattilaisen
vastaanottoja tai tietoiskuja, virkistystoimintaa, lajikokeiluja sekä mielenkiintoisia vierailevia
puhujia. Palvelut suunnitellaan kyläkohtaisesti. Hyvinvointitupa-hankkeen toiminnassa
hyödynnetään eri sidosryhmien verkostoja (mm. kylät, kunnat ja sote-alan yhdistykset).
Toiminnalla lisätään kylien elinvoimaa ja kannustetaan kyliä aktiivisuuteen sekä terveyttä
edistävän toiminnan järjestämiseen.
Iiso vesicross tapahtuman kehittämishanke/Iiseudun Kelkkailijat ry
JULKINEN TUKI: 26440
KOKONAISBUDJETTI: 33050
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.01.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Iiseudunkelkkailijat ry järjestää SM-tasoisen vesicrossi kisan kesäkuun 30.
päivä Illinsaaren uimarannalla. Tapahtuma toistuu vuosittain ollen ainakin kesällä 2018 kauden
ensimmäinen SM-kisa. Vastaavaa tapahtumaa ei ole Oulun Seudulla koskaan järjestetty, lähimmät
vuosittain toteutettavat SM-tasoiset kilpailut ovat olleet Jyväskylässä ja Kemijärvellä. Kävijätavoite
on 2000 henkilöä. Moottorikelkkailu on suosittu Pohjanmaalla ja Lapissa - yhteensä rekisteröityjä
kelkkoja 34.000 kpl.
Iiso Watercross Yleishyödyllinen investointihanke/Iiseudun Kelkkailijat ry
JULKINEN TUKI: 9719
KOKONAISBUDJETTI: 19438
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.01.2018-31.12.2018
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JULKINEN KUVAUS: Iiseudunkelkkailijat ry järjestää SM-tasoisen vesicrossi kisan kesäkuun 30.
päivä Illinsaaren uimarannalla. Tapahtuma toistuu vuosittain ollen ainakin kesällä 2018 kauden
ensimmäinen SM-kisa. Vastaavaa tapahtumaa ei ole Oulun Seudulla koskaan järjestetty, lähimmät
vuosittain toteutettavat SM-tasoiset kilpailut ovat olleet Jyväskylässä ja Kemijärvellä. Kävijätavoite
on 2000 henkilöä. Moottorikelkkailu on suosittu Pohjanmaalla ja Lapissa - yhteensä rekisteröityjä
kelkkoja 34.000 kpl. Hankkeessa rakennetaan 2 kpl nostolauttoja ja hankitaan 2 kpl
perämoottoreita. Nostolautoilla nostetaan veteen uponneet moottorikelkat ylös joesta.
Jakkukylän virkistysalueen kehittäminen/Jakkukylän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11675,5
KOKONAISBUDJETTI: 23351
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.02.2017-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Jakkukylässä Iijoella sijaitseva Purusaari on osayleiskaavassa merkitty
virkistysalueeksi. Purusaareen rantatörmät siistitään raivaamalla rannat pusikoista ja tekemällä
puustolle maisemahakkuu. Saareen rakennetaan noin 2 km:n mittainen historiareittihiihtolatu/kuntopolkuväylä, laavu, puuliiteri ja tulisija. Purusaaren reitille rakennetaan yhdysreitti
mantereen puolelle, jossa väylä yhdistetään jo olemassa olevaan Jakun koulun latuväylään.
Yhdysreitin mitta on alle 1 km.
Juutislammen luontopolku/Sarakylän alueen Kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 18531
KOKONAISBUDJETTI: 37062
PAIKKAKUNTA: Pudasjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.05.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Sarakylään rakennetaan luontopolku. Polku tulee Juutislammen ympäristöön,
jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsee jo lintutorni ja metsästysseuran upea hirviliiteri. . Luonto
on Sarakylän vetovoimatekijä ja rakennetun polun avulla luontoon on helppo tutustua niin
Sarakylän koululaisten, muiden vakituisten asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden kuin Sarakylän ja
Syötteenkin kansainvälisten matkailijoiden. Luontopolun varrelle rakennetaan laavu ja kaksi
nuotiopaikkaa sekä laituri. Osa polusta pitkostetaan ja osalle asetetaan kuitukangas ja sorastetaan.
Laavulle asennetaan vieraskirja, jolla seurataan polun käyttöä ja kulkijoiden mietteitä polusta ja
sen kehittämisestä edelleen.
Jääli-Koiteli maastotietoreitti vaihe 2/Jäälin Asukasyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 20137,5
KOKONAISBUDJETTI: 40275
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.03.2018-15.03.2021
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JULKINEN KUVAUS: Jääli - Koiteli -maastietoreitti on Jäälin asukasyhdistyksen hanke, jossa
rakennetaan vaellus- ja hiihtoreitti Jäälinjärven eteläpäästä Koiteliin. Reitti suunnataan kolmen
alueelle rakennetun vesienhoitokosteikon kautta. Yhteys edellyttää pitkospuita ja ojia ylittäviä
siltoja.Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu pääosa polkuyhteydestä, ja talvikäyttöä varten
reitille on ajettu erämaalatu. Hakemuksen mukaisella jatkohankkeella rakennetaan uudelleen
vanha, kulkukelvoton pitkosreitti Jäälinjärven eteläpäästä Kalamäkeen ja toteutetaan koko reitin
palveluvarustus, johon kuuluu kaksi laavua nuotiopaikkoineen, näköalatasanne, lintutorni ja
käymälä. Reitin alkuosa rakennetaan esteettömäksi. Kolmannessa vaiheessa reitti rakennetaan
Koiteliin saakka.
Kaikille avoin par 3 -golfkenttä hanke/Oulun Golf Oy
JULKINEN TUKI: 115500
KOKONAISBUDJETTI: 330000
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 20.12.2019-14.07.2021
JULKINEN KUVAUS: Oulun Golf Oy rakentaa kaikille avoimen 6-reikäisen par 3 -kentän
Sankivaaraan. Golfin pelaamiseen kentällä ei tarvitse green cardia eikä golfkerhon jäsenyyttä.
Kenttä soveltuu kaikille käyttäjäryhmille (lapset, nuoret, harrastajat, ensikertalaiset, seniorit,
erityisryhmät, kouluryhmät, tyky-toiminta...).
Kiiminkijoen virkistyspaikat kuntoon - hanke/Kiiminkijoki ry
JULKINEN TUKI: 22096
KOKONAISBUDJETTI: 27620
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.01.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan Kiiminkijoen pääuoman varrella sijaitsevat tauko-ja
virkistyspaikat sekä päätetään mitkä virkistyspaikoista tullaan kunnostamaan, selvitetään
kunnostettavien kohteiden maa-alueiden hallinnoijat sekä tehdään vuokrasopimukset, tehdään
sopimukset kunnostettavien kohteiden kunnossapidosta jatkossa ja aaditaan digitaalinen kartta
Kupson Kutsu/Korpisen kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 11820
KOKONAISBUDJETTI: 23640
PAIKKAKUNTA: Pudasjärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Luontopolku Kupson Kutsu on tehty v. 1999. Luontopolku johdattaa sinut
Isojyrkän näköalalavalle ja kodalle, paluumatkan varrella on myös Suipunojan elämys. Reitin pituus
on 5,6 km (3 tuntia). Elämyspolun varrella voit saunoa lempeissä löylyissä puhdistaen kehon ja
mielen. Keidaspolku - johdattaa sinut Lohilammen puolikodalle, sieltä Jaurakkavaaran lakikuusikon
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kautta Lumoukseen ja sieltä Elämykseen - matkaa koko lenkille 9,1 km (5 tuntia) Reitin rakenteet,
pitkospuut, opasteet vaativat perusparannuksen. Reitillä on myös paljon raivaustarvetta. Reitin
varrella on 18 taulua, joissa kerrotaan alueen puustosta, kasveista, linnuista, eri maastotyypeistä
ja mm. tervanpoltosta. Kaikki taulut uusitaan hankkeen aikana.
Kyläkisälli/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
JULKINEN TUKI: 160000
KOKONAISBUDJETTI: 200000
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.04.2017-30.09.2020
JULKINEN 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. Hanketta toteutetaan koko Oulun Seudun
Leaderin toiminta-alueella, mutta ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla.
Liikuntapaikan kastelulaitteiden investointi/Oulujokilaakson Golfklubi ry
JULKINEN TUKI: 29335
KOKONAISBUDJETTI: 58670
PAIKKAKUNTA: Muhos
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.06.2019-30.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Liikuntapaikan kastelulaite-investointi
Myyntivaunun hankinta/Ponkilan Pantterit ry
JULKINEN TUKI: 5215
KOKONAISBUDJETTI: 10430
PAIKKAKUNTA: Muhos
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.04.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Jalkapalloseura Ponkilan Pantterit ry hankkii myyntivaunun. Vaunua käytetään
urheiluseuran tapahtumissa, mutta myös Muhoksen kunnan yleisissä tapahtumissa. Ponkilan
Panttereiden toiminta perustuu talkootöin kerättyihin varoihin, mikä mahdollistaa edullisen
jalkapalloharrastusmahdollisuuden lapsille ja aikuisille. Jalkapalloseuraan kuuluu myös
ulkomaalaistaustaisia pelaajia, joita pyritään integroimaan jalkapallotoiminnan kautta Muhoksen
yhteisöön. Pienillä maksuilla varmistetaan se, että kaikki varallisuudesta riippumatta pystyvät
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harrastamaan lajia. Myyntivaunua käytetään seuran pelitapahtumissa kioskina, jonka tulot
menevät suoraan joukkueiden hyväksi. Kunnassa järjestetään ympäri vuoden erilaisia yleisiä
tapahtumia, joihin myyntivaunun hyödyntäminen tuo lisäarvoa ja monipuolisuutta. Seura voi myös
vuokrata vaunua muille kunnan yhdistyksille edulliseen hintaan auttaen näin niitä toiminnassaan.
Pienillä paikkakunnilla yhteisillä tapahtumilla ja talkootyöllä on suuri merkitys yhteisöllisyyteen ja
hyvinvointiin. Jalkapallo-/urheilukentällä ei ole kioskirakennukseksi soveltuvaa rakennusta, joten
vaunua voidaan käyttää yleisissä urheilutapahtumissa kuten kunnan yleisurheilukilpailuissa.
Sarkkirannan yleisötilojen kehittäminen/V.ja U-seura Kempeleen Kiri r.y.
JULKINEN TUKI: 47775
KOKONAISBUDJETTI: 95550
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.12.2018-11.03.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää Sarkkirannan pesäpallostadionin
yleison olosuhteita siten, että alue mahdollistaisi isompien tapahtumien järjestämisen. Tämän
hetkinen säältä suojattu katsomokapasiteetti loppuu kesken.
Siiransaaren kehittämishanke/Utajärven kunta
JULKINEN TUKI: 155155
KOKONAISBUDJETTI: 155155
PAIKKAKUNTA: Utajärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Alue on keskeisellä sijainnilla ja perinteisesti opittu tuntemaan kaikkien
käytössä olevana ulkoilualueena. Kuntalaisilta on tullut toive, että aluetta edelleen kehitettäisiin
ja sen turvallisuutta parannettaisiin. Sen vuoksi alueelle on tehty muutamia maastokäyntejä, joissa
on mietitty kehittämiskohteita kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Hinku-kuntana hankkeessa
pyritään tekemään ratkaisuja, jotka tukevat vähäpäästöisiä ratkaisuita. Tässä tapauksessa valaistus
toteutetaan energiaystävällisillä led-valaisimilla ja älykkäänä ratkaisuna, jolloin valot eivät pala
turhaan. Syttyvät liiketunnistimien avulla silloin, kun havaitsevat liikettä. Hankkeella toteutettaisiin
kuntoportaat, uimarannan kunnostus, valaistus sekä esiintymislava
Stall Saarinen Oy:n investoinnit siirtotalliin ja ponien satumetsäretkille/Stall Saarinen Oy
JULKINEN TUKI: 21799,13
KOKONAISBUDJETTI: 62283,23
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 15.05.2018-30.07.2021
JULKINEN KUVAUS: Stall Saarinen Oy aikoo investoida siirtotalleihin, tarvikkeisiin ja poneihin.
Tarkoitus on alkaa investointien myötä pyörittää poniretkiä, pitää poniratsastusta ja muuta
hevostoimintaa. Pääkohderyhmänä lapsiperheet.
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Suunnistuskartta Hanhilampi/Ylikiimingin Nuijamiehet r.y.
JULKINEN TUKI: 6000
KOKONAISBUDJETTI: 7500
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Uuden suunnistuskartan teko Nuijamiesten täyttäessä 100 v. vuonna 2022,
juhlakilpailun aluemestaruuskisan pitämiseksi sekä nuorten suunnistusopetuksen järjestämisen
mahdollistamiseksi ja myös kuntorastitoiminnan (Oulu-rastit) järjestämiseksi. Kartan käyttö on
mahdollista seuraavan n. 10 vuoden ajan.
Tervalammen rakenteiden kunnostushanke/Ylikiimingin Kalastuskunta
JULKINEN TUKI: 10910,91
KOKONAISBUDJETTI: 21821,83
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.04.2017-17.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen aikana kunnostetaan Tervalampea kiertävät pitkospuut sekä
vahvistaa lammelle tulevan tiealueen yhteydessä oleva parkkialue. Lisäksi hankkeessa uusitaan
Vaaralammen kota.
Varasto/Voimistelu- ja Urheiluseura Kempeleen Pyrintö r.y.
JULKINEN TUKI: 6210
KOKONAISBUDJETTI: 12420
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.01.2019-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Kempeleen Pyrintö investoi Kempeleen Köykkyrissä sijaitsevan Pyrinnön majan
varastotilojen lisäämiseen. Lisäksi Pyrintö parantaa harrastajien treenimahdollisuuksia
hankkimalla punttisalivälineitä ja nyrkkeilykehän.
Vepsänjärven luontopolku "Järvenkierros"/Vepsänkyläläiset ry
JULKINEN TUKI: 7596,36
KOKONAISBUDJETTI: 15192,72
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Vepsänjärven ympäri kiertävän luontopolun pitkospuiden uusiminen ja
taukopaikan peruskorjaus.
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VIHILUOTO WEEKEND/Vihiluodon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5776
KOKONAISBUDJETTI: 7220
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.04.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: VIHILUOTO WEEKEND - tapahtuma 24.8.2019 klo 12-15 - etupäässä
lapsiperheille suunnattu tapahtuma. Ohjelmassa mm. avaus kunnanjohtaja (tuodaan
museoautolla Cadillac), pomppulinna, kepparihevostelua, poniajelua, roikkumiskisa, onnenpyörä,
mönkijäajelutusta peräkärryssä,tikanheittoa,köydenvetokisa, Touhulan seikkailurata lapsille,
kaakao/keksitarjoilu, letut +jäätelö ym myyntituotteita,taikuri tms. Vihiluoto BeachVolley-turnaus
lentopalloilijoiden kanssa,lettujen,makkaran tai paellan tms myynti sekä jäätelö tai hattaramyynti.
Ohjelma jatkuu klo 15-17 Lavatansseilla (esiintyjä Express ja mahdollisesti esim.Danny). Tämä on
myös osa koko perheen maksutonta ohjelmaa. Vihiluodon Torppa jatkaa yhdistyksen tapahtuman
jälkeen omalla ilta ohjelmalla ja huolehtii ilta ohjelman järjestämisestä.
VIHILUOTO WEEKEND/Vihiluodon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 1480
KOKONAISBUDJETTI: 2960
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.04.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: VIHILUOTO WEEKEND - tapahtuma 24.8.2019 klo 12-15 - etupäässä
lapsiperheille suunnattu tapahtuma. Ohjelmassa mm. avaus kunnanjohtaja (tuodaan
museoautolla Cadillac), pomppulinna, kepparihevostelua, poniajelua, roikkumiskisa, onnenpyörä,
mönkijäajelutusta peräkärryssä,tikanheittoa,köydenvetokisa, Touhulan seikkailurata lapsille,
kaakao/keksitarjoilu, letut +jäätelö ym myyntituotteita,taikuri tms. Vihiluoto BeachVolley-turnaus
lentopalloilijoiden kanssa,lettujen,makkaran tai paellan tms myynti sekä jäätelö tai hattaramyynti.
Ohjelma jatkuu klo 15-17 Lavatansseilla (esiintyjä Express ja mahdollisesti esim.Danny). Tämä on
myös osa koko perheen maksutonta ohjelmaa. Vihiluodon Torppa jatkaa yhdistyksen tapahtuman
jälkeen omalla ilta ohjelmalla ja huolehtii ilta ohjelman järjestämisestä.
Yhdistysten pienet investoinnit 2/Oulun Seudun Leader ry
JULKINEN TUKI: 33350
KOKONAISBUDJETTI: 33350
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 11.10.2017-09.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen teemoiksi valikoituivat yhdistyksille teetetyn kyselyn perusteella: 1.
Liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä pienimuotoinen
rakentaminen ja 2. Ympäristönhoitoon ja tapahtumiin liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat.
Alahankkeiden koko voi olla 800-12 000 €.
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Yhdistysten pienet investoinnit 2/Oulun Seudun Leader ry
JULKINEN TUKI: 61983
KOKONAISBUDJETTI: 103305
PAIKKAKUNTA: Kempele
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 11.10.2017-09.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen teemoiksi valikoituivat yhdistyksille teetetyn kyselyn perusteella: 1.
Liikuntaan ja turvallisuuteen liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä pienimuotoinen
rakentaminen ja 2. Ympäristönhoitoon ja tapahtumiin liittyvät kone-, laite- ja kalustohankinnat.
Alahankkeiden koko voi olla 800-12 000 €.
Yritystoiminnan kehittäminen/Satun valmennus ja liikuntapalvelut
JULKINEN TUKI: 2463,44
KOKONAISBUDJETTI: 7038,39
PAIKKAKUNTA: Ii
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.01.2020-29.01.2022
JULKINEN KUVAUS: Yritystoiminnan kehittäminen
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1.34 Outokaira Tuottamhan ry
Baana- hanke/Länsi-Lapin Hevosystävät ry
JULKINEN TUKI: 38550,98
KOKONAISBUDJETTI: 64251,63
PAIKKAKUNTA: Tornio
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Baana- hankkeessa kunnostetaan Laivakankaan raviradan keskialuetta
monitoimikäyttöön ja parannetaan alueen käyttäjäturvallisuutta. Toimenpiteiden avulla radan
käyttöastetta saadaan lisättyä.
Ice Areena Vojakkala/Vojakkalan Nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 47249,4
KOKONAISBUDJETTI: 78749
PAIKKAKUNTA: Tornio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Ice Areena Vojakkala hankeen tavoitteena on saada alueen nuoret (2-18
ikäiset) harrastamaan ulkoliikuntaa ympäri vuoden, talvella jääurheilua ja kesällä esimerkiksi
tennistä. Yhtä tärkeänä tavoitteena nähdään olevan myös alueen aikuisväestön liikuttaminen
sekä yhteistoiminnan viriäminen eri ikäisten keskuudessa. Ice Areena Vojakkala hankkeessa
täydennetään alueen urheilumahdollisuuksia rakentamalla jääkiekkokaukalo jalkapallokentän
viereiselle joutomaalle. Tärkeänä osakokonaisuutena on myös asiallisen valaistuksen
rakentaminen kaukalon ympärille sekä itse kaukalon pystyttäminen toimitsija/pelaaja aitioineen.
Keskiyön melontareitit Tornionjoelle/Ylitornion kunta
JULKINEN TUKI: 20000
KOKONAISBUDJETTI: 25000
PAIKKAKUNTA: Ylitornio
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.05.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen Tavoitteena on kartoittaa ja selvittää hankkeen avulla mahdollisia
melontareittejä Tornionjoelle. Reitit on tarkoitus käydä läpi keväällä, keskikesällä ja syksyllä, jotta
voidaan kertoa reittien käyttäjille oikea tieto eri vuodenaikoina. Hankkeessa tehdään reittien
kuvaukset ja merkinnät. Lisäksi reitin kuvauksissa kerrotaan lähtö ja rantautumispaikat,
pelastautumispaikat, tulistelu- ja levähtämispaikat, muut palvelut sekä paikat joissa
melontavälineitä täytyy kantaa.
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Kestävämpi tulevaisuus maalämmöllä/V-ja U-seura Sirkkakosken Sisu r.y.
JULKINEN TUKI: 26256
KOKONAISBUDJETTI: 43760
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Urheiluseuran ylläpitämä kylätalo kuluttaa vuodessa sähköä, öljyä sekä puita
mojovan määrän vanhan tekniikkansa vuoksi. Talon merkitys kylälle ja seuralle on moninainen.
Tällä seuran remontoimalla kylätalolla kuntosaliharjoitellaan päivittäin, pelataan bingoa
kuukausittain, juhlitaan kyläläisten syntymäpäiviä, metsästysseurojen peijaisia sekä seuran
pikkujouluja vuosittain. Lisäksi talolla kokoustaa vuosittain metsästysseuroja, urheiluseuran
johtokunta yms. toimijoita epäsäännöllisen säännöllisesti. Tavoitteenamme on investoida talolle
maalämpöjärjestelmä, jonka avulla vuosittainen lämmitys saataisiin edullisemmaksi,
luotettavammaksi sekä ympäristöystävällisemäksi.
Klasit Loimulle/Raanujärven Urheiluseura Loimu r.y.
JULKINEN TUKI: 22995
KOKONAISBUDJETTI: 38325
PAIKKAKUNTA: Ylitornio
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Raanujärven Urheiluseura Loimun -talo toimii kylätalona. Kylätalon
kunnostustyö, peruskorjausta vaativien tilojen ja ikkunoiden uusiminen pitkän tähtäimen
suunnitelman mukaisesti jatkuu. Tärkeysjärjestyksessä on ikkunoiden ja tuuletusluukkujen
uusiminen, liikuntasalin lattian kunnostus, hionta ja lakkaus ja valaistuksen parantaminen sekä
alkuperäisessä kunnossa olevan näyttämötilan lattian kunnostus, ja seinien pintakäsittely,
maalaus. Näyttämötila toimii vierailevien esiintyjien lisäksi kuntosali-/ painonnostotilana ja on
ollut kovassa käytössä. Kunnostustyö, pintakäsittely ulottuu kahvilaan ja eteisaulatiloihin,
maalausta ja listoitusta tarvitaan viihtyvyyden parantamiseksi, mikä lisää talon käyttöhalukkuutta
juhlatilaisuuksiin. Lähialueen ainoa iso kokoontumispaikka on laajan käyttäjäkunnan tiedossa, ja
että talossa on mahdollista järjestää monenlaisia tilaisuuksia.
Liikuthaan luonnossa/Pellon kunta
JULKINEN TUKI: 50056,1
KOKONAISBUDJETTI: 73000
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.06.2019-30.09.2022
JULKINEN KUVAUS: Tarkoituksena lisätä alueen vetovoimaisuutta monipuolisena kohteena sekä
mahdollistaa eri lajien harrastamisen. Palveluvarustuksen ja ympäristön kehttämisellä pyritään
turvaamaan riittävän laadukkaat palvelut ja viihtyisä toimintaympäristö alueella viihtymiseen ja
harrastamiseen. Ritavalkean kehittämisessä tulee varmistua siitä, että alueen virkistysarvot
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säilyvät, harrastusmahdollisuudet monipuolistuvat, nykyiset reitistöt hyödynnetään
monipuolisesti. Hankkeella parannetaan mahdollisuutta luonnon monimuotoisuuden
kokemiseen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun sekä virkistäytymistä palveleviin
toimintoihin. Maastopyöräreittien rakentamisessa hyödynnetään pääosin olemassa olevia
reittejä sekä muotoutuneita polkuja, jolloin vaikutukset luontoon ja kulumiseen reiteillä
kuljettaessa jäävät vähäisiksi.
Maupertuisin mittauspisteet ja kansainvälinen yhteistyö/Maupertuis-säätiö sr
JULKINEN TUKI: 23560
KOKONAISBUDJETTI: 29450
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Maupertuisin retkikunnan astemittauksessa 1736-1737 käytettyjen
Tornionlaakson vaaroilla olleiden mittauspisteiden maastokartoitus ja mahdollisten kulkureittien
kartoitus, jotta paikkojen saavutettavuus matkailijoille ja paikallisille kulttuurihistoriasta
kiinnostuneille paranee. Syntyvä aineisto mahdollistaa jatkotoimenpiteet tuleville reittiinvestoinneille kuntien tai kyläyhteisöjen toimesta. Rinnan näiden kartoitus- ja
suunnittelutoimenpiteiden rakennetaan kansainvälistä verkostoa niille paikkakunnille
Euroopassa, joilta Maupertuisin retkikunnan jäsenet olivat syntyisin tai joissa he myöhemmin
elivät. Hankkeen avulla osaltaan edistetään tavoitetta saada Maupertuisin mittausverkosto
Unescon Maailmanperintökohteeksi.
Peräpohjolan Poropojat ry - Multisport pelialusta/Peräpohjolan Poropojat ry
JULKINEN TUKI: 21681,46
KOKONAISBUDJETTI: 36135,76
PAIKKAKUNTA: Ylitornio
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.11.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Peräpohjolan Poropojat on ylitorniolainen urheiluseura, jonka päälajiksi on
noussut vuosien saatossa ballhockey. Ballhockeyta pelataan Keski-Euroopassa multisport
alustoilla ja samanlaisen alustan haluamme nyt tuoda Ylitorniolle. Hankkeella parannetaan sekä
oman seuramme harjoitteluolosuhteita ja mahdollistetaan kaikille kunnan asukkaille eri
urheilulajien harrastamista Ylitorniolla. Multisport alusta on erittäin monikäyttöinen ja
oikeastaan vain mielikuvitus on rajana sen käyttömahdollisuuksissa. Alusta tarjoaa turvallisen ja
mielyttävän käyttökokemuksen mm. ballhockeyn, salibandyn, lacrossen, koripallon, futsalin,
tenniksen, sulkapallon, rullakiekon ja pöytätenniksen harrastamiseen. Multisport on täysin
siirrettävä ja se voidaan kasata kovan alustan mm. betonin tai asfaltin päälle ja purkaa samalla
tavalla pois 1m x 1m palasiin. Alusta tehdään muovilaatoista ja se kestää jopa -70 asteen
pakkasia. Multisport alustaa voidaan käyttää sisä- ja ulkotapahtumiin. Alusta sijoitettaisiin
alustavasti Ainiovaaran jäähalliin keväästä syksyyn. Talveksi se varastoidaan, mutta voidaan
tarvittaessa ottaa käyttöön erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
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Porthaita, patikointia ja porinoita Pellossa/Pellon kunta
JULKINEN TUKI: 97714,65
KOKONAISBUDJETTI: 142503,5
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.10.2022
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on laajentaa, kehittää ja ajantasaistaa alueen
ulkoliikuntapaikkojen käyttömahdollisuuksia, sekä lisätä niiden turvallisuutta. Pellon keskustan
Kylävaaran kuntoradalle rakennetaan kuntoportaat sekä lähtöpisteelle kolme liikuntalaitetta.
Eeron polun portaat uusitaan, näköalatorni puretaan ja laavua ajantasaistetaan. Luontopolut ja
reitit varustetaan opastauluin, sekä Ritavalkean alue varustetaan opastauluin. Kyltitykset
takaavat turvallisen liikkumisen reiteillä, jolloin yhä useampi uskaltautuu nauttimaan luonnosta
sitä säästäen ja arvostaen. Hankitaan tapahtumateltta, teltan lattia, kolme lämmitintä sekä
pöydät ja penkit. Tapahtumateltta mahollistaa aktiivisten ympäristökylien tapahtumien
järjestämisen.
Ritiksen Tarkka Paikka/Pellon Ponsi r.y.
JULKINEN TUKI: 20200
KOKONAISBUDJETTI: 25250
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-29.02.2020
JULKINEN 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 järjestäille järjestää vaativia kisatapahtumia.
Ritiksen Tarkka Paikka/Pellon Ponsi r.y.
JULKINEN TUKI: 2160
KOKONAISBUDJETTI: 3600
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-29.02.2020
JULKINEN 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 järjestäille järjestää vaativia kisatapahtumia.
Suuntaa reitille - Opasteet Tornion ulkoilureiteille/Tornion kaupunki
JULKINEN TUKI: 64730,69
KOKONAISBUDJETTI: 94400,89
PAIKKAKUNTA: Tornio
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HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Tornion kaupungin alueella olevien
ulkoilureittien turvallisuutta ja lisätä reittien käyttöastetta varustamalla ne nykyaikaisilla,
tarkoituksenmukaisilla ja pitkäikäisillä opasteilla kuudella eri reitillä, joiden yhteispituus on 68,7
km. Opasteita ovat infotaulut reittien lähtöpisteisiin, viitat kilometrimerkinnöin riittävin
välimatkoin, etenkin taukopaikoille ja risteyksiin sekä reittien jatkuva merkintä kesäkäyttöä
varten. Reiteille sijoitetaan riittävin välimatkoin pelastus- ja paikannusmerkit ns. SOSpaikannusmerkit. Kyläyhdistykset osallistuvat opasteiden suunnitteluun, toteuttavat opasteiden
pystyttämisen ja sijoittamisen maastoon talkootyönä. Yhteensä 8 yhteisöä osallistuu hankkeen
toteutukseen.

Sähköavusteisten maastopyörien ja kuljetuskärryn hankinta matkailun ohjelmapalvelukäyttöön/Pohjolan Safarit Oy
JULKINEN TUKI: 10147,51
KOKONAISBUDJETTI: 28992,89
PAIKKAKUNTA: Tornio
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.04.2019-28.02.2022
JULKINEN KUVAUS: Sähköavusteisten maastopyörien hankinta matkailun
ohjelmapalvelukäyttöön.

1.35 Peräpohjolan Leader ry
Leijonapuisto - virikeliikuntapaikka/Tervolan kunta
JULKINEN TUKI: 34904,09
KOKONAISBUDJETTI: 53698,6
PAIKKAKUNTA: Tervola
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Tervolan kuntakeskukseen virikkeellinen
liikuntapaikka senioreille. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
tuella.
Liedakkalan leikkikenttä/Liedakkalan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 18244,85
KOKONAISBUDJETTI: 28069
PAIKKAKUNTA: Keminmaa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-01.08.2019
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla rakennetaan Liedakkalaan leikkikenttä parantamaan alueen
viihtyvyyttä, elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä, huomioiden erityisesti lapset, nuoret ja
lapsiperheet. Leikkikenttä sijoitetaan Kuntalan tilan alueelle. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman tuella.
Sublimaatiopainatukset asusteisiin/Pekka Ylipiessa
JULKINEN TUKI: 5250
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Keminmaa
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 12.06.2018-25.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Tällä hankkeella pyritään lisäämään hakijayrityksen kilpailukykyä
urheiluvaatemarkkinoilla. Kehitettävä lisäresurssi on sublimaatiopainanta. Sillä voidaan
täydentää yrityksen nykyistä painokapasiteettia ja lisätä suoraan kilpailukykyä. Uudet tuottet
suuntautuvat osittain vientiin, joten hanke ei syö erityisesti jo alalla toimivien kotimaisten
yritysten toimintamahdollisuuksia. Sublimaatiopainatuksella saadaan aikaiseksi monivärisiä
sileitä ja tarkkoja painokuvia. Väri imeytyy kankaan kuituihin eikä jää kankaan pinnalle kuten
normaalissa silkkipainannassa. Painojälki on lähes ikuinen ja tulosteiden luomisessa on vain
mielikuvitus rajana. Urheiluvaatetuotannossa sublimaatiopainatusta käytetään laajasti erilaisten
pelipaitojen (jääkiekko, jalkapallo, lentopallo yms.) suunnistuspaitojen, hiihtoasujen,
pyöräilyasujen jne. painamiseen. Materiaalin menekki vähenee, eli sublimaatiopainaminen on
siinä mielessä ekologinen ratkaisu. Tässä hankkeessa yritys hakee rahoitusta lähinnä
laitehankintaan. Tavoite on hankkia sublimaatiotulostin siihen liittyvine käyttöohjelmistoineen ja
lisäksi tarvitaan lämpöprässi, jolla painokuvat siirretään kankaalle.
Varejoen AV-sali/Varejoen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11598,6
KOKONAISBUDJETTI: 17844
PAIKKAKUNTA: Tervola
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.10.2017-28.02.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on innostaa nuorisoa metsästysharrastukseen ja se
mahdollistaa myös aikuisempienkin harjoitella ammuntaa sisätiloissa, säästäen ammuksia sekä
lisätä kyläyhteisön yhteistoimintaa. Samalla vähennetään alueen ampumamelua ja ympäristölle
ammunnasta aiheutuvaa lyijykuormitusta.Laitteiston käyttö nuorison harrastuksiin kuuluvaan
pelaamiseen, on huomioitu lisäohjelmilla. Lisäksi voidaan hankkia virtuaalipelejä, joissa on
liikunnallinen momentti, jota myös ikääntyvätkin voivat käyttää viihdyttävänä
liikuntamuotona.Simulaatio ampumarataa sekä videolaitteistoa laajakankaineen käytetään kylän
omissa tilaisuuksissa ja tarjotaan myös yhteistyötahoille, jonka kautta pääsemme lähemmäs
tavoitettamme, tilojen ja alueen käytön lisääntymisen myötä.
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1.36 Pirityiset ry
#LIIKKUVA JA HYVINVOIVA MAASEUTU/Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Mellersta Österbottens
Idrott rf
JULKINEN TUKI: 60000
KOKONAISBUDJETTI: 75000
PAIKKAKUNTA: Kokkola
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: #Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu-hankkeen tavoitteena on järjestää ja
kehittää maaseudun liikuntapalveluja kokeilukulttuurin keinoin. Lähtökohtana innostaa, kokeilla,
yhdistää ja uudistaa maaseudun liikuntapalveluja ja -tapahtumia. Hanke toteuttaa kahta
keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat
ongelmiinsa ja tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä
ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin
resurssein. Kokeiluun osallistuvat viisi kuntaa, joiden kaikkien kanssa on käyty alustavat
neuvottelut hankkeeseen osallistumisesta. Kunnat ovat Kaustinen, Kokkola(Kälviä), Lestijärvi,
Perho, ja Toholampi. Onnistuneet liikuntakokeilut konseptoidaan ja jaetaan kaikkien kuntien
hyödynnettäviksi. Toimivat ja parhaat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen
loputtua.Tavoitteena on jatkaa hanketta uusilla maaseutupaikkakunnilla 2019-2020 ja hyödyntää
ensimmäisen vuoden aikana pilottivaiheen kunnista saatuja kokemuksia ja kokeiluja.
Ampumaratamaja/Perhon ampumaratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 79058
KOKONAISBUDJETTI: 197645
PAIKKAKUNTA: Perho
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2020-31.03.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on rakentaa asianmukaiset kokoontumis-, koulutus- ja
kokoustilat ampumaradalle. Kohderyhmänä on ampumaradan käyttäjät ja Perhon erilaiset
yhdistykset joilla ei ole kokoontumis- ja kokoustiloja.
Hiittisuora/Toholammin Hevosjalostusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 8235
KOKONAISBUDJETTI: 13725
PAIKKAKUNTA: Toholampi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2018-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Lapinkairan harjoitusraviradan yhteyteen hevosten
valmentamiseen tarkoitettu hiittisuora, jonka pituus on 950 metriä.
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Hongiston erämaareitti/Lions Club Toholampi ry
JULKINEN TUKI: 12671,88
KOKONAISBUDJETTI: 21119,8
PAIKKAKUNTA: Toholampi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Pitkospuuitten rakentaminen Hongiston järventakaiselta rakennettavalta
paikoiitusalueelta Toholammin kunnan omistamalle erämaakämpälle. Hanke sisältää
pitkospuiden rakentamisen reitin suoalueelle. Talvikäytön lisäksi pitkospuut tuovat
mahdollisuuden reitin kesäkäytölle. Reitti lähtee urheiluhallin luota ja sen kokonais pituus on
yhteensä 14 km, josta pitkoksia noin 1 km.
Jukola 17/Perhon Seurojentaloyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 31884
KOKONAISBUDJETTI: 53140
PAIKKAKUNTA: Perho
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.04.2017-31.12.2019
JULKINEN 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
mahdollsitavat tilaiussksien ja harrastustooiminnan toteuttamisen kunnassa.
Leikkikenttä/Sykäräisen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 18214,08
KOKONAISBUDJETTI: 30356,8
PAIKKAKUNTA: Toholampi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan Sykäräisen kylälle lasten leikkikenttä palvelemaan
alueen lapsiperheitä ja lisäämään kylän viihtyisyyttä.
Lestijärven frisbeegolfrata/Lestijärven Palomiehet ry
JULKINEN TUKI: 15744
KOKONAISBUDJETTI: 26240
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2019
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JULKINEN KUVAUS: Lestijärven Palomiehet ry pyrkii toteuttamaan frisbeegolfratahankkeen. Noin
10 40-vuotiasta vapaapalokuntalaismiestä yhdessä muiden vapaaehtoisten yhdistysten ja
yksityisten henkilöiden kanssa suunnittelee täysimittaisen frisbeegolfradan rakentamista
Lestijärvelle Halsuantien varteen. Toteutuessaan hanketta alettaisiin toteuttamaan kevään
aikana niin, että rata olisi käytössä jo kuluvana kesänä.
DiscGolfPark-kokonaisratkaisu ohjaa radan rakentamista. Yrityksen suunnittelija luo tarkan ja
selkeän ohjeistuksen raivaustöistä ja tarvikkeiden asennuksesta. Lestijärven Palomiehet ry:n
jäsenistö on joukko moniosaajia, parhaassa työiässä olevia miehiä. Hanke toteutetaan
ympäristöä ajatellen, luonnon ehdoilla. Lestijärvellä ei ole täysimittaista frisbeegolfrataa ja
lähimmälle radalle on matkaa noin 30km. Hanke edistää paikallisten sekä lähialueen asukkaiden
liikuntamahdollisuuksia. Hanke tukee myös matkailuyrittäjien toimintaa.
Mennään metsään/Perhon Kiri ry
JULKINEN TUKI: 5566,24
KOKONAISBUDJETTI: 9277,06
PAIKKAKUNTA: Perho
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 09.03.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on viedä suunnistusharrastus kylille ja liikuntaa ihmisiä ikään
katsomatta, sekä samalla tuoda lähimetsät tutuiksi. Hankkeen avulla luodaan uusia
suunnistuspaikkoja (karttoja) sekä tarkennetaan jo olemassa olevia nykyaikaisia
paikannusmenetelmiä käyttäen. Lisäksi hankittavien laitteiden avulla järjestetään
suunnistustapahtumia.
Messänpöökäri/Vetelin Erä ry
JULKINEN TUKI: 43283,42
KOKONAISBUDJETTI: 72139,03
PAIKKAKUNTA: Veteli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.09.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen sisältö: kivääriradan pidennys, srva-karhurata, hirviradan
digitalisointi, turvallisuustoimenpiteet, ympäristönsuojelutoimenpiteet. Tavoitteet: ampuradan
käyttöasteen nosto ja monipuolistaminen sekä turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden
parannus
Moukarikarnevaalien kehittäminen/Kaustisen Pohjan-Veikot ry
JULKINEN TUKI: 7932,48
KOKONAISBUDJETTI: 9915,6
PAIKKAKUNTA: Kaustinen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2018
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JULKINEN KUVAUS: Leiri- ja kisatapahtumien uudistaminen sekä toimintakäsikirjan luominen
tapahtumajärjestelyjen helpottamiseksi. Leirien ja kisatapahtumien taustalla toimii paljon
talkoolaisia sekä uusia työntekijöitä, joiden työskentelyä toimintakäsikirja helpottaa.
Moukarikarnevaalit järjestetään 20. kerran tänä vuonna ja kaipaavat uudistuksia toimintaansa ja
kisaorganisaatioon. Tavoitteenamme on tapahtumien laadukas järjestäminen myös seuraavina
20 vuotena. Toimintäkäsikirjan ohjeistuksia sovelletaan käytäntöön Moukarikarnevaaleilla ja
tulevaisuudessa, uuden kentän valmistuttua, myös muiden isompien kisajärjestelyiden
hoitamiseksi ja läpi viemiseksi. Toimintakäsikirjaa voidaan soveltaa myös muiden lajien
tapahtumajärjestelyyn.
Palloiluhalli -selvitys. Selvitys monikäyttöisen palloiluhallin toteuttamisedellytyksistä ja vaihtoehdoista Kaustisen seutukunnan alueella/Lestijärven kunta
JULKINEN TUKI: 49625
KOKONAISBUDJETTI: 49625
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2018-30.11.2020
JULKINEN KUVAUS: Pesäpallo, jalkapallo ja yleisurheilu ovat kesälajeja, joiden talviaikainen
harrastus vaatii katettua ja lämmitettyä tilaa, oikean tyyppistä alustaa ja riittävän suurta tilaa.
Tarpeen mukainen hallitila puuttuu seudulta ja myös koko maakunnasta kokonaan. Hankkeen
tavoitteena on löytää alueen yhteinen näkemys maaseutumaiseen toimintaympäristöön
sopivasta, liikuntaharrastukset monipuolisesti mahdollistavasta palloiluhallista, selvittää
palloiluhallin toteuttamisen edellytykset ja toimintamallivaihtoehdot ja tuottaa esitykset
toimintamallista ja jatkotoimenpiteistä
Pomokallion Polku/LESTINKÄMPPÄ OSUUSKUNTA
JULKINEN TUKI: 46800
KOKONAISBUDJETTI: 78000
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2017-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Tehdään 1,2 kilometriä pitkä luontopolku, joka kertoo linnustosta,
kasvillisuudesta, marjoista ja metsätaloudesta. Laaditaan suunnistuskartta ja kiintorastiverkosto.
Peruskunnostetaan sauna talvikäyttöiseksi. Hankkeella mahdollistetaan lähialueen koululaisten,
4H-kerholaisten, yhdistysten, urheiluseurojen ja luonnosta sekä liikunnasta kiinnostuneiden
perehtymistä luontoon ryhminä tai yksin.
Suksihuolto/T:mi Jari Mäkelä
JULKINEN TUKI: 5600
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Veteli
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
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HANKEAIKA: 27.04.2017-07.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Suksien huoltopalvelua parannetaan hankkimalla uutta kalustoa.
Säpinää/Kälviän Jokikylän kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 21626,4
KOKONAISBUDJETTI: 36044
PAIKKAKUNTA: Kokkola
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Jokikylätalon piha-alueen toimivuutta. Kylätalon
pohjoisenpuoleiseen rinteeseen rakennetaan esiintymislava ja rinnekatsomo. Pihan
leikkivälineet siirretään kylätalon etelänpuoleiseen päätyyn ja täydennetään uusilla pienille
lapsille tarkoitetuilla leikkivälineillä. Leikkialue aidataan.
TORAHA - TOimintaa RAhkosen HArjuun/Ullavan Ylikylän nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 11230,01
KOKONAISBUDJETTI: 18716,69
PAIKKAKUNTA: Kokkola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.11.2017-30.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Ullavan ylikylän Rahkosen harjuun rakennetaan 9-väyläinen frisbeegolf rata,
joka on keskeisellä paikalla nuorisoseuran ja Rahkosen monitoimitalon maastossa. Tämän lisäksi
lasten ulkoaktiviteettia lisäävä välineistö rakennetaan samalle metsäalueelle ihan Rahkosen
monitoimitalon viereen. Nuorisoseuran kapasiteettia lisätään rakentamalla hätäpoistumistie
Ullavan ylikylän nuorisoseuralle, joka tukee saman alueen suurempien tapahtumien
mahdollistamisen. Tämän hankkeen kohderyhmä on koko alueen väestö lapsista vanhuksiin,
jolloin alueen kehittäminen on tasapuolista ja hankkeiden toteuttaminen lisää maaseudun
viihtyvyyttä läpi koko ikärakenteen.
Ulkoilu on kivaa/Kaustisen Pohjan-Veikot ry
JULKINEN TUKI: 26389,32
KOKONAISBUDJETTI: 43982,2
PAIKKAKUNTA: Kaustinen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kunnostetaan olemassa olevia ulkoilureittejä ja rakennetaan uusi ulkoilureitti
talvi- ja kesäkäyttöön (hiihto, juoksu, retkeily, maastopyöräily). Rakennetaan frisbeegolf-rata
samoja ulkoilureittejä hyödyntäen. Tavoitteena hankkeella on kehittää kuntoliikkujien
harrastusmahdollisuuksia ja saada aktivoitua uusia kuntoilijoita. Reitit palvelee Kaustislaisia ja
lähiseutujen asukkaita.
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Valkeisen järven pitkospuiden uusiminen/Lestijärven Ympäristöyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15209,4
KOKONAISBUDJETTI: 25349
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.02.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Peuranpolulla sijaitsevan Valkeisen järven pitkospuiden uusiminen ja
Pökkelöniemen laavupaikan korjaus/kunnostus.
Virkku/Pirityiset ry
JULKINEN TUKI: 7050
KOKONAISBUDJETTI: 7050
PAIKKAKUNTA: Kaustinen
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 09.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä
suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen
luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia.
Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja
pieniä
rakennelmia,
ulkoliikuntapaikkoja
tai
luontoretkikohteiden
kunnostusta.
Alatoimenpiteiden avulla voidaan parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaaajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkail-e lähellä ja kustannustehokkaasti muun muassa
rakentamalla liikunta-, harrastus- ja leikkipaikkoja sekä kokoontumis- sekä ajanviettopaikkoja
kaikenikäisille.
Virkku/Pirityiset ry
JULKINEN TUKI: 31478,64
KOKONAISBUDJETTI: 52464,4
PAIKKAKUNTA: Kaustinen
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 09.10.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä
suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen
luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia.
Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja
pieniä
rakennelmia,
ulkoliikuntapaikkoja
tai
luontoretkikohteiden
kunnostusta.
Alatoimenpiteiden avulla voidaan parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaaajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkail-e lähellä ja kustannustehokkaasti muun muassa
rakentamalla liikunta-, harrastus- ja leikkipaikkoja sekä kokoontumis- sekä ajanviettopaikkoja
kaikenikäisille.
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1.37 Pirkan Helmi ry
Ampumasuojan ja metsästysmajan saunan kehittäminen/Valkeakosken Metsästysyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 11576,5
KOKONAISBUDJETTI: 23153
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Valkeakosken metsästysyhdistyksen ampumaradan ja saunarakannuksen
kehittäminen. Hanke parantaa alueella olevan kivääriammuntaradan käytettävyyttä ja nostaa
näin käyttöastetta, joka tuo paikkakunnalle mahdollisesti uusia kävijöitä. Parantamalla saunan
toiminnallisuutta saadaan alueelle erinomaiset puitteet sisältävä julkinen kokous- ja
juhlatilakokonaisuus. Parannettu saunatila palvelee myös paremmin esim. ampumarataa
vuokraavien seurojen sekä yritysten majoitustarpeita.
Koulusta Kylätaloksi/Menosten Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 39993,15
KOKONAISBUDJETTI: 84570
PAIKKAKUNTA: Urjala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.10.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Menosten kyläyhdistys ry. osti Urjalan kunnalta lopetetun Menosten koulun
kiinteistön. Hankkeella pyritään vähentämään koulumaisuutta ja tarkoituksena on saada entinen
koulurakennus monimuotoiseksi käyttötilaksi juhla-, liikunta- ja kokouskäyttöön sekä kyläläisten
yhteiseksi kokoontumis- ja harrastetilaksi. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan ja en toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
Laipanmaan reittien kehittämishanke/Pälkäneen kunta
JULKINEN TUKI: 50000
KOKONAISBUDJETTI: 50000
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Laipanmaan erämaa-alue sijaitsee sekä Pälkäneen että Kangasalan kuntien
alueella. Se on Etelä-Suomen suurin yksittäinen metsäalue. Alueella on paljon talousmetsää,
mutta myös paljon retkeilijöiden näkökulmasta mielenkiintoisia reittejä ja polkuja. Kartoissa tai
muissa tietolähteissä ei ole minkäänlaista linkitystä oheispalveluihin tai muihin lähistön
merkittäviin kohteisiin. Retkeilyn ja metsässä liikkumisen hyöty on tutkitusti suuri terveydellisistä
näkökulmista ajateltuna, joten lähellä sijaitsevan retkeilykohteen tunnetuksi tekeminen ja
helppo saavutettavuus opasteita ja alueesta olevaa materiaalia kohentamalla on tärkeää
paikallisten asukkaiden kannalta.
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Liiku/Saarioispuolen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 8313,96
KOKONAISBUDJETTI: 16627,92
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.10.2018-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Ulkokuntoilulaitteiden lisääminen olemassa olevan Tarttilan urheilukentän
alueelle monipuolistaa asukkaiden mahdollisuutta ulkoliikuntaan. Alue tulee pallokentän
ulkopuolella olevalle joutomaalle ja liittyy olennaisesti kenttää kiertävään pururataan.
Luopioisten ulkoilukylän esiselvitys/Luopioisten Atleetit ry
JULKINEN TUKI: 22864
KOKONAISBUDJETTI: 28580
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Ulkoilumatkailu on uusi trendi. Hanke selvittää ulkoilukylän toteutusmallin
Luopioisten kirkonkylässä, jossa sen toteuttamiselle on luontaiset edellytykset lähellä olevien
liikunta/ulkoilupaikkojen ja muiden palveluiden moninaisuuden takia. Ulkoilukyläkonsepti
suunnitellaan siten, että se hyödyttää myös vakiasukkaita ja tuo lisää elinvoimaa alueelle.
Pälkäneen seudun yrittäjien hyvinvointihanke/Pälkäneen Yrittäjät ry
JULKINEN TUKI: 40000
KOKONAISBUDJETTI: 50000
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.05.2018-14.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa alueen yrittäjien työkykyä sekä
kehittää hyvinvointia tukevaa sosiaalista verkostoa. Hankkeessa järjestetään muun muassa
verkostoitumistapahtumia, koulutusta sekä säännöllisesti kokoontuvia liikunta- ja
kulttuuriryhmiä. Tavoitteena on juurruttaa hankkeen toimintoja pysyviksi osiksi paikallisten
yrittäjäyhdistysten toimintaa.
Säres Center: Airsoft- ja kuntoradan rakentaminen/
Sääksmäen Reservinaliupseerit-Reserviläiset ry
JULKINEN TUKI: 55706,41
KOKONAISBUDJETTI: 111412,83
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2020-30.09.2022
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan kaupungilta vuokrattuun, käytöstä poistettuun
soramonttuun Airsoft-rata tarvittavine esteineen ja ratarakennelmineen, kuntorata yleiseen
käyttöön sekä toimisto- ja huoltotilat käyttäjien tarpeisiin. Airsoft-harrastajia on Suomessa noin
17 000. Alueella voidaan järjestää elämyspalveluita työyhteisöille. Kohderyhmänä ovat koko
Suomen reserviläisyhdistykset ja Airsoft-yhdistykset sekä jousiampujat, jousimetsästäjät ja kaikki
seudun asukkaat ja koululaiset, joille tehdään kuntoradan varsinaisen pelialueen reunaan. Hanke
on laajuudeltaan erittäin mittava. Vastaavaa ei ole koko pohjoismaissa.
Toiminnallisen liikuntakeskuksen perustaminen/Liikuntakeskus FitBox Oy
JULKINEN TUKI: 8235,82
KOKONAISBUDJETTI: 41179,12
PAIKKAKUNTA: Akaa
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 15.10.2019-29.06.2022
JULKINEN KUVAUS: Tarjoamme ryhmäliikunta- ja kuntosalipalveluita yksityishenkilöille,
lapsiperheille, liikuntaseuroille sekä yrityksille. Yrityksemme mahdollistaa perus
ryhmäliikuntatuntien lisäksi uusien ryhmäliikuntalajien kuten crosstraing-, goflo-, ilmajoogaparkour, sekä fitnesstrampollinituntien kokeilun ja harrastamisen. Digitalisoitumisen ansiosta
pystymme tarjoamaan virtualaisia tunteja sekä liikunta-ja ravitsemusneuvontaa. Ryhmäliikunta
tunteja tulee olemaan tarjolla niin lapsille, kuin aikuisillekkin eikä vastaavia palveluja ei ole
tarjolla muilla paikkakunnan kilpailijoilla. Investoimme tarvittaiin liikuntavälineisiin.
Tyrvännön Urheilijat ry:n liikuntahallin korjaus/Tyrvännön Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 11384,83
KOKONAISBUDJETTI: 16772
PAIKKAKUNTA: Valkeakoski
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2017-30.04.2018
JULKINEN KUVAUS: Hanke käsittää Uskilan liikuntahallin lattian kunnostamisen, valaistuksen
uusimisen, lämmityslaitteiden uusimista, sekä alaslaskettujen kattojen uusimisen. Työt käsittävät
myös sisäpuolisten pintarakenteiden kunnostamista.
Urjalan tekonurmi/Urjalan Palloseura ry
JULKINEN TUKI: 39995,22
KOKONAISBUDJETTI: 104100
PAIKKAKUNTA: Urjala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.06.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Urjalan Palloseura ry:n tekonurmihanke Urjalan yhtenäiskoulun läheisyyteen.
Hanke on tarkoitus toteuttaa koulujen kesäloma-aikana 2018-2019. Hanke tulee
mahdollistamaan ulkoliikuntakauden pidentämisen, tarvetta vastaavissa olosuhteissa, 3-4
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kuukaudella vuodessa. Hanke tulee hyödyttämään sekä liikuntaseuratoimintaa, että
koululiikuntaa.
Viialan liikuntahallihanke/Akaan Jalkapalloilun Tuki Oy
JULKINEN TUKI: 35397,17
KOKONAISBUDJETTI: 44252
PAIKKAKUNTA: Akaa
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Viialan Palloiluhalli ja Hirvialhon koulun liikuntasali ovat käyttökiellossa
homeongelmien vuoksi. Urheiluseurat voivat käyttää niitä omalla riskillä. Viialan yli 750
koululaisilla ei ole lainkaan lähiliikuntapaikkaa syys- ja talviaikaan. Liikuntahalliongelmaan
haetaan ratkaisua Akaan kaupungin, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin yhteishankkeella,
jonka tavoitteena on rakentaa eristetty, teräsrunkorakenteinen liikuntahalli Akaan Viialaan.
Koulut käyttäisivät hallia klo 08.00-16.00 välisenä aikana ja iltaisin se olisi urheiluseurojen
käytössä. Alustavien suunnitelmien mukaan hallin mitat ovat 45 x 84 x 9 metriä ja 3 780
neliömetriä. Halliin on suunniteltu lentopallo- ja koripallokenttiä, futsal- ja salibandykenttä,
juoksusuora ja pieni (30x45 m) tekonurmikenttä jalkapalloilua varten. Pukusuojat ja sosiaalitilat
sijoitetaan konttiin hallin ulkopuolelle. Projektissa tehdään hankesuunnitelma, jossa päätetään
seuraavat asiat:
1. Hankkeen lopullinen sijoituspaikka ja sen edellyttämät liikenne ja paikoitusjärjestelyt
2. Liikuntahallin yhtiömuoto ja sen mahdolliset osakkaat. Osakkaiden toivomukset hallin
suunnittelussa. Liikuntahallin lopullisten piirrustusten valmistelu ja rakennusluvan haku.
Liikuntahallin pohjatutkimukset- ja piirrustukset.
3. Hankkeen rahoitussuunnitelma. Lainahakemus paikallisille pankeille. Hankkeen osapuolten
rahoitusvastuut. Rahoitushakemus Opetusministeriölle.
4. Akaan kaupungin ja kolmannen sektorin välinen maanvuokra ja kumppanuussopimus
5. Hallin toimittajan ja eri alihankkijoiden kilpailutus
6. Hankkeen markkinointi kuntalaisille ja tukikampanjan organisointi
7. Liikuntahallin operatiivisen toiminnan ja hallinnon organisointi

1.38 Piällysmies ry
Harjualueen ulkoilureitin valaistus/Länsi-Punkaharjun kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 67500
KOKONAISBUDJETTI: 90000
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 09.05.2017-31.12.2017
JULKINEN
KUVAUS:
Tällä
hankkeella
yhteistyöverkosto
toteuttaa
Punkaharjun
luonnonsuojelualueella olevan luontoreitin valaistuksen.Reitti tulee paikallisten asukkaiden, toimijoiden sekä matkailijoiden käyttöön.
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Kyliltä kylille/Savonlinnan kylät ry
JULKINEN TUKI: 88223,52
KOKONAISBUDJETTI: 94864
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-28.02.2021
JULKINEN KUVAUS: Kyliltä kylille kehittämis- ja aktiviteettihanke on Savonlinnan pitäjäkylät ja
maaseutukylät kattava olemassa olevien reittien opaste- ja kehittämishanke. Kyliltä kylille on
kehittämishanke, jonka tehtävänä on Savonlinnan alueen reittien ja opasteiden kartoitus- ja
selvitystyöt niihin liittyvine palveluineen, aktiviteetteineen ja kehittämistoimintoineen. Kootaan
printtimuotoinen ja mobiilinen esittelyaineisto sekä lisätä yleistä tietoa hankealueen kylien, hajaasutusalueiden ja maaseudun kulttuuri-, luonto- ja eräreiteistä. Lisätä kulttuuri-, luonto- ja
eräreittien aloilla toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden tietämystä toisistaan sekä
tehostaa maaseutumatkailun yhteismarkkinointia ja verkottumista.
Kyltiltä kyltille/Savonlinnan kylät ry
JULKINEN TUKI: 42627,51
KOKONAISBUDJETTI: 58044
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.11.2019-28.02.2021
JULKINEN KUVAUS: Kyltiltä kyltille on investointihanke, joka liittyy Kyliltä Kylille kehittämis- ja
aktiviteettihankkeeseen (hankenumero 94362). Kyliltä kylille on kehittämishanke, jonka tehtävänä
on Savonlinnan alueen reittien ja opasteiden kartoitus- ja selvitystyö niihin liittyvine palveluineen
ja aktiviteetteineen ja kehittämistoimintoineen. Kyltiltä kyltille investointihankkeen tehtävänä on
toteuttaa Kyliltä kylille kehittämis- ja aktivointihankkeen tuottaman tiedon mukaiset tarpeet
valmistamalla reiteille, aktiviteeteille ja palveluile tarvittavat opasteet ja viitat ja niihin liittyvät
varusteet. Opasteissa käytetään Kyliltä kylille hankkeen kilpailuttamaa opastemallia, sen
typografiaa ja värejä. Kyltteihin liitettävien QR-koodien kautta välittyy lisätietoa mobiiliverkon
kautta. Merkatutu reitit kuvataan ja koosteet jaetaan sosiaalisessa mediassa kaupungin ja
Matkailupalvelun sivuilla.
Lentopalloa ja monipuolista liikuntaa/Savonlinnan East Volley Juniorit ry
JULKINEN TUKI: 59999,8
KOKONAISBUDJETTI: 85714
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2020-15.02.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää lentopallon ja liikunnan
harrastamismahdollisuuksia hankkeen toiminta-alueella yhteistyössä alueen lentopalloseurojen
sekä muiden urheiluseurojen, oppilaitosten ja liikuntaa järjestävien tahojen kanssa. Toiminnalla
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hanke tukee maaseutualueen vireyttä organisoimalla monipuolisia, pienen kynnyksen
harrastusmahdollisuuksia lähelle harrastajia.
Lentopallolähettiläs/Savonlinnan East Volley Juniorit ry
JULKINEN TUKI: 83646,5
KOKONAISBUDJETTI: 119495
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on saada liikuntaan ja lentopalloon nostetta
maakunnan itäisissä osissa. Lentopallolla on kylissä pitkät perinteet, mutta toiminta on viime
vuosina hiipunut huolestuttavasti. Hankkeen tarkoituksena on saada kylille lisää toimintaa ja
tekemistä sekä kylien ja seurojen puuhaihmisten välistä yhteistoimintaa.
Lisää liikettä kokeilemalla/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 45500
KOKONAISBUDJETTI: 65000
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-28.02.2019
JULKINEN KUVAUS: Lisää liikettä kokeilemalla- hanke pohjautuu kokeilujen kautta lisääntyvään
liikkeeseen. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: living lab-ideaa ja
kokeilukulttuuria. Tarkoituksena on järjestää eri tahojen kanssa innostavia ideointihetkiä, jossa
kerätään toiveita ja ideoita liikkumisen lisäämiseksi. Parhaat ideat laitetaan välittömästi kokeiluun
ja onnistuneet toteutukset kerrotaan heti eteenpäin ja voidaan laittaa käytäntöön myös muualla.
Tarkoituksena on myös löytää ja innostaa henkilöitä, joita liikunta ei ole ennen säväyttänyt! Hanke
lisää yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden välillä. Hankkeen avulla koulutetaan nuoria ja
järjestetään erilaisia tapahtumia, jotka jäävät pysyviksi käytänteiksi hankkeen loputtua.
Luhtislammen ampumaradan ympäristötekniset tutkimukset/
Savonlinnan Metsästys- ja ampumaseura ry
JULKINEN TUKI: 31500
KOKONAISBUDJETTI: 35000
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.09.2017-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tehdä Luhtislammen ampumaradalla
ympäristöluvan mukaiset ympäristötekniset tutkimukset ja melumallinnos sekä laatia niiden
perusteella suunnitelmat ympäristöriskin vähentämiseksi sekä meluntorjunnasta.
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Pohjois-Heinäveden valaistu kuntorata/Heinäveden kunta
JULKINEN TUKI: 75634,73
KOKONAISBUDJETTI: 76237
PAIKKAKUNTA: Heinävesi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-31.10.2018
JULKINEN 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.
Purnunvuoren Masterplan - suunnitteluhanke/Tanhuvaaran Säätiö sr
JULKINEN TUKI: 19136,7
KOKONAISBUDJETTI: 21263
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tehdä ja dokumentoida kokonaiskehittämissuunnitelma (=digitaalinen masterplan- kartta ja kirjallinen yksityiskohtainen
selitysosa/suunnitelma) alueen kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää ja lisätä Purnuvuoren
käytettävyyttä niin kunto- ja terveysliikunnan sekä kilpaurheilun näkökulmasta. Alue palvelee
kaikkia kuntalaisia, kehittyvää Tanhuvaaran Urheiluopistoa (liikunnan koulutustehtävää kuin kilpaja huippu-urheilua) sekä Tanhuvaara Sport Resortin matkailullisia kehittämistavoitteita.
Purnunvuoren ulkoliikuntapaikkojen kehittämishanke/Tanhuvaaran Säätiö sr
JULKINEN TUKI: 20292,26
KOKONAISBUDJETTI: 40584,52
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Tanhuvaaran Säätiö sr:n omistamalle Purnunvuoren maa-alueelle rakennetaan
uusia liikuntapaikkoja, joita voivat käyttää vapaasti ja veloituksetta kaikki kuntalaiset, ulkopuoliset
sekä Tanhuvaaran omat asiakkaat .Rakennettavia ja peruskunnostettava liikuntapaikkoja ovat
Tanhuvaaran portaat, polkujuoksureitti, pulkka- ja laskettelumäki sekä osittain perusparannettavat ympäri vuoden käytettävät 2,7 km:n ja 5 km:n liikuntareitit.
Raikuun suunnistuskartta/Olavin Rasti r.y.
JULKINEN TUKI: 7272,1
KOKONAISBUDJETTI: 8680
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.10.2019-30.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Savonlinnan ja Kiteen alueiden suunnistuksen olosuhteiden ja uuden
liikuntapaikan kehittäminen (uusi suunnistuskartta). Olavin Rastin ja Keski Karjalan Rastin seurojen
välisen yhteistyön kehittäminen (AM-kilpailujen järjestäminen, yhteiset kuntorastit ja
harjoitukset). Kaakon ja Savo-Karjalan alueiden suunnistustoimijoiden yhteistyön lisääminen
(alueiden yhteiset AM-kilpailut).
Ratsastuskentän laajennus/Savonlinnan Ratsastajat r.y.
JULKINEN TUKI: 10761,3
KOKONAISBUDJETTI: 21522,6
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.05.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Säilyttää korkeatasoinen ratsastuskilpailutoiminta Etelä-Savon alueella ja
luoda hyvät olosuhteet ratsastuksen harrastamiselle ja ratsastuskilpaurheilulle.
Savonrannan ampumaradan ympäristöselvitykset/Savonrannan Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 14400
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.04.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tehdä Savonrannan ampumaradalla
ympäristölupaa varten vaadittavat tutkimukset.
Toiminnan tehostaminen/Rinnekeskus Pääskyvuori Oy
JULKINEN TUKI: 12950
KOKONAISBUDJETTI: 37000
PAIKKAKUNTA: Heinävesi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.07.2019-16.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tehostetaan muutama vuosi sitten toimintansa uudelleen
aloittaneen Pääskyvuoren toimintaa. Isoimpana yksittäisenä investointina hankitaan käytetty
rinnekone korvaamaan nyt rinteenajossa käytettävä pieni latukone.
Vinniharjun ampumaradan kunnostushanke/Enonkosken Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 22707
KOKONAISBUDJETTI: 45414
PAIKKAKUNTA: Enonkoski
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Vinniharjun ampumaradan kunnostushankkeen tavoitteena on turvata ja
parantaa metsästys- ja ampumaharrastus Enonkoskelle ja sen lähialueen harrastajille. Hankkeessa
peruskorjataan ampumaradan suorituspaikkoja sekä sähköistetään rata uudelleen.
Yhteiset uimapaikat kuntoon/Piällysmies ry
JULKINEN TUKI: 7000
KOKONAISBUDJETTI: 7000
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 02.02.2017-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Maaseudulla toimivat yhdistykset kunnostavat kylien vesien rannoilla olevia
kylien yhteisiä kokoontumispaikkoja ja niihin liittyviä uimapaikkoja sekä vesialueita parempaan
kuntoon, jotta ne houkuttelisivat myös lapsia ja nuoria mukaan yhteisiin toimintoihin ja
virkistymään luonnossa.
Yhteiset uimapaikat kuntoon/Piällysmies ry
JULKINEN TUKI: 28036,89
KOKONAISBUDJETTI: 46728,15
PAIKKAKUNTA: Savonlinna
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 02.02.2017-30.04.2019
JULKINEN KUVAUS: Maaseudulla toimivat yhdistykset kunnostavat kylien vesien rannoilla olevia
kylien yhteisiä kokoontumispaikkoja ja niihin liittyviä uimapaikkoja sekä vesialueita parempaan
kuntoon, jotta ne houkuttelisivat myös lapsia ja nuoria mukaan yhteisiin toimintoihin ja
virkistymään luonnossa.

1.39 Pohjois-Kymen Kasvu ry
Anttilan ravirata/Anttilan Hevoskasvattajat r.y.
JULKINEN TUKI: 14000
KOKONAISBUDJETTI: 28000
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.01.2019-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Anttilan kylässä sijaitsevan raviradan tuomaritorni,
WC-tilat, myyntikoju ja kahvio sekä rakennetaan alueelle kaivo.
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FKK Futis kuuluu kaikille/Kouvolan Jalkapallo ry
JULKINEN TUKI: 67610,4
KOKONAISBUDJETTI: 84513
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.10.2019-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa luodaan uusi toimintatapa, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille
liikunnan tasapuolisen harrastamisen myös maaseudulla.
Golf tutuksi kaikille!/Koski-Golf r.y.
JULKINEN TUKI: 49000
KOKONAISBUDJETTI: 98000
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: KoskiGolfin harjoitusalueen kehittäminen:
- uuden laajan harjoitusviheriön rakentaminen
- lähipelialueen kehittäminen
- harjoitusalueen kehittäminen, mm. uusien par 3 -väylien rakentaminen
- futis- ja frisbeegolfradan kehittäminen
Tarkoituksena on tarjota kaikille avoin ja ilmainen golfin harjoittelu- ja pelimahdollisuus.
Kohderyhmänä on erityisesti nuoret ja eri urheiluyhteisöt.
Kansainvälisen moottoriurheilutapahtuman esiselvitys/Lahden seutu - Lahti Region Oy
JULKINEN TUKI: 100000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Iitti
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.12.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hanneen tavoitteena on selvittää, miten projektialueiden toimijat
valmistautuvat kansainväliseen suureen moottoriurheilutapahtumaan. Hankkeen avulla vahvistuu
myös kahden maakunnallisen toimijan yhteistyö ja tätä kautta pystytään paremmin ja
strategisemmin vastaamaan yrityskentässä syntyvään aktiivisuuteen ja varmistamaan yhteistyössä
vaikuttavuutta molemmissa maakunnissa näkyvästä suurtapahtumasta.
Liikettä landelle/Kymenlaakson Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 42287,07
KOKONAISBUDJETTI: 52858,84
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.08.2018-30.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeeseen on valittu seitsemän koulua/ koulun lähiympäristöä (Utti,
Pilkanmaa, Elimäki, Sippola, Viiala, Jokela ja Kääpälä) ja 12 seuraa. Lähiseurat ja Kymli järjestävät
jokaisella koululla ison liikuntatapahtuman, jonka jälkeen seurat järjestävät koululla
kerhotoimintaa noin 1-2 kuukauden ajan. Seuroja kannustetaan jatkossa järjestämään kerhoja tai
muuta toimintaa koulussa/ lähiympäristössä. Tapahtumien ja kerhojen tavoitteena on saada lapset
innostumaan liikunnasta ja tutustumaan lähialueen seuroihin ja heidän palveluihin. Näin
madalletaan kynnystä osallistua seuran toimintaan. Tapahtumissa hyödynnetään hankkeen kautta
hankittuja liikuntavälineitä. Liikuntavälineet tulevat olemaan hieman erikoisempia (kuin normaalit
koulun välineet), innostavia ja kaikille sopivia. Liikuntavälineet jäävät koulun käyttöön noin
kuukauden ajaksi.Lisäksi koulujen opettajille järjestetään liikunnan vinkkikoulutus (Helposti
liikkeelle) ja seuroille liikuntakerho-ohjaajan koulutus.
Radansuun areena/Iitin Kirkonkylä-Radansuun kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 12600
KOKONAISBUDJETTI: 18000
PAIKKAKUNTA: Iitti
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.05.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Iitin Radansuussa sijaitsevan luistelukaukalon
yhteyteen katsomorakenteet ja pukukopit ja hankitaan jäänhoitokone kentän hoitoon.
Tillolan ampumarata/Iitin Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 26042
KOKONAISBUDJETTI: 52084
PAIKKAKUNTA: Iitti
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.04.2020-30.07.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa asennetaan Iitin Tillolan kylässä sijaitsevalle Iitin
Riistanhoitoyhdistyksen hallinnoimalle alueelle ympäristöluvan mukainen luotiloukku, uusitaan
ampumaratalaitteisto sekä rakennetaan uusi ampumakoppi, ulko wc, laavu ja nuotiopaikka.
Kunnostetaan parkkipaikka ja maisemoidaan ampumaradan ympäristö.

1.40 PoKo ry
Kellarista kerros ylöspäin - Sutemi salihanke/Sutemi ry
JULKINEN TUKI: 36797,5
KOKONAISBUDJETTI: 73595
PAIKKAKUNTA: Mänttä-Vilppula
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.09.2019-31.12.2020
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JULKINEN KUVAUS: Mäntän Sutemi ry rakentaa harjoitustilat toiminnalleen ja muuttaa uusiin,
toimiviin ja ajanmukaisiin tiloihin Mäntän keskustassa. Tiloihin siirtyminen tuo uusia liikunnallisia
harjoitusmuotoja alueen kaikenikäiselle väestölle sekä vahvistaa jo olemassa olevien saatavuutta.
Kimpsut ja kampsut -teemahanke/PoKo ry
JULKINEN TUKI: 25527,58
KOKONAISBUDJETTI: 25527,58
PAIKKAKUNTA: Mänttä-Vilppula
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 05.09.2019-30.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Kimpsut ja kampsut -teemahankkeen tarkoituksena on rahoittaa PoKon
toimialueen yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka tukevat Navigaattori strategian tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit
edistävät Ylä-Pirkanmaan houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat vapaa-ajan palveluita sekä
lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan. Hankkeet ovat kooltaan niin pieniä, että niitä
ei itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. Investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja
tai pienimuotoista rakentamista ja kylien kokoontumis- ja/tai harrastuspaikkojen varustelua.
Kimpsut ja kampsut -teemahanke/PoKo ry
JULKINEN TUKI: 102110,31
KOKONAISBUDJETTI: 136147,08
PAIKKAKUNTA: Mänttä-Vilppula
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 05.09.2019-30.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Kimpsut ja kampsut -teemahankkeen tarkoituksena on rahoittaa PoKon
toimialueen yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka tukevat Navigaattori strategian tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on, että hankkeessa toteutetut pieninvestoinnit
edistävät Ylä-Pirkanmaan houkuttelevuutta asuinalueena, parantavat vapaa-ajan palveluita sekä
lisäävät mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan. Hankkeet ovat kooltaan niin pieniä, että niitä
ei itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. Investoinnit voivat olla kone- ja laitehankintoja
tai pienimuotoista rakentamista ja kylien kokoontumis- ja/tai harrastuspaikkojen varustelua.
Koko kylä liikkuu/Kolhon Vihuri ry
JULKINEN TUKI: 8000
KOKONAISBUDJETTI: 10000
PAIKKAKUNTA: Mänttä-Vilppula
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Koko kylä liikkuu- hankkeen tavoitteena on kehittää Kolhon elinvoimaisuutta,
lisätä palveluita, aktivoida kyläläisiä liikkumaan ja kiinnittämään huomiota kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin. Hankkeella tavoitellaan myös kolholaisten yhdistysten sekä toisaalta seudullisen
urheiluseurayhteistyön lisäämistä ja tiivistämistä.
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Pollarin ampumaradan ajanmukaistaminen/Mäntän Seudun Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 27573,5
KOKONAISBUDJETTI: 55147
PAIKKAKUNTA: Mänttä-Vilppula
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Pollarin ampumaradan
toimintaa niin, että se vastaa kestävän kehityksen tarpeita niin ympäristön kuormituksen kuin
energiatalouden osalta. Radalla arvioidaan käyvän vuosittain 1300-1500 ampujaa.

1.41 Pomoväst rf
Box Motionscenter/Skärgårdens Vänner i Snappertuna rf
JULKINEN TUKI: 12500,89
KOKONAISBUDJETTI: 43755,29
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Anskaffning av motionsredskap för byns alla invånare med syfte att förbättra
kondition och hälsa.
Fyrhjuling med larvband/Österby Sportklubb rf
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 09.05.2018-28.02.2019
JULKINEN KUVAUS: Österby sportklubb r.f. (ÖSK) planerar skaffa en fyrhjuling med larvband.
Maskinen används både till att dra runt föreningens snökanoner vid snötillverkning samt för
spårdragning för skdspår (vilket kräver mindre snö än med nuvarande snöskoter). Maskinen kan
används också till transportbehov vid eventuella olyckor och sommartid vid utförande av
röjningsarbete.
Harjoitusalueen kehitysprojekti/Hirsala Golf ry
JULKINEN TUKI: 17358,76
KOKONAISBUDJETTI: 86793,8
PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.11.2020-31.08.2021
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JULKINEN KUVAUS: Hirsala Golf on kaikille avoin golf-kenttä, jonka arvojen keskiössä on
ympäristöystävällisyys.Kenttä soveltuu kaikille käyttäjäryhmille (lapset, nuoret, aloittelijat,
harrastajat, kilpapelaajat, seniorit ja erityisryhmät). Toiminta on vahvasti kausiluonteista: golfkausi kestää huhtikuun puolesta välistä marraskuun alkupuolelle. Muuna aikana kenttä
rakennuksineen on yleisöltä suljettu. Harjoitusalueiden parantaminen mahdollistaa lähialueen
harrastajille jatkossa paremmat mahdollisuudet päästä kehittämään golf-taitojaan, liikkumaan
enemmän ja tarjoamaan mahtavia elämyksiä
Luonto- ja ulkoilureitti Nordcenteriin/Nordcenter Golf & Country Club r.y.
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Nordcenterin alueille rakennetaan kaikille avoin luonto- ja ulkoilureitti. Reitille
tulee laavu ja nuotiopaikka. Reitin opastus Nordcenterin P-alueelta.
Näridrottsplan i Prästkulla/Prästkullanejdens Hembygdsförening r.f.
JULKINEN TUKI: 45000
KOKONAISBUDJETTI: 90000
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: En näridrottsplan byggs i Prästkulla by i anslutning till den befintliga
aktivitetsparken som byggts 2015-2016 invid föreningshuset Malmåsa. Bidraget är en del av
finansieringen av utveckling av landsbygden med tanke på befolkningen i Prästkulla, Nitlax och
Öbytrakten.
Padelbana/Ekenäs Tennisklubb rf
JULKINEN TUKI: 24648,5
KOKONAISBUDJETTI: 49297
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Byggande av en padelbana
Ratsastuskentän rakentaminen/Billnäs Ridcentrum Ab
JULKINEN TUKI: 11200
KOKONAISBUDJETTI: 56000
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: muut
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HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 16.08.2017-30.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Ratsastuskeskuksen on tarkoitus yhdessä Billnäsin Ratsastajat ry:n kanssa
kehittää nuorisotoimintaa, vapaa-ajan liikunta- ja kerhotoimintaa sekä järjestää valmennuksia ja
kilpailuja Suomen korkeimmalla tasolla. Ratsastusurheilua ei pysty kehittämään Raaseporissa ja
Billnäsissä ilman tarkoituksenmukaisia ratsastusurheilualueita. Yritys ja seura ylläpitävät
monipuolista toimintaa, mutta haluaisivat kehittyä kilpailukeskukseksi.
Rekreations - och aktivitetspark/Föreningen Folkhälsan i Bromarf r.f.
JULKINEN TUKI: 14250
KOKONAISBUDJETTI: 28500
PAIKKAKUNTA: Raasepori
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Projektet mål är att göra upp en helhetsplan för strandområdet vid Furutorps
badstrand i Bromarv kyrkby och att bygga en rekreations- och aktivitetspark med ett mångsidigt
utbud av nya aktiviteter på badstranden, ett utegym, en naturstig, en grillplats samt bord och
bänkar. Dessutom skall behovet av parkeringsplatser och säkra trafikarrangemang tillgodoses.
Målgrupperna är både bofasta, fritidsboende, båtgäster och tillfälliga besökare.
Rekreationsparken skall erbjuda möjligheter både för ledd verksamhet och individuella aktiviteter,
som skapar trivsel och som befrämjar hälsa och välmående.
SANKA/Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, ruotsiksi Föreningen Nylands Friluftsområden rf
JULKINEN TUKI: 39277,5
KOKONAISBUDJETTI: 78555
PAIKKAKUNTA: Inkoo
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Sandfjärden koetaan myös erityisen merkittävänä lähiseudun asukkaiden
virkistyskohteena ja uimapaikkana. Kehittämissuunnitteluprosessissa monet paikalliset tahot
nostivat nimenomaan Sandfjärdenin ranta-alueen keskiöön, ja toivat esiin tarpeita ja toiveita sen
kehittämiseksi. Sandfjärdenin palveluvarustus on puutteellista ja heikkokuntoista, eikä alueen
ympäristö ole virkistyskäytön näkökulmasta viihtyisä. Lisäksi alueella on haasteita leiriytymisen
sekä maastoliikenteen ja -pysäköinnin kanssa. Edellä mainitut asiat ovat rajanneet alueen
käyttäjäkuntaa ja heikentäneet alueen kävijäkokemusta, viihtyisyyttä ja turvallisuuden kokemista.
Näihin vastataan Sanka-hankkeessa tehtävillä kehittämistoimenpiteillä. Hankkeessa ranta-alueelle
rakennetaan uudet virkistyskäytön rakenteet, opasteet sekä pysäköintipaikka. Lisäksi aluetta
maisemoidaan ja siellä tehdään luonnonhoitotoimia.
Seglingscenter/klubblokal/Ekenäs Segelsällskap r.f.
JULKINEN TUKI: 46400
KOKONAISBUDJETTI: 232000
PAIKKAKUNTA: Raasepori
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HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Projektet innefattar byggandet av ett seglingscenter med tillräckliga
förvaringsutrymmen för juniorverksamhetens utrustning, vilket är en förutsättning för att
segelsällskapet skall kunna utveckla sin verksamhet och då speciellt arbetet till förmån för
regionens juniorer. Byggnaden kommer att fungera som skolningsutrymme för juniorer och
medlemmar samt som bas för sällskapets båtbesiktningsmän. Juniorskolningen omfattar, förutom
båthantering och seglingsteknik, även information om hur man rör sig i naturen i allmänhet och
skärgården i synnerhet. Projektets målgrupp är förutom medlemmarna, speciellt regionens
juniorer, vilka kan dra nytta av skolnings- och träningsverksamheten. Segelsällskapets målsättning
är att med hjälp av ändamålsenliga utrymmen ytterligare förbättra sitt juniorarbete och ge fler
juniorer möjlighet att delta.
Siuntion kuntosali/Oy Siuntion Monitoimihalli - Sjundeå Allaktivitetshall Ab
JULKINEN TUKI: 9871,98
KOKONAISBUDJETTI: 19743,96
PAIKKAKUNTA: Siuntio
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Siuntion Monitoimihallin rakentamisen yhteydessä halliin varattiin
siuntiolaisten ja lähiseudun asukkaiden pyynnöstä tilat myös kuntosalille. 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.
Tekonurmikenttä siuntiolaisten lasten harrastusmahdollisuuksien edistäjänä/Siuntiolaisen
liikunnan ystävät ry
JULKINEN TUKI: 12936
KOKONAISBUDJETTI: 25872
PAIKKAKUNTA: Siuntio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on saada Siuntioon kaikkia kuntalaisia ja
erityisesti lapsia ja nuoria palveleva tekonurmikenttä Siunton Pickalaan. Jotta toiminta kentällä
voidaan täysipainoisesti aloittaa, tarvitaan tekonurmen asentamisen jälkeen vielä harrastuskautta
pidentävät laadukkaat valot, ilkivaltaa ja pallon karkailua vähentävä aita kentän ympärille sekä
saniteettitilat sisältävät asialliset pukukopit.
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Vuohimäen Ampumarata/Kyrkslätt Skytteförening rf
JULKINEN TUKI: 59795,17
KOKONAISBUDJETTI: 268501
PAIKKAKUNTA: Kirkkonummi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Vuohimäen ampumaradan ensimmäisten vaiheiden toteutus.
Projektisuunnitelman (liitteenä) vaiheet I ja II. Hankkeessa toteutetaan 50 metrin ulkorata
pienoiskiväärille ja pistoolille. Hankkeeseen kuuluu alueen teiden ja maanalaisten putkien ja
kaapeleiden toteutus sekä radalle suunnitellut rakennukset ja rakenteet, lisäksi alue aidataan.
Rakennukset käsittävät ampumakatoksen sekä taululaitesuojan. Hankkeeseen kuuluu lisäksi yläja sivukulissit. Toteutukseen sisältyy myös aluevaraus myöhemmin toteutettavaa pistoolirataa ja
ampumahallia (ei hankkeessa) varten. Selvitetään myös kunnan ja viereisen maa-alueen
vuokranneen toimijan kanssa mahdollisuudet ottaa lajivalikoimaan ampumahiihto, -juoksu ja
vastaavat lajit.

1.42 Päijänne-Leader ry
Aloittelijoille, nuorille ja eläkeläisille suunnattujen frisbeegolf-ratojen rakentaminen
Heinolaan/Lords of Disc Golf ry
JULKINEN TUKI: 29679,65
KOKONAISBUDJETTI: 45661
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.02.2017-31.12.2017
JULKINEN 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.
Curling -toimintaa Asikkalaan/Asikkala Curling ry
JULKINEN TUKI: 9522,5
KOKONAISBUDJETTI: 14650
PAIKKAKUNTA: Asikkala
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.08.2018-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Curling -välineiden hankinta ja toiminnan aloittaminen tukee kunnan
strategiaa sekä lisää maaseudun asumisviihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta, jolla on positiivinen
vaikutus kunnan asukasluvun kehittymiseen. Curling tarjoaa myös matkailuyrittäjille uuden
aktiviteetin ja edistää välillisesti myös heidän liiketoimintojaan.
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Hartolan Kuninkaanpolut/Hartolan kunta
JULKINEN TUKI: 42000
KOKONAISBUDJETTI: 42000
PAIKKAKUNTA: Hartola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.05.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hartolan Kuninkaanpolut hanke toteuttaa Hartolan keskustan tuntumaan
retkeily-/ulkoilueitistökokonaisuuden hyödyntäen alueella jo kulkevia reittejä ja polkuja. Neljästä
osuudesta koostuva reitistö muodostaa yhtenäisen, mutta monimuotoisen kokonaisuuden.
Reitistö viitoitetaan maastoon helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Lähtöpaikoille
kunnostetaan opastaulut sisältöineen kertomaan reitistöstä. Soisella metsäosuudella kulkeva
polku kestävöidään ympäristöön sopivalla puuhakkeella kulkemisen helpottamiseksi. Reitistön
varrella olevia, osin vaarallisen huonokuntoisia, rakenteita kunnostetaan ja tarvittaessa uusitaan.

Huolto- ja varikkoalue hevosharrastajille/Unetun Ratsastajat ry
JULKINEN TUKI: 15600
KOKONAISBUDJETTI: 24000
PAIKKAKUNTA: Hartola
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.08.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Unetun ratsastajat ry aloittaa kilpailujen järjestämisen ja tätä varten tarvitaan
alue, jossa voidaan säilyttää kilpailuihin tulevien hevosten kuljetustrailerit, sekä käsitellä
turvallisesti hevosia. Aluetta käytetään myös muissa seuran järjestämissä tapahtumissa.
Kilpailujen järjestämistä varten tarvitaan myös asiallinen tuomarikoppi.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen/Päivänsäde-säätiö sr
JULKINEN TUKI: 7500
KOKONAISBUDJETTI: 10000
PAIKKAKUNTA: Asikkala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.12.2019-15.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Päivänsäde säätiön ja lähiyhteisöjen asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin ja
osallisuuden edistämikseksi hankittava sähköpyörä
Kaikki Kartalle/Itä-Hämeen Rasti ry
JULKINEN TUKI: 13500
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 02.04.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada sekä vähän liikkuvat että aktiivisesti liikkuvat
mukaan kasvattamaan suunnistuksen ja luontoliikkujien harrastajamäärää Itä-Hämeen alueella.
Toisena päätavoitteena on luoda sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille uusia, erilaisia
luontoliikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia uudenlaisissa ympäristöissä, uutuutena mm.
taajamasuunnistukset ja Mobiilisuunnistukset (MOBO-rastit). Kolmantena tavoitteena on levittää
toimintaa Itä-Hämeen Rastin perinteisen toiminta-alueen lisäksi myös Pertunmaan kunnan
alueelle.
Kalkkisten ulkokuntoilupiste/Kalkkisten Kataja ry
JULKINEN TUKI: 14396,67
KOKONAISBUDJETTI: 22148,72
PAIKKAKUNTA: Asikkala
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.04.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on saada Kalkkisten kylälle monitoimikentän viereen
ulkokuntoilulaitteet, joilla voidaan tehdä erilaisia voimaharjoitteita. Hankkeella halutaan luoda
alueen kaiken ikäisille asukkaille monipuolisempaa ja kehon tasapainoisempaan huoltoon
liikuntamahdollisuuksia, toteuttaen ulkoliikuntapiste, jossa voidaan tehdä erilaisia
voimaharjoitteita vastuksilla.
Kammiovuoren luontopolku/Vintturin kyläyhdistys Oras ry.
JULKINEN TUKI: 27323,2
KOKONAISBUDJETTI: 42035,7
PAIKKAKUNTA: Sysmä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.05.2017-04.11.2018
JULKINEN KUVAUS: Kammiovuoren luontopolun opasteviittojen uudistus, uuden laavun
rakentaminen jne.
Karhulampi-Rautvuori - vaellusreitti/Heinolan Latu ry
JULKINEN TUKI: 13000
KOKONAISBUDJETTI: 20000
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Heinola on terveysliikuntakaupunki, jossa paikallinen kuntoliikuntajärjestö
Heinolan Latu ry om merkitävä toimija asukkaiden liikuttajana. Nyt toteutettava reitti Karhulampi
- Rautvuori täydentää hienolla tavalla urheilualueelta alkavia reitistöjä. Reitti yhdistää isot
kaupunginosat Rainion ja kirkonkylän ja muodsotaa jatkoyhteyden Juustopolkua pitkin
Vuolenkoskelle ja Ilvesreittiä pitkin Vierumäen urheiluopistolle. Uusi reittiosuus merkitään
paaluin.
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Kartta Kaikille -investointihanke/Itä-Hämeen Rasti ry
JULKINEN TUKI: 19500
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tehdä Itä-Hämeen ( Hartola, Heinola, Pertunmaa,
Sysmä ) alueelle noin 15-20 kpl uusia, erilaisia suunnistuskarttoja. Yhteensä kartoitettava alue on
noin 35-40 km2. Suunnistuksen lisäksi kaikki kartat mahdollistavat lähiliikunnan ja retkeilyn sekä
luonnossa että taajama-alueella kartan kanssa. Osa uusista, kartoitettavista alueista sijaitsee
paikallisten oppilaitosten lähellä, näin ollen ne soveltuvat erinomaisesti myös koulujen
opetuskäyttöön. Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän taajamiin tehdään myös ns.
sprinttisuunnistuskartat. Näihin on tarkoitus tehdä myös MOBO-kiintorastit, jolloin niitä on helppo
käyttää myös matkailussa hyväksi. Karttojen tehokasta käyttöä varten on vireillä "Kaikki Kartalle"
-hanke, jolla pyritään aktivoimaan alueen vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat liikkumaan kartan
avulla.
Kattiharjun ampumaradan päivitys/Pertunmaan Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 13065
KOKONAISBUDJETTI: 20100
PAIKKAKUNTA: Pertunmaa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Pertunmaan Kattilaharjun ampumaradan päivitys;Riistanhoitoyhdistys
ylläpitää ampumarataa Ruorasmäessä.Hirvirata,skeet,trapp ja reserviläisten pienoiskivääriammuntapaikka takaavat turvallisen ja ympäristöystävällisen mahdollisuuden harjoittaa
ammuntaa,jotta Riistanhoitoyhdistys voisi tulevaisuudessakin tarjota paikan harjoittelu,kilpailu ja
lakisääteisen ammuntakokeen suoittamiseen alueen harrastajille täytyy ammuntaolosuhteet
päivittää ja samalla päivittää myös lupa asiat.Alue on kaikkien harrastajien vapaasti
käytettävissä ,ei ainosataan Pertunmaalaisten harrastajien.

Kippasuon frisbeegolf-ratojen yhtenäistäminen frisbeegolf-maailmaksi ja kaikkien alueen
ratojen ylläpitokyvykkyyden parantaminen/Lords of Disc Golf ry
JULKINEN TUKI: 42250
KOKONAISBUDJETTI: 65000
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Tällä hankkeella yhdistämme Heinolan Kippasuon kolme eri tasoista
frisbeegolf-rataa yhtenäiseksi frisbeegolf-maailmaksi, joka on ensimmäinen koko Etelä-Suomessa
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(napapiirin eteläpuolella). Lisäksi hankkeella saatetaan loppuun useita vuosia valmistellun PROradan päivittäminen ammattilaistasolle. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kaikkien yhdistyksen
ylläpidossa olevien frisbeegolf-ratojen ylläpitotyön tehostaminen sekä kaikkien ratojen
nykyaikaisen esittelymateriaalien tekeminen. Osaltaan hanke tulee myös helpottamaan jatkossa
tapahtumien järjestämistä. Hankkeesta tullaan kertomaan myös laaja-alaisesti niin printti- kuin
digi-mediassakin.
Maakesken monitoimikenttä/Maakesken Yhteismaat
JULKINEN TUKI: 35067,5
KOKONAISBUDJETTI: 53950
PAIKKAKUNTA: Padasjoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2017-30.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Liikuntaharrastuksen ja yhteisöllisyyden lisääminen Maakeskessä.
Padasjoen Yrityksen lumikissa/Padasjoen Yritys r.y.
JULKINEN TUKI: 26000
KOKONAISBUDJETTI: 52000
PAIKKAKUNTA: Padasjoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.12.2019-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Lumikissan hankintaa mahdollistaa Padasjoen Yritykselle mahdollisuudet
järjestää piirikunnallisia ja kansallisia kisoja Kullasvuoren maastoissa sekä antaa laadukkaat ja
monipuoliset olosuhteet hiihtourheilun harrastamiseen niin kuntalaisille että kuntaan saapuville
matkailijoille
Pyöräilyn ja pyörämatkailun kehittämishanke/Sysmän kunta
JULKINEN TUKI: 45000
KOKONAISBUDJETTI: 45000
PAIKKAKUNTA: Sysmä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.03.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Pyörämatkailu istuu myös moniin matkailutrendeihin, lähi- ja luontomatkailuun sekä aktiviteetti- ja seikkailumatkailuun. Pyörämatkailijan motiivina on päästä
tavanomaisten matkailukohteiden ulkopuolelle, pienempiin paikkoihin, tutustua paikalliseen
elämään ja elämäntapaan ja nauttia kevyestä liikunnasta ja ulkoi-lusta luonnossa. Reitistöjen
kehittäminen vaikuttaa myös paikallisten ja lähiseutujen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkai-den
viihtyvyyteen, liikkumiseen lähiseudulla ja tuo terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.
Retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön/Juotavan hyvä etelä-Päijänne ry
JULKINEN TUKI: 80000
KOKONAISBUDJETTI: 80000
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PAIKKAKUNTA: Asikkala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet retkeilyreittien, luontopolkujen
ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä
tietojen julkaisemiseksi suomeksi ja kahdella muulla kielellä Juotavan Hyvä Etelä-Päijänteen
internetsivustolla. Samalla tarkastetaan ja muokataan alueelta aiemmin tuotetut tiedot ja
täydennetään reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä, joka tukee kohteiden tuotteistusta
matkailuyrittäjien hyödynnettäväksi.
Rientolan leikkipuisto ja sen ympäristön ehostus/Maakesken kylä ry
JULKINEN TUKI: 21762
KOKONAISBUDJETTI: 33480
PAIKKAKUNTA: Padasjoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Maakesken Rientolaan (kylän yhteinen talo) rakennettava lasten leikkipuisto,
joka tukee lasten liikkumista ja perheiden hyvinvointia
Rusi Riders ratsastuskilpailutoiminan kehittäminen/Rusi Riders ry
JULKINEN TUKI: 29171,87
KOKONAISBUDJETTI: 44879,8
PAIKKAKUNTA: Hartola
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.04.2017-24.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Hanke kohdistuu tavoitteellisen ratsastustoiminnan kehittämiseen ja sen
turvallisuuden parantamiseen Rusin alueella sekä Rusin kylän elinvoiman kasvattamiseen ja
ylläpitämiseen. Hankeen aikana uudistetaan kilpailutoimintaan liittyvää kalustoa sekä muokataan
tiloja toimivammaksi. Hanke lisää alueen vetovoimaa ja viihtyvyyttä, sekä parantaa alueen
harrastusmahdollisuuksia ja tasa-arvoistaa maaseudun alueen nuorten mahdollisuutta osallistua
yhteisölliseen kannustavaan toimintaan.
Sysmän pyöräilyreitit/Voimistelu- ja Urheiluseura Sysmän Sisu r.y.
JULKINEN TUKI: 64350
KOKONAISBUDJETTI: 99000
PAIKKAKUNTA: Sysmä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hanke on jatkoa Sysmän ja Hartolan kuntien pyörämatkailu selvityshankkeelle
Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan eBikepark Sysmän Päijätsaloon. Lisäksi kootaan Sysmän
alueen retkipyöräilyreittejä ja luodaan niille karttaopasteet. Hanke hyödyntää ja kehittää edelleen
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alueen luontomatkailua ja alueen kuntoliikuntamahdollisuuksia. Retkipyöräilyreittien kohderyhmänä on vapaa-ajanpyöräilijät ja eBikeparkissa huomioidaan maastopyöräilijät, jotka ovat
pyöräilytekniikaltaan eritasoisia. Tavoitteita ovat paikallisten kuntoliikuntamahdollisuuksien ja
hyvinvoinnin parantaminen, kuntalaisten tietoisuuden lisääminen erilaisista pyöräilylajeista ja
innostaminen lajin pariin sekä luontoliikunnan edistäminen.
Taruksen ampumaradan kunnostus/Padasjoen Urheiluampujat ry
JULKINEN TUKI: 7020
KOKONAISBUDJETTI: 10800
PAIKKAKUNTA: Padasjoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.04.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Tarusjärven pistooli-toimintaradan saattaminen ympäristöluvan mukaiseen
käyttökuntoon.
ULOS - ulkokuntosali ja koirapuisto sysmäläisten hyvinvointia ja terveyttä edistämässä/Sysmän
Palvelutaloyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 35750
KOKONAISBUDJETTI: 55000
PAIKKAKUNTA: Sysmä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 19.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Liikunta- ja koiraharrastuksen tukemiseen tarvitaan monipuolista
palvelutarjontaa. Sysmän sote-kampuksen ympärille on rakennettu elämyspolku kuntalaisten
aistivirkistykseen ja elämänhallinnan tukemiseen. Elämyspolun yhteyteen on rakennettu myös
kuntalaisten toivoma koirapuisto. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa nyt rakennettua
ympäristöä vastaamaan kuntalaisten toiveita ja tarpeita. Hankkeen tavoitteena on rakentaa
kaikenikäisille sopiva ulkokuntosali, hankkia kuntosalin vieressä olevaan koirapuistoon tarvittava
välineistö sekä rakentaa alueelle tarvittava valaistus.
YMCA Training Center/Heinolan NMKY ry
JULKINEN TUKI: 94834,11
KOKONAISBUDJETTI: 193539
PAIKKAKUNTA: Heinola
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.06.2017-31.05.2019
JULKINEN KUVAUS: YMCA Training Center -hankkeen tarkoituksena on rakentaa Faneerin
Kiinteistö Oy:n tiloihin koripallon harjoituskeskus. Kiinteistössä toimii tällä hetkellä uusi yksityinen
kuntosali sosiaalitiloineen. Koripallosalin toteutuessa tähän yhteyteen, kyse ei olisi vain
koripallokentästä vaan kokonaisesta liikunnallisesta toimintakeskuksesta. Oma koripallosali
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mahdollistaisi myös kokonaan uusia toimintamuotoja, esimerkiksi yökoristoiminnan,mikä on
Helsingissä todella isoa ja kysyttyä toimintaa.

1.43 Rajupusu Leader ry
Ampumasimulaattori/Juvan Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 8000
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.10.2017-11.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Yhdistyksen tarkoitus on hankkia ampumasimulaattoria, joka palvelee myös
naapurikunnan aluetta. Simulaattorilla on tarkoitus kehittää ja lisätä ampumaharjoittelua
erityisesti nuorten aloittavien metsästäjien keskuudessa, sekä innostaa uusia harrastajia
ampumaurheilun pariin.
Elinkaaripuisto/Joroisten Palveluasunnot ry
JULKINEN TUKI: 122639,72
KOKONAISBUDJETTI: 246760
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Joroisten Palveluasunnot ry, Joroisten Oma osuuskunta, Joroisten kunta sekä
paikalliset yhdistykset ja seurat haluavat toteuttaa yhteistyössä Joroisten kirkonkylän
pääsisääntulotien varteen liikunnallistavan sekä kuntoa ja motorisia taitoja kehittävän ja
ylläpitävän elinkaaripuiston, jossa on toimintoja "vauvasta vaariin/muoriin". Puistoon tulee eri
laitteiden lisäksi esiintymislava, joten puistossa voi järjestää myös kulttuuritapahtumia. Puisto on
avoinna kaikille ja kaikkien vapaassa käytössä.
Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille/Kartanogolf ry
JULKINEN TUKI: 70000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Hanke on kolmen golfseuran yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa ovat
mukana Kartanogolf ry Joroisista, Rantasalmi Golf ry Rantasalmelta ja Kerigolf ry Savonlinnasta.
Itä-Suomen golfseuroilla jäsenten keski-ikä nousee, jolloin heidän harrastamisensa hiipuu ja
lopulta he jättäytyvät pois toiminnasta. Jäsenten ikäjakauma ennakoi voimakasta jäsenmäärän
pudotusta lähivuosina. Hankkeen ensisijainen tavoite on kasvattaa siihen osallistuvien
golfseurojen jäsenmäärää ja säilyttää näin golfharrastuksen ja seurojen elinvoima tulevaisuudessa.
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Tavoitteena on saada uusia jäseniä kaikista ikäluokista. Kahden vuoden aikana on tavoite innostaa
golfin pariin 600 uutta harrastajaa. Seuroille kehitetään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma,
jossa on mietitty millä toimenpiteillä ja välineillä tavoitteet saavutetaan. Hankkeeseen palkataan
henkilö johtamaan projektia ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Hanke tuottaa seuroille
elinvoimastrategian / toimintamallin uusien jäsenten hankintaan ja heidän sitouttamiseen
yhdistyksen toimintaan (palvelupolku-ajattelu). Toimintamallin avulla päivitetään ihmisten
mielikuvaa lajista ja tehdään lajin pariin tuleminen helpoksi.
Ensilumen latu/Avoin Yhtiö Kotijärven Loma-asunnot ja -palvelut
JULKINEN TUKI: 7132,5
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.09.2020-29.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Ensilumen latu mahdollistaa hiihdon harrastamisen ja palveluiden tarjonnan
myös sääolosuhteiden lämmetessä. Poikkeukselliset lämpimät sääolosuhteet vaativat latupohjilta
enemmän ja satavan lumen hyödyntämisen, jotta hiihdon harrasstaminen on mahdollista ja
hiihtokautta voidaan jatkaa sekä syksystä ja varmistaa hyvät olosuhteet läpi koko talven.
Fatbike-pyörät ja kuplafutis/Järvi-Suomen Syke Oy
JULKINEN TUKI: 2777,25
KOKONAISBUDJETTI: 7935
PAIKKAKUNTA: Sulkava
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 01.03.2019-03.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Fatbike- ja kuplafutis investointien myötä yritys kehittää toimintaansa
ohjelmapalveluiden puolella
Harjupirtin huoltorakennuksen kunnostus/Rantasalmen Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 16259
KOKONAISBUDJETTI: 32518
PAIKKAKUNTA: Rantasalmi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2020-30.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Harjupirtin huolto- ja kilpailutilat on rakennettu 1996. Hankkeella parannetaan
tilojen käyttöikää ja käyttöturvallisuutta, säästetään vesi- ja energiakustannuksissa. Hankkeen
myötä voidaan tilojen käyttöä lisätä merkittävästi. Harjupirtin omistaa Rantasalmen Urheilijat ry
Ilmoittautumis- ja ajanotto-ohjelmiston hankinta Sulkavan Suursouduille/Sulkava-seura r.y.
JULKINEN TUKI: 8000
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Sulkava
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HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2018-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Uuden ilmoittautumis- ja ajanotto-ohjelmiston hankinta joka hyödyntää,
nopeuttaa ja helpottaa osallistujien ilmoittautumista sekä soutuorganisaation ajanotto- ja
tulospalvelua saaden samalla ohjelmiston nykypäivään.
Investointitukihakemus, maastopyörät/Mika Ilmari Oy
JULKINEN TUKI: 9393,65
KOKONAISBUDJETTI: 26839
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 17.03.2020-22.07.2022
JULKINEN KUVAUS: Yrityksen toimiala on hiihto- ja laskettelukeskustoiminta. Kyseessä on yrityksen
uuden liiketoimintasektorin, sähköavusteisten maastopyörien vuokraustoiminta ympärivuotisesti.
Pyöriä käytetään myös omassa liiketoiminnassa Hasamäen laskettelukeskuksessa.
Joroisten ampumaradan kehittämisinvestoinnit/Joroisten Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 37225
KOKONAISBUDJETTI: 74450
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.08.2020-03.08.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on turvata ampumakokeiden järjestäminen ja
mahdollistaa kaikkien joroislaisten ja lähikuntien metsästäjien ja ampumaharrastajien
harrastusmahdollisuudet Joroisten ampumaradalla. Hankkeen tuloksena saadaan hirvi- ja
luodikkoradalle nykyaikaisen ympäristölainsäädännön ja ympäristöluvan mukaiset ratarakenteet,
uusi hirviratalaitteisto sekä kehitetään rata-alueen infraa ja sen kunnossapitoa. Hankkeen
toteuttaa Joroisten riistanhoitoyhdistys. Pilaantuneiden maiden puhdistamiskustannuksia ei
sisällytetä tähän hankkeeseen vaan riistanhoitoyhdistys vastaa niistä kokonaan itse.
Kanavankankaan ampumaradan kehittäminen/Keski-Savon Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 8680
KOKONAISBUDJETTI: 12400
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Keski- Savon Ampujat ry, Trap, Skeet1 ja Skeet2 haulikkoratojen
ympäristöselvitykset ja meluntorjuntasuunnitelma
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KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten/Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
JULKINEN TUKI: 116000,5
KOKONAISBUDJETTI: 165715
PAIKKAKUNTA: Rantasalmi
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2017-31.07.2019
JULKINEN KUVAUS: KultRinki hankkeen päätavoitteena on luoda monialainen hyvinvointipalvelu,
jota koordinoi ja hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry verkostoyhteistyössä vaikutusalueen
kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Toiminnan
ydintehtävänä on edistää hyvinvointi-,kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, luoda uusi
vapaaehtoistoiminnan muoto Rajupusu leader alueelle sekä jatkotyöstää Piällysmies leader
alueella kehitettyjä hyväksi todettuja toimintamuotoja. Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan
osatavoitteita ovat 1) ennaltaehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, 2) tukea elinikäistä
oppimista, 3) edistää aktiivisuutta ja elämänlaatua, 4) räätälöidä hyvinvointipalveluja asukkaiden
omien toivomusten perusteella, 5) lisätä paikallisten kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden tuottamien
palveluiden käyttöä sekä 6) kasvattaa oman paikkakunnan tuntemusta.
Luonto ja Liikunta/Rajupusu Leader ry
JULKINEN TUKI: 10931,97
KOKONAISBUDJETTI: 10931,97
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 09.05.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Luonto ja Liikunta -teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden
aktivoiminen oman elinympäristön viihtyvyyden parantamiseen, luonto- ja virkistyskohteiden
kunnon ja viihtyisyyden parantaminen, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien monipuolistaminen
ja kehittäminen, kylien palvelutarjonnan omaehtoisen kehittämisen kannustaminen sekä uusien
toimijoiden sitouttaminen hanketoimintaan. Hankkeen toimenpiteet liittyvät teeman mukaisesti
joko luontoon tai liikuntaan. Luontoon liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luontokohteen
rakentaminen (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku jne.), luonnossa olevan tuli- tai retkipaikan
varustaminen (kota, tulipaikka, wc) tai alueen raivaaminen. Liikuntateeman alla toimenpiteitä
voivat olla esimerkiksi investointi liikuntavälineisiin, liikunta-alueen kunnostus (uimaranta,
leikkikenttä, luistinrata) tai parantaminen. Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n
toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) ja siinä rahoitetaan yleishyödyllisiä
investointeja. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se sisältää
EU-rahoitusta.
Luonto ja Liikunta/Rajupusu Leader ry
JULKINEN TUKI: 25193,23
KOKONAISBUDJETTI: 38758,82
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
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HANKEAIKA: 09.05.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Luonto ja Liikunta -teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden
aktivoiminen oman elinympäristön viihtyvyyden parantamiseen, luonto- ja virkistyskohteiden
kunnon ja viihtyisyyden parantaminen, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien monipuolistaminen
ja kehittäminen, kylien palvelutarjonnan omaehtoisen kehittämisen kannustaminen sekä uusien
toimijoiden sitouttaminen hanketoimintaan. Hankkeen toimenpiteet liittyvät teeman mukaisesti
joko luontoon tai liikuntaan. Luontoon liittyviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi luontokohteen
rakentaminen (pitkospuut, näköalatorni, luontopolku jne.), luonnossa olevan tuli- tai retkipaikan
varustaminen (kota, tulipaikka, wc) tai alueen raivaaminen. Liikuntateeman alla toimenpiteitä
voivat olla esimerkiksi investointi liikuntavälineisiin, liikunta-alueen kunnostus (uimaranta,
leikkikenttä, luistinrata) tai parantaminen. Teemahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n
toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava) ja siinä rahoitetaan yleishyödyllisiä
investointeja. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja se sisältää
EU-rahoitusta.
Ratsastuskoulutoiminnan kehittäminen/Tmi Emmi Purhonen
JULKINEN TUKI: 39982,2
KOKONAISBUDJETTI: 222000
PAIKKAKUNTA: Joroinen
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.01.2020-17.04.2021
JULKINEN KUVAUS: Tmi Emmi Purhonen tarjoaa ratsastustunteja pienryhmille Vantunmäen
ratsutilalla Varkaudessa. Nyt toiminta siirretään Joroisten Kuvansiin, josta yritys ostaa uudet
toimitilat. Hanke mahdollistaa yritystoiminnan merkittävän kasvattamisen ja kehittämisen.
Reitistöjen investointihanke/Sulkavan kunta
JULKINEN TUKI: 46002,51
KOKONAISBUDJETTI: 56005
PAIKKAKUNTA: Sulkava
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.11.2019-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Investointihankkeen tavoite on saada Sulkavan kunnan alueen virkistysalueet
ja retkeilypalvelut kuntoon vastaamaan tämän päivän kohderyhmien vaatimuksia kaikin puolin.
Reitistöjen kehittämishanke 2/Sulkavan kunta
JULKINEN TUKI: 56442,4
KOKONAISBUDJETTI: 56442,4
PAIKKAKUNTA: Sulkava
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Sulkavan kunnan reitistöjen kehittämäishanke 2 vastaa reitistöjen edelleen
kehittämisen tarpeeseen, paikallisten aktivointiin ja markkinointiin. Yhteistyön edelleen
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kehittäminen sidosryhmien ja -organisaatioiden kanssa ja myös investointihankkeen organisointi,
talkoiden järjestely ja työnjohto kuuluvat vastuualueelle.
Sulkavan liikuntareitistöjen kehittäminen/Sulkavan kunta
JULKINEN TUKI: 47186,12
KOKONAISBUDJETTI: 47186,12
PAIKKAKUNTA: Sulkava
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kootaan reittien kartta-aineisto, ja neuvotellaan reittien ja niiden
läheisyydessä sijaitsevien tulipaikkojen käytön edellyttämät luvat ja suostumukset. Lisäksi
kohteille luodaan kunnostus-, hoito- ja huoltosuunnitelmat. Kohteet tuodaan nykyistä paremmin
esille ja ihmisten tietoisuuteen mobiilisovellusten ja internetsivujen avulla. Hankkeen
lopputulemasta hyötyvät kunnan asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat sekä yritykset.
Toiminta leirintäalueyrittäjänä/RJH-Service
JULKINEN TUKI: 2464
KOKONAISBUDJETTI: 7040
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.05.2018-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Leirintäalueen toiminnan laajentaminen; uusien melonta/pyöräilyreittien
avaaminen, kaluston hankkiminen. Asiakasviihtyvyyden parantaminen; asiakkaiden käytössä
olevien vapaa-ajan aktiviteettivälineiden hankkiminen, lasten "leikkimaailman" perustaminen.
Ravintolatoiminnan laajentaminen.

1.44 Rieska-LEADER ry
AeroDance Tanssisali/Tanssi-ilmaisuryhmä AeroDance ry
JULKINEN TUKI: 7702,5
KOKONAISBUDJETTI: 10270
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.08.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Toimintamme on vakiintunut ja pysyvä v:sta 2000 asti eli 19v vanha
yhdistystomija. Aloitamme jälleen toimintaamme syyskuuna alusta, toimintamme kehittämiseksi
olemme siirtymässä uusiin tanssisali vuokra tiloihin Himangan keskustaan. Salille pitää hankkia
uudet välineet, uudet laitteet toiminnan kehittämisen ja laajentamisen kannalta, sekä
asianmukaiset varusteet ryhmäliikunnalle, lisäksi uudet, isot tilat ovat tänäpäivänä liikuntaa
palvelevissa paikoissa oleellista, tärkeää ja ehdotonta. Asianmukaiset pukuhuoneet, saniteetti-tilat
(wc, suihku ja pukutila). Äänentoisto laitteiston hankinta isoon tilaan vaatii tietyn tasoista
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akustiikkaa, kannettavalla versiolla. Hankittava välineistö/laitteisto:Dinox: Tankotanssi tangot 7
kpl:tta, AIR- Ilmajooga liinat 7kpl:tta, yoga matot 15 kpl:tta, jumppa-matot 15 kpl:tta, jumppamatto kannatin teline 1kpl, Terapia liina 1kpl, kiinnityskannakkeet kattoon 15 kpl:tta, lasten
liikuntaan/tanssiin pehmuste matto 2 kpl:tta, permantomatto 1 kpl. Kokkolan Laitevälitys:
Äänentoistoon soitin vahvistimelle sekä mikrofooni. Puusepänliike PekkaKurikkala, Himanka:
Peilit takaseinä ,sivuseinät
Alavieskan Virin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen/Alavieskan Viri ry
JULKINEN TUKI: 8482,5
KOKONAISBUDJETTI: 16965
PAIKKAKUNTA: Alavieska
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Virin Urheilutalolla
parannetaan juoksusuoran alkupään yläpohjan lämmöneristystä lisäeristyksellä sekä tiivistämällä
höyrysulkua. Lisäksi uusitaan sisäkattolevyt. Tilaan hankitaan uudet kaapistot urheiluvälineitä
varten. Juoksusuoran alkupää sijaitsee erillisessä tilassa, josta juoksusuora jatkuu liikuntasaliin.
Tilat on erotettu toisistaan pariovilla. Lumikurun hiihtomajalle hankkeessa hankitaan kaksi
ilmalämpöpumppua.
Alavieskan Virin urheilutalon ilma-vesilämpöpumppu -hanke/Alavieskan Viri ry
JULKINEN TUKI: 6412
KOKONAISBUDJETTI: 12824
PAIKKAKUNTA: Alavieska
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.08.2017-25.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on nykyaikaistaa perinteikkään Alavieskan Virin
urheilutalon lämmitysjärjestelmä. Käytössä oleva lämmitysjärjestelmä on ollut öljylämmitys, joka
halutaan korvata suurelta osin luontoystävällisemmällä ja kestävän kehityksen mukaisella
vaihtoehdolla, eli ilma-vesilämpöpumpulla. Uusi ilma-vesilämpöpumppu tulee jatkossa kattamaan
noin 90% Virin urheilutalon lämmityksestä. Hankkeen avulla Viri vaihtaa niin ympäristöystävällisempään lämmitysjärjestelmään kuin myös säästää lämmityskustannuksissa jatkossa.
Hankkeen käytännön toimenpiteenä nykyisen öljylämmityksen rinnalle asennetaan ilmavesilämpöpumppu. Öljyllä lämmitetään edelleen käyttövesi ja öljylämmitys toimii lisänä ilmavesilämpöpumpun rinnalla kovimmilla pakkasilla sekä varajärjestelmänä ilma-vesilämpöpumpun
tukena.
Ammuntasimulaattorin hankinta/Kannuksen Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 19387,5
KOKONAISBUDJETTI: 25850
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 02.07.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla voidaan ammunnasta kiinnostuneiden nuorten
harrastuskynnystä madaltaa tarjoamalla mahdollisuus testata suhteellisen aidossa
virtuaaliympäristössä erilaisia ammunta- ja metsästysmuotoja ja aseita. Myös kauemmin
ammuntaa harrastaneiden harjoitusmahdollisuudet paranevat, kun ammuntaa voi harrastaa
käytännössä ympäri vuoden.
Ammuntasimulaattorin hankinta/Oulaisten Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 9750
KOKONAISBUDJETTI: 13000
PAIKKAKUNTA: Oulainen
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.03.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa on tarkoitus hankkia Oulaisten riistanhoitoyhdistykselle
ammuntasimulaatori sekä siihen tarvittavat oheislaitteet lähinnä nuorten metsästysammunta
koulutusta ja harjoittelua varten. Ammuntasimulaattori on laitteisto, joka mahdollistaa
ampumisen myös sisätiloissa ja muuallakin kuin ampumaradoilla. Simulaattorin avulla voidaan
kouluttaa nuoria metsästyskurssien ja koulujen laaja-alaisten opintojen sekä harrastuskerhojen
yhteydessä.
Betoniskeittiparkki Kannukseen/Kannuksen Rullaajat ry
JULKINEN TUKI: 93750
KOKONAISBUDJETTI: 125000
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.11.2017-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Kannuksen Rullaajat ry rakennuttaa Kannukseen Kitinvaparin vapaaaikakeskuksen välittömään läheisyyteen betonisen skeittiparkin, joka on kaikille käyttäjille avoin ja
ilmainen. Parkki tarjoaa harjoittelumahdollisuuden rullalautailijoille, potkulautailijoille, sekä BMXpyöräilijöille. Betoniskeittiparkki palvelee Kannuksen ja lähikuntien lapsia ja nuoria.
Frisbeegolfradan rakentaminen Oulaisten Honkamajalle/Oulaisten kaupunki
JULKINEN TUKI: 13970
KOKONAISBUDJETTI: 27940
PAIKKAKUNTA: Oulainen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.09.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Oulaisten kaupunki kehittää Honkamajan ulkoliikuntapaikkaa rakentamalla
sinne frisbeegolfradan. Uusi rata mahdollistaa Oulaisiin esimerkiksi uuden frisbeegolfseuran
järjestämisen. Lisäksi lajin harrastajamäärä kasvaa ja voimme pitää virallisia kilpailuja Oulaisten
alueella. Uusi frisbeegolfrata aktivoi kuntalaisiamme entistä enemmän omatoimiseen
liikkumiseen..
240

Frisbeegolfrata Huhmariin!/Ylivieskan Frisbeekarhut ry
JULKINEN TUKI: 17500
KOKONAISBUDJETTI: 35000
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.03.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Frisbeegolfrata Ylivieskan Huhmarkallion liikuntaalueelle.
Himangan Roima - painonnosto ja kuntonyrkkeily/
Voimistelu-ja urheiluseura Himangan Roima r.y.
JULKINEN TUKI: 7496,25
KOKONAISBUDJETTI: 9995
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 14.10.2019-30.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Kunnostetaan seuran työväentalolla (Roiman talo) sijaitseva entinen kuntosali,
joka ei nyt ole ollut käytössä. Tilasta saneerataan harjoitustila painonnostolle (olympianostot) sekä
kuntonyrkkeilylle (säkkiharjoittelu). Saneerauksen lisäksi hankitaan harjoitusvälineet edellä
mainittuihin lajeihin.
Himangan Roima - Voimailujaoston toiminnan kehittäminen/
Voimistelu-ja urheiluseura Himangan Roima r.y.
JULKINEN TUKI: 5850
KOKONAISBUDJETTI: 7800
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.10.2020-28.02.2021
JULKINEN KUVAUS: Himangan Roima perusti 2019 loppuvuodesta voimailujaoston. Tällöin
valikoimaan tuli painonnosto, kuntonyrkkeily sekä lihaskuntoharjoitukset. Jaoston toiminnan
käynnistämistä tuettiin leader hankkeella, jonka puitteissa kunnostettiin harjoitustilat seuran
toimitiloihin Roiman talolle. Nyt toimintaa on tarkoitus kehittää entisestään ja tilojen käyttöastetta
nostaa. Uuden hankkeen keskiössä on tatamin hankkiminen, joka mahdollistaa kamppailulajien
harrastusmahdollisuuksien kehittämistä eteenpäin. Himangalla ei tällä hetkellä ole tatamia
urheiluseurojen tai koulujen tiloissa. Tatami toimii kamppailulajien lisäksi erinomaisena alustana
lasten liikuttamiseen.
Himangan Urheiluhalli viihtyisäksi monitoimitilaksi vaihe 2/ valaistus/Himangan Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 20915
KOKONAISBUDJETTI: 41830
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 22.09.2017-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Himangan urheiluhalliin monitoimitilan edellyttämä
valaistus, sekä maalaukset.
Himangan urheiluhalli viihtyisäksi monitoimitilaksi, vaihe I/Himangan Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 29522,5
KOKONAISBUDJETTI: 59045
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.03.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan Himangan urheiluhalli viihtyisäksi monitoimitilaksi.
Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat: lämpöeristys, ikkunoiden ja ovien uusiminen, maalaus
ja valaistuksen uusiminen.
Himangan Urheiluhallin monitoimitilan käyttömukavuuden parantaminen/
Himangan Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 39124
KOKONAISBUDJETTI: 78248
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.08.2019-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa uudistetaan Himangan urheiluhallin wc-tilat, INVA-Wc ja wctilojen LVIS ja keittiön ja kokoustilojen ilmanvaihto uusitaan sekä sivu-uloskäynnin tuulikaappi ja
sen ovet uusitaan energian säästämiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa Himangan
urheiluhallin käyttömukavuutta. Hankkeen kohderyhmiä ovat hallin käyttäjät kaikissa ikäryhmissä,
heitä on allekouluikäisistä senioreihin, jäseniä on 600, käyttäjiä on huomattavasti enemmän ja
käyttö on päivittäistä. Eri käyttäjäryhmiä on hiihto-, suunnistus-, touhu-, ampumahiihto,
yleisurheilu-, kuntoiluryhmät sekä lentopallo.
Tilaa käyttää myös Keski-Pohjanmaan
yleisurheilujaosto.
Katsomo/Kannuksen Ura r.y.
JULKINEN TUKI: 99193,18
KOKONAISBUDJETTI: 198386,36
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa Kannuksen pesäpallokentälle (Lestijoki-areenalle)
katettu pesäpallokatsomo, joka sisältää kioski-ja kuuluttamotoiminnot. Katettu osuus kattaa
istumapaikan noin 250 katsojalle. Kannuksen Uran miesten edustusjoukkue pelaa Ykköspesissarjatasolla ja jo kyseisen sarjatason kilpailumääräyksien mukaan tulee olla katettu katsomo.
Katsomo mahdollistaa myös muiden tapahtumien järjestämisen pesäpallokentällä.
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Kipaisu kinttupoluille/Piipsjärven kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 5500
KOKONAISBUDJETTI: 11000
PAIKKAKUNTA: Oulainen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2019-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Muutamien kilometrien päässä Honkamajalta kulkee Vihannin
luontopolkureitistö, joka on saanut pysyvän jalansijan patikoijien ja reppureissaajien keskuudessa.
Hirvinevan ympäri kiertävä reitti on tullut suosituksi ja siellä kulkee patikoijia ja talvella hiihtäjiä
laajalta alueelta ja nimenomaan palvelee Oulaisten alueen ihmisiä merkittävästi. Yhdysreitin
tekeminen kinttupoluille luo monia mahdollisuuksia. Vanhat marjastusreitit saavat uutta ilmettä
ja yhdyspolku avautuu jälleen vuosikymmenien takaisille hillamaille. Liikunnan parissa toimivat
voivat käyttää reittiä myös lumikenkäillen, juosten ja hiihtäen. Tässä hankkeessa aktivoidaan
kylien asukkaita kehitystyöhön sekä vahvistetaan yhteistyötä eri kylätoimijoiden välillä.
Kuntosalin laajennus/Hyvinvointikeskus ASEMA Oy
JULKINEN TUKI: 10500
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.06.2019-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Laajennan kuntosalitoimintaani Kalajoen keskustassa jossa ei
kuntosalipalveluja ole tarjolla. Kuntosaliini tulee myös ryhmäliikuntatilat joiden tarve Kalajoella on
suuri. Tämän hetkiset tilani ovat niin pienet, että palautetta olen saanut paljon ahtaudesta ja jopa
vaaratilanteita on tullut ahtaissa tiloissa. Kuntosalin sijainti keskustassa on erittäin tarpeellinen
koska se palvelee keskustassa asuvia ihmisiä ja työ- ja liikunta yhteisöjä. Myös lähikuntien ihmiset
käyttävät tälläkin hetkellä Aseman palveluja.
Liikkeessä lähellä/Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy
JULKINEN TUKI: 17856
KOKONAISBUDJETTI: 22320
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Liikkeessä lähellä on esiselvityshanke. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa
Likiliike -konseptin toimintamahdollisuuksia Ylivieskan seutukunnan alueella.
Lukitusjärjestelmän muutos/Alavieskan Viri ry
JULKINEN TUKI: 5223
KOKONAISBUDJETTI: 10446
PAIKKAKUNTA: Alavieska
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on nykyaikaistaa perinteikkään Alavieskan Virin
urheilutalon lukitusjärjestelmä. Nykyinen lukitusjärjestelmä on vuodelta 1999. Kyseiset avaimet
ovat levinneet niin laajalle, että haluamme uusinnalla varmistaa urheilutalon turvallisen käytön ja
sulkea pois väärinkäytöt, jota viime aikoina on ilmennyt. Samalla hankimme kuntosalin
puhelinjärjestelmälaitteen (Gate Control), jotta kuntosalin käyttö saadaan sujuvaksi ja valvotuksi.
Lumetuksen kehittäminen/Louekeskus Ky
JULKINEN TUKI: 29276,1
KOKONAISBUDJETTI: 83646
PAIKKAKUNTA: Sievi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 16.03.2020-23.03.2022
JULKINEN KUVAUS: Lumetuksen kehittäminen ja lumen varastointi laskettelukauden
pidentämiseksi ja snowcrossradan rakentamiseksi alkukaudeksi.
Luontoliikunnasta kuntoon -investointihanke/Merijärven kunta
JULKINEN TUKI: 21992,5
KOKONAISBUDJETTI: 43985
PAIKKAKUNTA: Merijärvi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.09.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kehittämishankkeen alussa tehtiin kuntalaisille kysely, jonka perusteella
investointihankkeen osa-alueet ovat valikoituneet. Näitä kohteita ovat yhdyslatu/luontopolku
välillä kirkonkylä- Ristivuori, luontopolku Lahdenlammen ympäristöön ja kuntoportaat sekä
kirkonkylälle että Ristivuorelle. Kuntalaisten toiveena on ollut myös Ristivuoren ulkoilualueen
yleinen kehittäminen, joka otettiin nyt mukaan tähän hankkeeseen. Yhdyslatu/luontopolku
taajaman ja Ristivuoren välillä tulee yhdistämään kätevästi nämä kaksi aluetta, ja sen varrella
pääsee nauttimaan monipuolisesta luonnnosta.
Luontoliikunnasta kuntoon/Merijärven kunta
JULKINEN TUKI: 37760
KOKONAISBUDJETTI: 47200
PAIKKAKUNTA: Merijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kehittämishankkeen aikana selvitetään maanomistajat ja heiltä
luvat/vuokrasopimukset virallisille reiteille sekä laavujen käyttöön. Kehittämishankkeen alussa
laaditaan ja haetaan investointihanke: budjetti ja rahoitus Ristivuoren jalostamiseen, Saukonperän
ja Ristivuoren yhdysladun rakentamiseen sekä Lahdenlammen kuntopolun, kuntopisteen sekä
kuntoportaiden (2 kpl) rakentamiseen. Ristivuorelle kartoitetaan korotetun näköalatasanteen
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rakentamista. Merijärveltä puuttuu kansalaisten luontokartta, johon olisi merkittynä ladut,
laavupaikat ja polut. Myös opasteet Merijärven luonnossa ovat puutteellisia laduilla ja poluilla.
Kehittämishankkeella voidaan selvittää näiden lisäksi myös mobiili- ja internetsovelluksien
käyttöönoton mahdollisuutta karttojen osalta.
Lämmin talviharjoitushalli palloilulajeille/YSP-halli Oy
JULKINEN TUKI: 180000
KOKONAISBUDJETTI: 360000
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 09.10.2017-31.03.2021
JULKINEN KUVAUS: YSP-halli Oy hankkii valmiiksi rakennetun kuplahallin, joka sopii eri
palloilulajien talviharjoitteluun. Lisäksi hankkeessa varustetaan halli käyttöön sopivaksi mm.
suojaverkoilla, maaleilla, kaapeilla ja lattiansiivouskoneella. Lisäksi hankitaan sähköinen
varausjärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä sekä niihin tarvittavat laitteistot.
Löydä metsä/Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
JULKINEN TUKI: 26368
KOKONAISBUDJETTI: 32960
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2020-30.11.2022
JULKINEN KUVAUS: Tutkimuksissa on todettu luontoympäristöjen merkitys hyvinvoinnin
edistäjänä. Metsässä oleskelu laskee verenpainetta, vähentää stressiä sekä parantaa mielialaa,
keskittymiskykyä ja unen laatua. Luonnossa liikkumista voidaan lisätä perustamalla
helppokulkuisia reittejä, joiden varrelle on lisätty erilaisia digitaalisia materiaaleja ja tehtäviä.
Myös kouluissa ja oppilaitoksissa on tarvetta motivoiville opetusmateriaaleille, sillä opettajien
resurssit niiden tuottamiseen ovat vähäiset. Löydä metsä -hankkeen tavoitteena on motivoida
koululaisia, opiskelijoita ja kuntalaisia virkistäytymään luonnossa sekä lisätä metsätietoutta ja
paikallistuntemusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa koululaisten ja opiskelijoiden digitaalisia
taitoja. Tavoitteena on myös lisätä Kpedun omistamien kohteiden tunnettuutta ja hyödyntämistä
kuntalaisten keskuudessa.
Löydä metsä -hankkeessa:
1. Perustetaan helposti saavutettava luontopolku, jonka varrella on digitaalisia materiaaleja ja
tehtäviä. Materiaalit jaetaan kolmeen kokonaisuuteen: hyvinvointia metsästä, perustietoa
metsäluonnosta sekä metsäoppia koululaisille ja opiskelijoille.
2. Lisätään Lehtorannan puulajipuistoon opasteet ja digitaalisia materiaaleja kertomaan
perustiedot eri puulajeista sekä erilaisia alueeseen liittyviä tarinoita.
3. Avataan nettisivut digitaalisen materiaalin käyttöä ja jakamista varten.
Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kohderyhmien hyvinvoinnin parantuminen
lisääntyneen luonnossa liikkumisen myötä sekä yleisen metsätietouden parantuminen. Pitkällä
tähtäimellä tavoitteena on myös Kpedun metsäalan koulutuksen tunnettuuden ja
245

vetovoimaisuuden lisääntyminen. Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä
Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry. Hankkeen toiminta-alue on Kannuksen kunta, toteutusaika
1.12.2020-30.11.2022 ja budjetti 32 960 €. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta
Rieska-Leader ry:ltä.
Maastopyöräily- ja patikointireittien kehittäminen/Kannuksen Team Eskopuu
JULKINEN TUKI: 13000
KOKONAISBUDJETTI: 26000
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Kannuksen Team Eskopuu ry sekä Lestijoen latu ovat kartoittaneet ja
suunnitelleet n. 30 km pituisen maastopyöräily- ja patikointireististön Kannuksessa. Reitistön
edelleen kehittämiseksi, käyttömahdollisuuksien parantamiseksi sekä uusien harrastajien
tavoittamiseksi reitistö-hankkeen tavoitteena on toteuttaa pitkospuut Kannuksen Poleharjun ja
Jylhänjärventien välissä olevalle reittipohjalle sekä hankkia tarvittavat opastaulut ja merkitä
reitistö maastoon.
Monikäyttöinen ja turvallinen valmennussuora/Pohjanmaan Ravi r.y.
JULKINEN TUKI: 12600
KOKONAISBUDJETTI: 25200
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.08.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Monikäyttöinen ja turvallinen hevosten valmennussuora-hankkeella pyritään
luomaan turvallisempi, monipuolisempi sekä entistä kattavampi harjoittelumahdollisuus alueen
hevosten valmentautumiseen. Valmennussuoran leveydeksi on mitoitettu 7m, joka mahdollistaa
hevosten ohittamisen turvallisesti. Lisäksi päähän rakennetaan riittävän leveä kääntymispaikka, n.
10 metriä halkaisijaltaan.
Nostoa nuorille, punttia penikoille./Vieskan Voima r.y.
JULKINEN TUKI: 7650
KOKONAISBUDJETTI: 10200
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.11.2017-01.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Painnonosto välineiden hankinta yhteiseen käyttöön.
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Populan salibandy kaukalon hankinta liikuntakeskukseen/Popula-Team 90 ry
JULKINEN TUKI: 8325
KOKONAISBUDJETTI: 11100
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 26.05.2017-01.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on saada paremmat puitteet salibandyn harrastamiseen. Tällä
hankkeella saamme uuden salin käyttöömme, jossa voidaan harrastaa salibandyä isolla kentällä.
Ratsastuskentän rakentaminen/Tuomiston hevostila
JULKINEN TUKI: 3199
KOKONAISBUDJETTI: 9140
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 07.08.2018-19.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ratsastuskentän rakentaminen Tuomiston
Hevostilalle. Tarkoituksena on rakentaa hyvin toimiva ratsastuskenttä, joka mahdollistaa
turvallisen ratsastuskoulutoiminnan ympäri vuoden.
Salibandy ulkokenttä/Kannuksen Ura r.y.
JULKINEN TUKI: 37785
KOKONAISBUDJETTI: 50380
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Salibandylle ulkokenttä lasten, nuorten ja aikuisten harjoittelu ja
pelikäyttöön. Alue toimii talvella lasten luistelukenttänä.
Sisäkatto- ja lattia remontti/Kannuksen Tennishalli Oy
JULKINEN TUKI: 8716
KOKONAISBUDJETTI: 17432
PAIKKAKUNTA: Kannus
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Tennishallin sisäkaton levytys, jolla saadaan parempi akustiikka, valoisuus,
sekä lämpöeristys. . Mattopinta-alan lisäys, joka mahdollistaa isompien ryhmien ja joukkueiden
liikunnan ja hallin optimaalisen käytön.
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Turvallinen telinevoimistelusali Voikkari/V & U-seura Ylivieskan Kuula r.y.
JULKINEN TUKI: 19950
KOKONAISBUDJETTI: 26600
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Telinevoimistelujaoston Voikkari-salin tekeminen käyttäjilleen turvallisemmaksi, kuin myös kehittyvää kilpailutoimintaa tukevaksi korjaamalla ja uusimalla välineistöä.
Ulkokaukalo hanke/Popula-Team 90 ry
JULKINEN TUKI: 20782,5
KOKONAISBUDJETTI: 27710
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.08.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on saada paremmat puitteet ulkona pelattavan salibandyn ja
talven luistelu harrastamiseen. Tällä hankkeella saadaan salibandyn sekä luistelun harrastijia
aktivoitua liikkeelle sekä Rahkolan koulle kaukalo niin talvi kuin kesä käyttöön.
Urheiluhallin peseytymistilat täydentämään käyttömahdollisuuksia/Himangan Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 13368,5
KOKONAISBUDJETTI: 26737
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.03.2020-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa Himangan urheiluhallin käyttömukavuutta
pesutilojen osalta.Tässä hankkeessa on tarjoitus korjata -75 vuonna sitten rakennetut ja laatoitetut
seinä, lattia ja sisäkatot. Poistaa laatat, hIoa, tasoittaa, vesieristää pinnat ja laatoittaa uudelleen
sekä uusia ovet ja paneloida katotL Lattiakaivot uusitaan tarpeen mukaan Eri käyttäjäryhmiä on
hiihto-, suunnistus-, touhu-, ampumahiihto, yleisurheilu-, kuntoiluryhmät sekä lentopallo.
Urheiluhalli on myös isojen tapahtumien ja kilpailujen keskus, jossa toiimivat ja asialliset
peseytymistilat ovat välttämättömät.
Urheilukentän kunnostaminen/Sievinkylän Nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 21793
KOKONAISBUDJETTI: 43586
PAIKKAKUNTA: Sievi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.09.2017-01.10.2020
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JULKINEN KUVAUS: Kylän urheilukentän saattaminen uudelleen toimintakuntoiseksi. Tavoitteena
on saada kaikenikäiset kylän asukkaat harrastamaan erilaista liikuntaa, mihin kentän
kunnostaminen antaa mahdollisuuksia. Kilpailutoimintaa; pesäpallo, yleisurheilu ym.
järjestäminen varsinkin kesäaikana.
Voimaharjoittelulaitteen kaupallistaminen/Fysikaalinen Hoitolaitos Yli-Kunto Oy
JULKINEN TUKI: 2060
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 26.12.2017-12.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Voimaharjoittelulaitteen kaupallistamiseksi tehtävä uutuustutkimuksen
tekeminen.
Vähäkangas-Pylväs myötätuulihanke/Vähäkangas-Pylväs kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11158,5
KOKONAISBUDJETTI: 22317
PAIKKAKUNTA: Ylivieska
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 17.12.2018-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Kylämme on lapsirikas. Hankimme kyläpuistoomme ja kylätaloomme
leikkivälineitä koko kylämme lasten ja lastenmielisten iloksi.

1.45 Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry
Avantouinnista yhteistä iloa ja hyvinvointia/Lakeuden Avantouimarit ry
JULKINEN TUKI: 64734,8
KOKONAISBUDJETTI: 99592
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Lakeuden Avantouimarit pyrkivät hankkeella vahvistamaan yhdistyksen
sääntöjen mukaista toimintaa, toteutuessaan hanke parantaa avantouintimahdollisuutta
Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla. Hanke koostuu kahdesta toimenpiteestä; Tanelinrannan saunan
laajennuksesta ja saunalta avantoon johtavan kulkuväylän sulatusjärjestelmän hankkimisesta/
rakentamisesta. Sauna on rakennettu v. 2005, avantouinnin suosion kasvun myötä nykyiset tilat
ovat käyneet ahtaiksi, sekä pukeutumistilat että löylytilat. Uudet kävijäryhmät ovat löytäneet
avantouinnin: nuoret aikuiset ja perheet. Kävijämäärien kasvaessa myös turvallisuus- ja
hygienianäkökulmat nousevat tärkeiksi. Saunalta on. n. 33 metrin matka avantoon ja kulkuväylä
on liukas, erityisesti viime vuosien talvet ovat haastavia jatkuvien sääolojen muutosten takia.
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Esittävän taiteen koulu Glow Dance/Studio Murros Oy
JULKINEN TUKI: 15140
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 09.05.2019-13.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Glow Dance perustaa Seinäjoelle esittävän taiteen koulun ja tilan, joka luo
mahdollisuuksia kattavalle taide-, kulttuuri-, liikunta- sekä hyvinvointi- ja terapiakokonaisuudelle
koko lähimaakunnan kasvualueelle. Esittävän taiteen koulu Glow Dance tarjoaa monipuolista
esitystaiteen toimintaa kaiken ikäisille. Tavoitteenamme on pystyä luomaan hyvinvointia, iloa ja
onnistumisia kokemuksia taiteen parissa sekä toiminnallamme rikastuttaa alueen kulttuurikenttää
ja koota yhteen esittävän taiteen ammattilaisia eri taiteenaloilta. Glow Dance sekä KehoSi Tunne
Oy yhdessä tarjoavat monipuolisia taidelähtöisiä kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.
Hebrominrannan kunnostus/Koskuen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 21137,48
KOKONAISBUDJETTI: 32519,2
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 26.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Hebromin uimarannan kunnostus. Tavoitteena kunnostaa Kurikan kaupungin
omistuksessa oleva uimaranta ja ympärillä olevaa aluetta Koskuen kyläyhdistys R.yn voimin.
Toteutuksesta vastaa Koskuen kyläyhdistys, sekä koskuen kyläläiset. Uimarannan kunnostuksesta
suunnitelmat ovat ovat teetetty suunnittelutoimistolla Jaakko Pöyry infra 2005, sekä Yli-Hynnilä
Reetta Meidän markki Leader Liiveri 2017. Näitä suunnitelmia hyödyksi käyttäen kunnostamme
uimarannanympäristöa viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi virkistyskäyttöalueeksi.
Ilmajoen Huissin – Huhtastenkallion – Tuhkaloukkon suunnistuskartta ja kiintorastiverkko
hanke/Rasti-Jussit r.y.
JULKINEN TUKI: 23933,65
KOKONAISBUDJETTI: 36821
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: IIlmajoen Huissin – Huhtastenkallion – Tuhkaloukkon maastoista laaditaan
nykyaikainen suunnistuskartta. Lisäksi osalle kartoitettavasta alueesta sijoitetaan kiintorasteja
palvelemaan käyttäjiä. Kartan valmistumisen jälkeen maastoissa on tarkoitus järjestää
ensitapahtumana suunnistuskilpailut. Tämän jälkeen kartat palvelevat iltarastikäytössä sekä osin
kiintorastikäytössä. Edelleen kartat palvelevat kyläläisiä ja muita metsässä liikkujia
virkistyskäytössä kuten myös maanomistajia alueen tarkkana kuvauksena esim. metsän käytössä.
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INNOWinter/Suomen Yrittäjäopisto Oy
JULKINEN TUKI: 9982
KOKONAISBUDJETTI: 9982
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Liiverin alueella toimivien seurojen, yhdistysten, yrittäjien ja liikuntapaikoista
vastaavien tahojen keskinäistä yhteistyötä pitäisi tiivistää talvikauden tapahtumien ja
aktiviteettien ideoinnissa ja toteuttamisessa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on tarkastella eri
kohderyhmien näkökulmasta talviliikunnan, -urheilun ja -tapahtumien nykytilanne ja
mahdollisuuksia niiden kehittämiseen. Kansainvälistä näkökulmaa ja ideoita haetaan Saksasta,
jossa on kehitetty onnistuneesti liikuntareittejä ja -paikkoja ja jossa järjestetään myös monipuolisia
talviurheilutapahtumia. Selvityksestä saatujen tulosten ja johtopäätösten pohjalta valmistellaan
talviliikunnan/-urheilun/-tapahtumien kehittämiseen tähtäävää kansainvälistä yhteistyöhanketta,
jossa haetaan uusia ratkaisuja ja ideoita em. teeman kehittämiseen.
INNOWinternational/Suomen Yrittäjäopisto Oy
JULKINEN TUKI: 70312,14
KOKONAISBUDJETTI: 78124,6
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
Jalasjärven ampumasimulaattorihanke/Jalasjärven Itäinen metsästysyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 12538,5
KOKONAISBUDJETTI: 19290
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2019-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Jalasjärven alueen metsästysseurat, Jalasjärven riistanhoitoyhdistys,
Jalasjärven ampujat ry ja Mukula ry hankkii ja pystyttää erityisesti alueen nuorille suunnatun
ampumasimulaattorilaitteiston. Laitteiston avulla pyritään aktivoimaan alueen nuoria metsästysja ampumaurheilun pariin.
Jalasjärven skeittipuisto/Kurikan kaupunki
JULKINEN TUKI: 95000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.10.2018
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JULKINEN KUVAUS: Hanke koskee Jalasjärven Lamminjärven läheisyyteen perustettavaa
skeittipuistoa. Nykyinen huonokuntoinen skeittipuisto on käyttäjien rakentama, eikä ole täyttänyt
turvallisuusstandarteja. Jalasjärvellä on skeittauksessa aktiivista kilpailu- ja harrastetoimintaa,
joten uusi turvallinen harrastuspaikka on tarpeellinen.
Kihniänkylän Kylätupa/Kihniänkylän Nuorisoseura r.y..
JULKINEN TUKI: 20746,18
KOKONAISBUDJETTI: 31917,2
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.06.2017-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Pienempi kokootumistila lisänä kyläläisten ja alueen muiden asukkaiden
harrastustoiminnan tukemiseksi esim. käsityö- ja perhepiirejä varten. Saunallinen tupa joen
rannalla lisää uimarannan käyttöä. Lenkkisauna mahdollisuus tukee kuntoradan käyttöä.
Kirkkotiet -kehittämishanke/Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry
JULKINEN TUKI: 36000
KOKONAISBUDJETTI: 40000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kirkkotiet -kehittämishankkeen toteuttaja toimii Pohjanmaan Liikunta ja
Urheilu ry. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa laaja, palveluiltaan monimuotoinen kirkkotiet konsepti Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Tätä tavoitetta toteutetaan seuraavilla
toimenpiteillä:Tutkitaansopivien historiallisten kirkkoteiden reittilinjat, tehdä edellisten pohjalta
vaihtoehtoiset ehdotukset sopiviksi vaelluspaketeiksi, piirretään reiteistä kartat, kuvataan reittien
elämyskohteet ja merkata ne koordinaateilla kartalle, kartoitetaan reittien varrelle mahdollisesti
tarvittavia palveluja, startata reittien varsien palvelujen kehitystyö.

Koskenkorvan koulun pihahanke, osa 1/Koskenkorvan Koulun Vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 14300
KOKONAISBUDJETTI: 22000
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Koskenkorvan koulun piha-alueen kehittämistä, tavoitteena kylän
lapsiperheiden viihtyvyyden lisääminen. Toimenpiteenä kiipeilytelineen rakentaminen.
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Kyrkösjärven melontaelämyshanke/Kyrönjoen Koskihäjyt ry
JULKINEN TUKI: 97500
KOKONAISBUDJETTI: 150000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2019
JULKINEN 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 yksityisten toimijoiden rakenteet ja palvelut kytkeytyvät
samaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Hankkeella on valtakunnallista pilottiarvoa sekä
elämysliikunnan kokonaisuuden että melontaympäristön kehittämisen näkökulmasta.
Käpälikön kivipuisto ja kivipolku/Lakeuden Elämysliikunta ry
JULKINEN TUKI: 53365
KOKONAISBUDJETTI: 82100
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella perustetaan esteetön kivipuisto ja kivipolku luontotalo Käpälikön
ympäristöön ja osaksi esteettömän lastenreitin varrelle. Kohteeseen tulee suurehkoja
kivinäytelohkareita, jotka on kerätty Etelä-Pohjanmaan kallioperästä sekä havainnollistetaan
maaperän syntyä. Kohteessa kerrotaan myös jääkauden jättämistä merkistä luontoon. . Polku
tehdään esteettömäksi ja kohteessa hyödynnetään aikaisemmilla hankkeilla tehtyjä palveluita,
kuten luontotalo Käpälikköä ja Sirius kotaa.
Lakeus Wake Oy/Lakeus Wake Oy
JULKINEN TUKI: 11145,2
KOKONAISBUDJETTI: 55726
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.04.2017-23.05.2019
JULKINEN KUVAUS: Tarkoituksena perustaa Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen vesiurheilukeskus
Tanelinlammelle, Seinäjoelle. Yritys tuottaa vesiurheilupalveluita ja myy vesiurheilu tuotteita.
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Yritys tarjoaa elämyksiä ja palveluita vesiurheilupuolella monipuolisesti asiakkaille. Yritys tarjoaa
asiakkaille laajan valikoiman vesiurheilutuotteita verkkokaupan myötä.
Lumetus/Gräbi Oy
JULKINEN TUKI: 10400
KOKONAISBUDJETTI: 52000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 17.03.2020-06.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Nykyaikaisen energiatehokkaan lumetuskaluston hankkiminen
Luontotalo Käpälikkö toimivaksi/Lakeuden Elämysliikunta ry
JULKINEN TUKI: 57570,34
KOKONAISBUDJETTI: 63967,04
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.05.2022
JULKINEN KUVAUS: Luontotalo Käpälikkö toimivaksi hanke on jatkoa Buustia 2 hankkeelle, jossa
suunniteltiin retkipaketteja ja luontomatkailun edistämistä. Tässä hankkeessa kartoitetaan
konkreettisesti ja laajasti isännän / emännän tehtäväkenttä ja luontotalon toimintalinjat sekä
palvelut suurelle yleisölle sekä hyvinvointitarjontaa pienemmille ja suuremmille sekä eri ikäisille
ryhmille. Suunnitellaan ja toteutetaan luontotalon tarjontaa niin paikallisille, maakunnallisille,
kansallisille ja kansainvälisille liikuntaa, historiaa, sekä luontoa ym. harrastaville liikkujille.
Tarkoituksena on kehittää kansallisen ja kansainvälisen matkailun tarjontaa, kuten
luontokohteiden esittelyä ja ryhmien vetämistä jne. Hankkeessa kehitetään luontotaloon erilaisia
aktiviteetteja, kuten luontokerhoja, luontopäiväkerhoa, esteetöntä liikuntaa, ikäihmisten- ja
työikäisten liikuntaa jne. Tehdään luontotaloon markkinointisuunnitelma. Edistetään eri
järjestöjen yhteistyötä ja yhdessä toimimisen ideoita, sekä toteutetaan erilaisia yleisötapahtumia
ja kilpailuja, esim: Käpälikön Joulumaa, erilaiset lapsiperheiden tapahtumat, Kyrkösjärven kierros
juoksu jne.
Metsästys- ja ammuntasimulaattorin hankinta/Peräseinäjoen Metsästysseura r.y.
JULKINEN TUKI: 9100
KOKONAISBUDJETTI: 14000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-30.09.2018
JULKINEN KUVAUS: Peräseinäjoen metsästysseura suunnittelee metsästys- ja ammuntasimulaattorin hankintaa. Simulaattori tarjoaa mahdollisuuden harjoitella metsästystä ja
ammuntaa ympäri vuoden. Tavoitteena on tavoittaa etenkin nuoria ja saada heidät näin uuden
harrastuksen pariin. Niin sanottu videopelisukupolvi on helpointa tavoittaa heidän omilla
välineillään.
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Palloiluhalli vielä paremmaksi/Ilmajoen liikunnan ja urheilun tuki ry
JULKINEN TUKI: 28085,2
KOKONAISBUDJETTI: 43208
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla parannetaan Ilmajoella toimivan palloiluhalli Myötätuuli
Areenan energiatehokkuutta, helppohoitoisuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Hankkeen
kohderyhmänä ovat hallin käyttäjät, so. pääosin lapset ja nuoret sekä lähialueen
asukkaat. Hankkeen sisältönä on hallin valaistuksen muuttaminen led-valaistukseksi, piha-alueen
loppuosan asfaltointi sekä pihavaraston rakentaminen.
Piha-alueen kunnostus ja virikkeistäminen/Perhekoti Niemelänrinne Oy
JULKINEN TUKI: 4368,5
KOKONAISBUDJETTI: 21842,5
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.05.2017-20.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Perhekoti Niemelänrinne on lastensuojelun ammatillinen perhekoti. Hankkeen
kautta kunnostetaan perhekodin piha-alue, tuodaan lapsille terveellisiä ja kehitystä tukevia virikeja leikkipaikkoja pihaan sekä parannetaan yleistä viihtyvyyttä piha-alueella. Lasten ulkoilun ja
ulkoleikkien tukeminen piha-alueen viihtyvyyden ja mielikuvituksellisten ja virikkeellisten
pihaleikkipaikkojen kautta.
Santavuoren hiihtokeskuksen kehittäminen/Ilmajoen Kisailijat - IK ry
JULKINEN TUKI: 19059,3
KOKONAISBUDJETTI: 29322
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2017-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on saada Santavuorelle koko talveksi paremmat
hiihtomahdollisuudet niin aktiiviharrastajille kuin myös kuntoilijoille, perheille. Tavoitteen
saavuttamiseksi tehdään kuntoradalle oikaisu, joka mahdollistaa noin 1,5 km kiertolenkin.
Lumetusta varten tarvitaan sähköistyksen uudistaminen ja lisäradan sähköistys. Uutta kuntorataa
tehdään noin 250 metriä. Lumetusta varten laajennetaan pienehköä kaivantoa, jotta vesi saadaan
riittämään.
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1.46 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry
Ekologista harjoittelua ampumasimulaattorin avulla/Isojoen-Karijoen Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 8125
KOKONAISBUDJETTI: 12500
PAIKKAKUNTA: Isojoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Ampumasimulaattori palvelee jäsenistöä laajasti. Nuorille aloitteleville
metsästäjille se luo turvallisen ja matalan kynnyksen tutustumismahdollisuuden riistalaukauksiin.
Varttuneille jäsenille se tuo mahdollisuuden kiireettömästi ja ekologisesti harjoitella ampumista ja
hakea uudenlaista tuntumaa riistalaukauksiin. Ampumasimulaattorin avulla koulutukseen voidaan
lisätä vapaaehtoisena osana turvallinen aseenkäsittely ja turvallinen ampumaharjoittelu
simulaattorin avulla.
Harrastusten kehittäminen/Kurikan Urheilukalastajat ry
JULKINEN TUKI: 6026,4
KOKONAISBUDJETTI: 10044
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Luontopolun kunnostus, puulato polttopuille, laituri jokeen ja seuran moniin
tapahtumiin teltta ja grilli. Luontopolku on kaikkien ihmisten käytössä Kyrönjoen rannalla ja siitä
on tarkoitus tehdä esteetön, että kaikki pääsevät sitä kulkemaan. Samalla tämä palvelee alueen
kalastusta harrastavaa porukkaa, kun ranta on hoidettu ja siellä on helppo liikkua. Seuraa toimii
paljon erilaisten seurojen ja yhdistysten kanssa ja siksi tarvitaan grilliä, mitä tarvitaan ruuan
laittamiseen erilaisissa tapahtumissa. Samoin teltta on samaan tarkoitukseen tarpeen.
HUR SmartTouch älykuntosali/Kroppani Oy
JULKINEN TUKI: 16041
KOKONAISBUDJETTI: 80205
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.04.2018-14.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Kroppanin ideana on jatkuvasti hakea ratkaisuja elinikäiseen hyvinvointiin
mahdollisimman matalan kynnyksen liikuntakeskuksena. HUR SmartTouch älykyntosalilaitteet
mahdollistavat lihasvoimaharjoittelun turvallisesti myös seniori-ikäisille ja erityisryhmille. Kurikan
ympäristöstä puuttuu erityisryhmien kuntoutukseen ja senioriliikuntaan suunnattu liikuntakeskus.
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Ihanampi Ipanatupa/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Isojoen paikallisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 6566
KOKONAISBUDJETTI: 13132
PAIKKAKUNTA: Isojoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.05.2020-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Ihanampi Ipanatupa -hankkeessa toimitilamme uudistetaan kokonaisuutena
täysin maalaamalla sekä hankkimalla uusia toimintavälineitä. Uusissa tiloissa otetaan käyttöön
uusi toimintatapa leikkialuetoiminta. Tavoitteena on, että Ipanatupa muuttuu hankkeen myötä
laajasti auki olevaksi lasten, nuorten ja perheiden olohuoneeksi.
Ilma-aseradan rakentaminen/Kauhajoen Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 23000,3
KOKONAISBUDJETTI: 35385,08
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.04.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Uuden nykyaikaisen ilma-aseradan rakentaminen Kauhajoen ja lähiseudun
ampujien käyttöön.
Kangasjärven leirintäalueen kehittämishanke/Isojoen kunta
JULKINEN TUKI: 44940
KOKONAISBUDJETTI: 44940
PAIKKAKUNTA: Isojoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.12.2018-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Leirintäalueen infrastruktuuri ja sen kunto ei enää riitä kaikille käyttäjille, eikä
se palvele parhaalla tavalla alueen käyttäjiä. Isojoen kunta haluaa tällä hankkeella varautua
tulevaan, palveluiden yhä kasvavaan käyttöön ja toisaalta jo olemassa olevien käyttäjien
viihtyvyyden parantamiseen luomalla uusia palveluita alueelle ja kehittämällä leirintäalueen
toimintaa. Kehittämishankkeessa toteutettavat toimenpiteet, joihin Isojoen kunta hakee avustusta
ovat: Laituri- ja hyppytornikokonaisuudet, katos, kesäkeittiö ja grillit ja lastenmaa.
Kasvua Kauhajoelle!/Pelo Sport Oy
JULKINEN TUKI: 8614,8
KOKONAISBUDJETTI: 43074
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 20.12.2018-31.12.2020
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan polkupyörä- , suksi- ja luistinhuolloille tarvittavat
koneet, laitteet ja kalusteet sekä nykyaikainen tekstiilipainatuslaitteisto.
Kauhajoen metsästysseuran kehittämishanke/Kauhajoen metsästysseura ry
JULKINEN TUKI: 74996,1
KOKONAISBUDJETTI: 128506
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2017-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa muokataan yhdistyksen majakiinteistöä, rakentamalla uusia
vessatiloja nykyisen terassin paikalle. Majaa rakennettaessa n. 15v sitten ei osattu ymmärtää ja
ottaa huomioon tilojen nykykäytön laajuutta. Saniteettitilat eivät vastaa nykyisiä tarpeita,
vaatimuksia ja esim invasäännöksiä. Lisäksi rakennetaan uusi katettu terassi majan jatkeeksi.
Majan yksi huone varustetaan riista-ammuntasimulaattorilla, joka palvelee jäsenistöä laajasti.
Nuorille aloitteleville vasta-alkajille se luo turvallisen ja matalan kynnyksen
tutustumismahdollisuuden riistalaukauksiin. Varttuneille jäsenille se tuo mahdollisuuden
kiireettömästi ja ekologisesti harjoitella ampumista ja hakea uudenlaista tuntumaa
riistalaukauksiin.
Kiihdytysrata Botniaring/Sunrise Cruisers ry
JULKINEN TUKI: 66420
KOKONAISBUDJETTI: 73800
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.05.2017-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään suunnitelmat Sunrise Cruisers ry:n Botniaringin aluelle
rakennettavaan kiihdytysrataan.
Kivenkova kamppailusali/Kurikan Ryhti ry
JULKINEN TUKI: 12032,15
KOKONAISBUDJETTI: 24064,3
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla salin harjoitusolosuhteita parannetaan entisestään ja
voimaharjoittelu puolen varustusta parannetaan palvelemaan paremmin pienryhmäharjoittelua.
Tavoitteena on saada sali, joka palvelee kamppailu- ja voimaharjoittelusta kiinnostuneita
harrastajia, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kamppailusaliin asennetaan joustotatami, joka
tekee harjoittelusta entistäkin turvallisempaa ja miellyttävämpää, ja voimaharjoittelusalin uudet
varusteet mahdollistavat monipuolisemman ja tehokkaamman pienryhmä- ja omatoimiharjoittelun.
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Kuntopolku
jokaaselle
-Kuntopolun
perusparantaminen
Isojoen
KirkonkyläKangasjärventie/Isojoen kunta
JULKINEN TUKI: 74790
KOKONAISBUDJETTI: 83100
PAIKKAKUNTA: Isojoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella on tarkoitus kunnostaa kuntopolku Kirkonkylän ja
Kangasjärventien välillä (4,6 km) siten, että se saatetaan ympärivuotiseen kuntoon. Reitin
kunnostuksen tulisi mahdollistaa myös vanhusten, lapsiperheiden ja liikuntaesteisten kulkemisen
reitillä, eli reitti kunnostetaan esteettömäksi kuntoipoluksi. Reitin varrelle tuodaan penkkejä ja
ainutlaatuinen pyörivä kota, jotta lepotauot mahdollistuvat. Lisäksi reittiä on jatkossa mahdollista
käyttää myös maastopyöräilyyn, tämä aukaisee uudet mahdollisuudet myös kansallispuiston
tavoittamiseen patikoiden tai maastopyöräillen. Reitti on ainoa retkeilyreitti Isojoen kirkonkylältä
Lauhanvuoren kansallispuiston liepeille ja Lauhansarven matkailukeskuksen välittömään
läheisyyteen. Alueelle ollaan parhaillaan hakemassa Unescon alaisuudessa olevaa Geoparkstatusta. Hanke palvelee erinomaisesti alueen luontomatkailua ja tukee myös käynnissä olevaa
Geopark-projektia.
Kurikan luontoreittien kehittäminen/Kurikan kaupunki
JULKINEN TUKI: 18000
KOKONAISBUDJETTI: 18000
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Kurikan kaupungin liikuntatoimen hankkeessa tullaan kehittämään Kurikan
luontoreittejä. Tavoitteena on kehittää luontoreittien palvelutasoa muun muassa
saavutettavuuden, käytettävyyden, monipuolisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta.
Hankkeessa arvioidaan luontoreittien palvelutasoa ja tehdään parannussuunnitelmia palvelutason
nostamiseksi ja ylläpitämiseksi. Samalla arvioidaan ja parannetaan niiden saavutettavuutta.
Tavoitteena on, että kuntalaiset, lähialueiden asukkaat sekä matkailijat uskaltavat lähteä
rohkeammin liikkumaan ja tutustumaan luontoon.
Käräjävuoren/Moljakan valmennusalueen laajentaminen/Kurikan Hevosystävät ry
JULKINEN TUKI: 35473,75
KOKONAISBUDJETTI: 54575
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2017-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Kurikan Hevosystävien hevosten harjoitusalueen laajentaminen ja
kehittäminen. Maastoradan pidentäminen, maastoesteiden rakentaminen ratsastuspuolen
tarpeisiin. Uittopaikan kehittäminen.
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Liikuteltava toimitsijatila varusteineen/Rasti-Kurikka r.y.
JULKINEN TUKI: 9053
KOKONAISBUDJETTI: 18106
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Rasti-Kurikka järjestää joka vuosi tapahtumia eri puolilla Kurikkaa. Seuralla on
joka vuosi noin 20 iltarastitapahtumaa eri puolilla toiminta-alueensa kyliä. Tapahtumien laadukas
järjestäminen edellyttää toimintaympäristön muuttuessa liikuteltavan vaunun lisäksi sähkön
tuottamista myös suurempaan tarpeeseen aggregaatilla, millä toimivat myös herkemmät laitteet.
Ulkoilmatapahtumia varten tarvitaan liikuteltavaan vaunuun hankitaan myös laadukas
pihakalustesarja toimitsijoiden käyttöön. Siirrettävää vaunua voidaan käyttää myös muissa
tapahtumissa eri puolilla aluetta.
Luovan kylän vapaa-ajankeskus/Älläntikku ry
JULKINEN TUKI: 8406,6
KOKONAISBUDJETTI: 14011
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 18.05.2018-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella hankitaan Luovan kylän lasten, aikuisten ja alueella toimivien
yhdistysten ja kerhojen käyttöön köysirata ja liikuteltava äänestoistojärjestelmä
tapahtumakäyttöön. Tavoitteena on edistää kyläyhteisön tiivistymistä ja sosiaalisia suhteita sekä
kannustaa ihmisiä liikkumaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää kylän harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuuksia sekä vaikuttaa kylän säilymiseen elinvoimaisena.
Monitoimikenttä/Isojoen kunta
JULKINEN TUKI: 67906
KOKONAISBUDJETTI: 67906
PAIKKAKUNTA: Isojoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.02.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan lähiliikuntapaikka (monitoimiareena 15 x 30m
hiekkatekonurmella), joka palvelee useita eri lajeja ympäri vuoden: Kulku monitoimikentälle on
esteetön, joten se palvelee kaikkia mahdollisia käyttäjiä. Katso liite.
Ratsastuskenttä ja karsinat/Niemistö Riikka Leena
JULKINEN TUKI: 5981,8
KOKONAISBUDJETTI: 29909
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
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HANKEAIKA: 29.10.2017-11.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Perustetaan hevosalan yritystoimintaa maatilan yhteyteen. Toiminta pitää
sisällään täysihoitopaikkoja ja ratsutuspaikkoja kotitilalla, jonne rakennetaan tilat 6 hevoselle.
Lisäksi yritys tarjoaa tuuraus-, lomitus-, opetus- ja ratsutuspalveluita muille talleille ja
yksityisasiakkaille. Hankkeessa rakennetaan tallin lisäksi mm. kenttä, lantala ja tarhat.
Streetworkout -liikuntapuisto/Kurikan kaupunki
JULKINEN TUKI: 30600
KOKONAISBUDJETTI: 34000
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2017-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Streetworkout -ulkokuntosalin perustaminen
Kurikkaan. Hanke toteutetaan Kurikan urheilupuiston alueelle yhteistyössä Kurikan kaupungin ja
kurikkalaisten liikuntatoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää
virkistyspalveluja ja palveluprosesseja sekä liikuntatoimijoiden ja muiden toimialojen yhteistä
toimintamallia. Virkistyspalveluna Streetworkout liikuntapaikka palvelee uusien liikuntalajien
harrastajien tarpeita. Hankkeessa tavoitellaan seuraavia kohderyhmiä alueelle: uusista liikunnan
muodoista kiinnostuneet liikunnan harrastajat, tapahtumien järjestäjät ja oppilaitokset. Hankkeen
varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen liikunta-alan yhdistykset ja seurat.
Suunnistuskarttahanke/Rasti-Kurikka r.y.
JULKINEN TUKI: 32766,96
KOKONAISBUDJETTI: 36407,73
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Rasti-Kurikan toiminta-alueelle uusista maastoista
uusia suunnistuskarttoja, uudelleen kartoitetaan ja digitalisoidaan kokonaisvaltaisesti vanhoja
suunnistuskarttoja, sekä hankitaan karttojen ajantasaistamista varten uudet kartoitusohjelmat
(Ocad19) sekä maastokäyttöön soveltuvaa laitteistoa niihin. Tavoitteena on parantaa alueen
suunnistusmahdollisuuksia, kannustaa ihmisiä liikkumaan luonnossa, opettaa lapsia ja nuoria
suunnistamaan sekä mahdollistaa monipuolisesti luonto- ja suunnistustapahtumien järjestäminen.
Hankkeen toiminta-alueena on Kurikka. Kohderyhmänä on alueen asukkaat sekä suunnistuksen
harrastajat ja matkailijat.
Suunnistuskarttahanke/Rasti-Kurikka r.y.
JULKINEN TUKI: 1865,6
KOKONAISBUDJETTI: 2870,15
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2019-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Rasti-Kurikan toiminta-alueelle uusista maastoista
uusia suunnistuskarttoja, uudelleen kartoitetaan ja digitalisoidaan kokonaisvaltaisesti vanhoja
suunnistuskarttoja, sekä hankitaan karttojen ajantasaistamista varten uudet kartoitusohjelmat
(Ocad19) sekä maastokäyttöön soveltuvaa laitteistoa niihin. Tavoitteena on parantaa alueen
suunnistusmahdollisuuksia, kannustaa ihmisiä liikkumaan luonnossa, opettaa lapsia ja nuoria
suunnistamaan sekä mahdollistaa monipuolisesti luonto- ja suunnistustapahtumien järjestäminen.
Hankkeen toiminta-alueena on Kurikka. Kohderyhmänä on alueen asukkaat sekä suunnistuksen
harrastajat ja matkailijat.
Teuvabiilillä toimintaa!/Teuvan kunta
JULKINEN TUKI: 80000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Teuva
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on uusien toimintamuotojen löytäminen ikäihmisten
palveluihin, yhteisöllisyyden lisääminen ja kyläilykulttuurin elvyttäminen. Teemoja hankkeen
toimenpiteiden ympärillä ovat ikäihmisten palvelut, tapahtumat, virkistystoiminta, osallisuus,
yhteisöllisyys, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, digitaalisuus, ennaltaehkäisevä toiminta,
kylätoiminta.
Urheilevien lasten ja nuorten elämänhallinnan parantaminen/Kurikan Ryhti ry
JULKINEN TUKI: 25519,5
KOKONAISBUDJETTI: 28355
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia Kurikan ja Kauhajoen alueella ja aktivoida heitä liikkumaan. Hankkeen
päämääränä on sisäisen liikuntamotivaation synnyttäminen lapsille ja nuorille luomalla
toimintamalleja, jotka innostavat ja osallistavat heitä paikallisen suunnitteluun. Hanke selvittää,
millaista liikuntatoimintaa Kurikan ja Kauhajoen alueen lapset ja nuoret toivovat ja mikä
mahdollistaa tai estää eri urheilulajien harrastamisen. Hanke selvittää, millaisia elämänhallintaa
parantavia kehittämis- ja tietotarpeita hankealueen urheilevilla lapsilla ja nuorilla on. Hankkeen
aikana luodaan toimintamalli, jolla yhtäältä liikunnallisesti passiivisia lapsia ja nuoria motivoidaan
liikkumaan, ja toisaalta luodaan oma-aloitteiseen harjoitteluun malli, jolla urheilullisesti aktiiviset
lapset ja nuoret voivat yhdistää elämän eri osa-alueet. Malleja pilotoidaan Kurikassa ja ne
vakiinnutetaan osaksi hankkeen toteuttajan toimintaa. Tuloksista tiedotetaan kohdeyleisölle
hyödyntäen mm. digitaalisia työkaluja, sosiaalista mediaa, paikallislehtiä ja muuta mediaa.
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Vauhtia ja vetovoimaa/Vesikiitäjät Kurikka ry
JULKINEN TUKI: 15900
KOKONAISBUDJETTI: 26500
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2019-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankitaan nopeudenhallintajärjestelmällä varustettu vetovene. Tätä venettä
voidaan käyttää niin vesihiihtoharrastuskäytössä, kilpailukäytössä ja monenlaisessa
virkistyskäytössä, mm. tyky, polttarit jne. Tavoitteena on saada lajiin lisää harrastajia,
tunnettuutta, verkostoitumista muiden seurojen kanssa ja lajin kehittymistä.

1.47 Vaara-Karjalan LEADER ry
Ahmovaaran Monikäyttötalo/Kolin Seudun Kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 150000
KOKONAISBUDJETTI: 300000
PAIKKAKUNTA: Juuka
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on monikäyttötalon rakentaminen keskeiselle paikalle vt6 läheisyyteen Juuan Ahmovaaraan. Monikäyttötalon rakennuttaa paikallisten yhdistysten
yhteinen Kolin Seudun Kehittämisyhdistys ry. Tuleva monikäyttötalo toimii yhteisenä
kokoontumis- harrastustilana useiden kylien ihmisille ja palvee kaikkia ikäryhmiä. Valmistuttuaan
monikäyttötalo vahvistaa alueen elinvoimaisuutta myös siten, että se antaa uusien tilojen myötä
yrityksille mahdollisuuden tarjota uusia palveluita.
Hulppeimmat härvelit/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 3420
KOKONAISBUDJETTI: 3420
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 18.03.2019-31.01.2021
JULKINEN KUVAUS: Hulppeimmat härvelit teemahanke on ohjelmakauden viimeinen kone- ja
laitehankintoihin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti erilaisia
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi tuetaan
yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä.
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Hulppeimmat härvelit/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 45341,37
KOKONAISBUDJETTI: 60455,16
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 18.03.2019-31.01.2021
JULKINEN KUVAUS: Hulppeimmat härvelit ¿ teemahanke on ohjelmakauden viimeinen kone- ja
laitehankintoihin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea erityisesti erilaisia
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi tuetaan
yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä.
Juuan ympärysreitti - selvityshanke/Kolin matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 12600
KOKONAISBUDJETTI: 16800
PAIKKAKUNTA: Juuka
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.07.2019
JULKINEN KUVAUS: Kolin matkailuyhdistyksen tavoitteena on yhdistää Kolin Lieksan puolisten
alueiden vaellusreitteihin Kolilta alkava, Juuan läpi kulkeva UKK-reitti. Maastossa tarvittavien
kunnostustarpeiden määrittäminen maanomistajasopimusten päivittäminen ja reitin
kunnostaminen. Myöhempänä tavoitteena on markkinoida osana Kolin alueen vaellus-,
maastopyöräily-, lumikenkävaellus- ja metsähiihtokelpoista reittiverkostoa. Tavoitteena on lisäki
selvittää mahdollisuudet yhdistää nykyisten maastoteiden ja vaellusreittien muodostamien
mahdollisuuksien pohjalta UKK-reitin yhteyteen vaihtoehtoisia reittivalintoja mahdollistavia
elementtejä, joiden myötä reittiin saataisiin mukaan ympyräreittimäisiä piirteitä.
Kartalla - matkailijan palvelut Vaara-Karjalassa/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 75795,76
KOKONAISBUDJETTI: 78610
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Vaara-Karjalan Leader ry:n hallinnoiman ja toteuttaman Kartalla -Matkailijan
palvelut Vaara-Karjalassa -hankkeen aikana otetaan käyttöön Vaara-Karjalan Leaderin alueelta
hankkeeseen osallistuvien kuntien yhteinen karttapalvelu. Palvelun tarkoituksena on parantaa
kansallispuistojen, reitistöjen, historia- ja maisemanähtävyyksien, rakennettujen tauko- ja
virkistyspaikkojen sekä alueella toimivien matkailupalvelutarjoajien löydettävyyttä ja tunnettuutta
sekä lisätä niiden kävijämääriä. Hankkeen avulla paikkatietopalvelu käännetään englanniksi,
saksaksi ja venäjäksi. Hankkeessa koulutetaan ylläpitäjiä ja sovitaan yhteisen alustan
toimintatavoista, kustannusten jakamisesta ja päivittämisestä.
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Kolin reitit tuottamaan/Kolin matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 14999,17
KOKONAISBUDJETTI: 19998,89
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Käynnistettävän hankkeen tavoitteena on tehdä Kolin alueen reiteistä
merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailukykytekijä. Konkreettisina tavoitteina hankkeessa
ovat:
1. Kehittää Kolin alueen nykyisen reittiverkoston palveluita kansallispuiston ulkopuolella. Tämä
tarkoittaa reittiopasteiden uusimista, sähköisten karttojen käyttöönottoa sekä laajentaa reittien
käyttötarkoituksia uusille harrastajaryhmille.
2. Kehittää reiteille ympärivuotinen hallinnointi- ja kunnossapitojärjestelmä sekä taata sen talous
pitkällä ajanjaksolla. Tutkia liiketoimintamallin sopivuus reittien hallinnoimiseksi.
3. Tuotteistaa paremmin reittejä ohjelmapalvelujen ja tapahtumien kautta, muun muassa uudet
liiketoiminnot, kuten latukahviot ja tapahtumat/kilpailut. Aktivoida paikallisia yrittäjiä ja
asukkaita nykyistä enemmän yhteistyöhön jo hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen talkootyössä,
tapahtumien järjestämisessä ja matkailutuotteiden esilletuomisessa ja ideoimisessa.
4. Täydentää reittiverkostoa Kolin kansallispuiston ulkopuolella. Tämä tarkoittaa kolmen uuden
reitin perustamista, jotka palvelevat kasvavaa maastopyöräilyharrastusta, patikointia ja
moottorikelkkailua sekä näihin välineiden vuokrausta ja ohjelmapalveluita tuottavia yrityksiä.
Reitit perustetaan pääasiassa nykyisille poluille, laduille ja hiekkateille.
5. Tehdä imagollista markkinointia reittien avulla ja kohdennettua markkinointia erityisesti
uusille harrastajaryhmille.
Kolin reitit tuottamaan/Kolin matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 0,01
KOKONAISBUDJETTI: 0,02
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Käynnistettävän hankkeen tavoitteena on tehdä Kolin alueen reiteistä
merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailukykytekijä. Konkreettisina tavoitteina hankkeessa
ovat:
1. Kehittää Kolin alueen nykyisen reittiverkoston palveluita kansallispuiston ulkopuolella. Tämä
tarkoittaa reittiopasteiden uusimista, sähköisten karttojen käyttöönottoa sekä laajentaa reittien
käyttötarkoituksia uusille harrastajaryhmille.
2. Kehittää reiteille ympärivuotinen hallinnointi- ja kunnossapitojärjestelmä sekä taata sen talous
pitkällä ajanjaksolla. Tutkia liiketoimintamallin sopivuus reittien hallinnoimiseksi.
3. Tuotteistaa paremmin reittejä ohjelmapalvelujen ja tapahtumien kautta, muun muassa uudet
liiketoiminnot, kuten latukahviot ja tapahtumat/kilpailut. Aktivoida paikallisia yrittäjiä ja
asukkaita nykyistä enemmän yhteistyöhön jo hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen talkootyössä,
265

tapahtumien järjestämisessä ja matkailutuotteiden esilletuomisessa ja ideoimisessa.
4. Täydentää reittiverkostoa Kolin kansallispuiston ulkopuolella. Tämä tarkoittaa kolmen uuden
reitin perustamista, jotka palvelevat kasvavaa maastopyöräilyharrastusta, patikointia ja
moottorikelkkailua sekä näihin välineiden vuokrausta ja ohjelmapalveluita tuottavia yrityksiä.
Reitit perustetaan pääasiassa nykyisille poluille, laduille ja hiekkateille.
5. Tehdä imagollista markkinointia reittien avulla ja kohdennettua markkinointia erityisesti
uusille harrastajaryhmille.
RAESÄRKKIEN VIRKISTYSALUEEN KUNNOSTUS/Savikylän Maamiesseura r.y.
JULKINEN TUKI: 23625
KOKONAISBUDJETTI: 47250
PAIKKAKUNTA: Nurmes
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Maamiesseura on menestyksellisesti toteuttanut kaksi Leader-hanketta.
Hanke toteutetaan kahden yhdistyksen yhteistyönä, jossa tarvittaessa käytetään ulkopuolista
ammattitaitoa ja osaamista. Toteuttaminen tapahtuu molempien yhdistysten talkootyönä, johon
osallistuu myös muita yhdistyksiä ja henkilöitä. Raesärkkien virkistysalueen kunnostus ja ylläpito,
jonka Metsähallitus on lopettanut. Alue on luonnonkaunis paikallisesti ja alueellisesti merkittävä
lähivirkistysalue.
Raviradan päivitys nykypäivään/Pielisjärven Hevosystäväinseura ry
JULKINEN TUKI: 22391,03
KOKONAISBUDJETTI: 44782,06
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.08.2019-10.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Lieksan raviradan päivitys nykytarpeiden mukaiseksi. Hankkeeseen kuuluu
turvallisuuden ja alueen toimivuuden parantaminen. Hankeen osa-alueet: Alueen ympärysaitojen
rakentaminen puuttuvilta osilta . Raviradan pidentäminen 1000m radaksi. Radan kasteluun
tarvittavan vesilammikon laajentaminen, ed. kertyneillä maamassoilla laajennetaan ravirataa 4m
verran urheilukentälle päin jolloin rata pitenee puuttuvat 12,6m. Radan sisäkentälle tehdään
verryttelyrata joka tarjoaa hevosille pehmeämmän alustan harjoitteluun. Talviaikainen auraus olisi
tällä radalla koska varsinainen ravirata aurattuna routii talvella ja sulaa liian pitkään keväällä.
Rakennetaan Valjastuskatos joka sisältää, asianmukaisen ja turvallisen näytteenottotilan doping
näytteen ottoa varten. Kengityspaikan ja neljä valjastus paikkaa.
Rekiniemihanke/SF-Caravan Pielisen-Karjala ry
JULKINEN TUKI: 126662
KOKONAISBUDJETTI: 253324
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 04.12.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: SF-Caravan Pielisen-Karjala ry:n hankkeessa on tavoitteena kunnostaa
Vuonislahden Rekiniemen karavan leirintäalueen maaa-aluetta sekä paraantaa ja nykyaikaistaa
alueen palveluvarustusta. Samalla saadaan alueelle 10 matkailuajoneuvopaikkaa lisää. Hankeessa
rakennetaan uusi leiritoisto/keittiörakennus sosiaalitiloineen. Hankitaan leiritoimistoon
kassajärjestelmä. Yhteiskäytössä oleva kokoontumistila kunnostetaan nykyaikaisten vaatimusten
mukaiseksi ja myös talvikäyttöön sopivaksi. Leirintäalueen leikkikenttää kunnostetaan ja
uudistetaan leikkipaikan välineitä. Alueen ulkovalaistusta lisätään vaatimukset täyttäväksi, ledvalojärjestelmällä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja se
toteuttamseen haetaan EU- maaseuturahaston osarahoitusta.

Seikkailuyhtiö Vaaran liikkuva kalusto/Seikkailuyhtiö Vaara Oy
JULKINEN TUKI: 12950
KOKONAISBUDJETTI: 37000
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.10.2020-21.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Seikkalyhtiö Vaara Oy on Kolilla ja sen lähiseuduilla toimiva yritys, joka tarjoaa
liikkuvaa välinevuokrausta sekä ohjelmapalveluita. Päätuotteita ovat FatBiket, SUP-Laudat, Surfwingit ja Kiiking-keinu. Hankkeella haetaan liikkuvaan välinevuokraukseen tarvittavaa kuljetuskalustoa sekä vuokrattavia välineitä.
Simway hunt simulaattori investointi/Tolvanen Lauri Matias
JULKINEN TUKI: 3325
KOKONAISBUDJETTI: 9500
PAIKKAKUNTA: Nurmes
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.05.2019-07.11.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa investoidaan SimWay Hunt-metsästys -ja ammuntasimulaattoriin.
Investoinnilla tuodaan alueelle toimialan uutta teknologiaa sekä madaltaa kynnystä tutusta
metsästysharrastukseen.Hankkeella luodaan uusia harrastusmahdollisuuksia metsästystä
harrastaville, mahdollistamalla ympärivuotisen harjoittelun. Hankkeella luodaan uuden palvelun
syntyminen Nurmeksen, sekä lähikuntien alueelle. Hankkeella lisätään yhteistyötä jo toimivien
matkailuyrittäjien kanssa. Hanke seuraa kestävän kehityksen periaatteita toiminnasta
vähentämällä ampumisesta syntyviä lyijy, sekä muita päästöjä.
Säpinää seuduille - teemahanke II/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 26275
KOKONAISBUDJETTI: 26275
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
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HANKEAIKA: 01.02.2018-31.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen kautta pyritään parantamaan kylä- ja yhdistystoimijoiden
näkyvyyttä yleisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Teemahankkeen toimenpiteiden
kautta yhdistystoimijat voivat luoda uutta markkinointimateriaalia ( kylien ja kylämatkailun
markkinointisuunnitelmat, esittelyvideot, esittelytekstit yms.), kartoittaa retkeilykohteita
/reitistöjä/kulttuuri/historia/ja sotahistoriakohteita ja saada tiedot sähköiseen muotoon. Lisäksi
teemahankkeen punaisena lankana on nuorten aktivoiminen toimintaan.
Säpinää seuduille - teemahanke II/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 78825
KOKONAISBUDJETTI: 105100
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen kautta pyritään parantamaan kylä- ja yhdistystoimijoiden
näkyvyyttä yleisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Teemahankkeen toimenpiteiden
kautta yhdistystoimijat voivat luoda uutta markkinointimateriaalia ( kylien ja kylämatkailun
markkinointisuunnitelmat, esittelyvideot, esittelytekstit yms.), kartoittaa retkeilykohteita/
reitistöjä/kulttuuri/historia/ja sotahistoriakohteita ja saada tiedot sähköiseen muotoon. Lisäksi
teemahankkeen punaisena lankana on nuorten aktivoiminen toimintaan.
"Säpinää Seuduille" - teemahanke 1/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 12733,82
KOKONAISBUDJETTI: 12733,82
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen kautta pyritään parantamaan kylä- ja yhdistystoimijoiden
näkyvyyttä yleisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Teemahankkeen toimenpiteiden
kautta yhdistystoimijat voivat luoda uutta markkinointimateriaalia (kylien ja kylämatkailun
markkinointisuunnitelmat, esittelyvideot, esittelytekstit yms.), kartoittaa retkeilykohteita/
reitistöjä/kulttuuri/historia/ja sotahistoriakohteita ja saada tiedot sähköiseen muotoon. Lisäksi
teemahankkeen punaisena lankana on nuorten aktivoiminen toimintaan.
"Säpinää Seuduille" - teemahanke 1/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 38201,45
KOKONAISBUDJETTI: 50935,27
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.03.2020
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen kautta pyritään parantamaan kylä- ja yhdistystoimijoiden
näkyvyyttä yleisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Teemahankkeen toimenpiteiden
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kautta yhdistystoimijat voivat luoda uutta markkinointimateriaalia (kylien ja kylämatkailun
markkinointisuunnitelmat, esittelyvideot, esittelytekstit yms.), kartoittaa retkeilykohteita/
reitistöjä/kulttuuri/historia/ja sotahistoriakohteita ja saada tiedot sähköiseen muotoon. Lisäksi
teemahankkeen punaisena lankana on nuorten aktivoiminen toimintaan.
Säpinää seuduille/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 95220
KOKONAISBUDJETTI: 105800
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.01.2017-31.08.2019
JULKINEN 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
Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueen asukkaille ja yhdistystoimijoille tarjottavat koulutukset
tapahtumajärjestämiseen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, mm. markkinointi, SoMe, KVkoulutus, korttikurssit. Lisäksi järjestetään KV-aktivointikiertue, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä.
Kiertueen tarkoituksena on perehdyttää erityisesti yhdistystoimijoita KV-työhön ja mahdollisen
oman KV-hankkeen läpiviemiseen Leader-hankkeena.
Tuunauksesta toimeen/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 3470
KOKONAISBUDJETTI: 3470
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 18.03.2019-31.01.2022
JULKINEN KUVAUS: Tuunauksesta toimeen teemahanke on ohjelmakauden viimeinen
rakentamiseen ja remontointiin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea
erityisesti erilaisia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi
tuetaan yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä.
Tuunauksesta toimeen/Vaara-Karjalan Leader ry
JULKINEN TUKI: 29580
KOKONAISBUDJETTI: 59160
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 18.03.2019-31.01.2022
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JULKINEN KUVAUS: Tuunauksesta toimeen teemahanke on ohjelmakauden viimeinen
rakentamiseen ja remontointiin painottuva teemahanke. Hankkeen tavoitteena on tukea
erityisesti erilaisia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia parantavia alatoimenpiteitä. Lisäksi
tuetaan yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia alatoimenpiteitä.

1.48 Varsin Hyvä ry
Arjen kätköt/Lounais-Suomen Martat ry
JULKINEN TUKI: 61269
KOKONAISBUDJETTI: 81692
PAIKKAKUNTA: Lieto
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.08.2023
JULKINEN KUVAUS: Alueen asukkaita innostetaan ja perehdytetään geokätköilyn harrastamiseen,
geokätköjen tekemiseen sekä niistä huolehtimiseen. Lisäksi hankkeen toimintaan kuuluu
esimerkiksi kylätaloille toteuttavien mysteerihuoneiden ja tehtäväratojen suunnittelu ja
toteuttaminen siten, että niistä tehdään liikkuvan palvelun konsepti:
Aurajoen melontareitin rantautumispaikkojen rakentaminen/Liedon kunta
JULKINEN TUKI: 30452
KOKONAISBUDJETTI: 30452
PAIKKAKUNTA: Lieto
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Tarkoitus on rakentaa Ayrajoen Vierunkosken ja Vääntelänkosken kohdille
ohituspaikat maan kautta ja rakentaa rantautumislaiturit ennen ja jälkeen koskikohtien. Lisäksi
kunnostetaan kulkureitit kosken yläpuolisilta rantautumispaikoilta kosken alapuoliselle
rantautumispaikalle. Näiden toimenpiteiden ansiosta lisätään melojien turvallisuutta ohittaa
koskipaikat maan kautta hyödyntäen rakennettavia kulkureittejä.
BikeMenu - pyörämatkailu ja lähiruoka osana Itämeren rannikko- ja saaristoalueiden reitistöä/
Varsin Hyvä ry
JULKINEN TUKI: 28440
KOKONAISBUDJETTI: 28440
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.03.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on luoda suuntaviivat Itämeren alueen pyörämatkailun
kehittämiseen vähähiilisen reitistön luomiseksi, kehittää BikeMenu -konseptia ja brändiä sekä
tiivistää alan toimijoiden yhteistyötä niin paikallisesti kuin alueiden välillä. Hankkeen
toimenpiteinä parannetaan Itämeren alueiden ja Lounais-Suomen kilpailukykyä pyörä- ja
270

aktiivilomakohteena, tuetaan pyöräilyreittien virkistyskäyttöä sekä kehitetään maaseudun
matkailuyritysten ja muiden alan toimijoiden toimintaedellytyksiä.
Hyppyrimäen kuntoportaat/Paimion Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 13175
KOKONAISBUDJETTI: 26350
PAIKKAKUNTA: Paimio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.05.2019-30.09.2020
JULKINEN KUVAUS: Paimion Urheilijat ry mäkijaosto ylläpitää ja käyttää toiminnassaan
Varasvuoren hyppyrimäkeä. Varasvuorella voidaan hytätä 3muovitetussa mäessä ympäri vuoden.
Hyppyrimäen portaita myös yhä enenevässä määrin kuntoilijat kuntoportaina.Mäkijaosto on
rakentanut nykyiset puuportaat noin 30v sitten, jotka nyt vaativat uusimisen. Nykyiset portaat ovat
turvallisuusriski tuleville käyttäjille. Uudet portaat on tarkoitus toteuttaa teräsrakenteisina ja
askelmat ritilätyyppisinä liukuturvareunalla. Portaiden ylä-ja alapäähän on tarkoitus asentaa
opastin taulut kuntoilijoita varten.
Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla/Varsin Hyvä ry
JULKINEN TUKI: 8740
KOKONAISBUDJETTI: 8740
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella tuetaan erityisesti hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä
toimenpiteitä. Teemahankkeen pienillä investointitoimenpiteillä parannetaan maaseudun
asukkaiden elinympäristöä ja -oloja. Varsin Hyvän alueella on useita yhdistysten omistamia tai
hallinnoimia rakennuksia ja luontoreittejä, kyliä, rantoja ja luontokohteita, joissa on jatkuva tarve
pienille investointitoimenpiteille. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä.
Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteiden
ja toimintatapojen toivotaan olevan ympäristöystävällisiä ja ekologisesti kestäviä.
Hyvinvointi ja turvallisuus maaseudulla/Varsin Hyvä ry
JULKINEN TUKI: 31366,09
KOKONAISBUDJETTI: 44808,7
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.12.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella tuetaan erityisesti hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä
toimenpiteitä. Teemahankkeen pienillä investointitoimenpiteillä parannetaan maaseudun
asukkaiden elinympäristöä ja -oloja. Varsin Hyvän alueella on useita yhdistysten omistamia tai
hallinnoimia rakennuksia ja luontoreittejä, kyliä, rantoja ja luontokohteita, joissa on jatkuva tarve
pienille investointitoimenpiteille. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä toimenpidettä.
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Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa. Toimenpiteiden
ja toimintatapojen toivotaan olevan ympäristöystävällisiä ja ekologisesti kestäviä.
Lattiasta kattoon, pihalta luontoon/Varsin Hyvä ry
JULKINEN TUKI: 15000
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Rusko
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Lattiasta kattoon, pihalta luontoon teemahankkeen tavoitteena on parantaa
maaseudun asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, digitaalisia valmiuksia ja
ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kohteita ovat mm. kylätalot ja niiden ympäristö, luontoreitit,
ulkoliikuntapaikat ja ranta-alueet. Hankkeessa toteutettavat Investoinnit voivat olla tilojen
kunnostusta, laite- ja kalustohankintoja, vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksien lisäämistä,
ekologisuutta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä
toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa.
Lattiasta kattoon, pihalta luontoon/Varsin Hyvä ry
JULKINEN TUKI: 48750
KOKONAISBUDJETTI: 65000
PAIKKAKUNTA: Rusko
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Lattiasta kattoon, pihalta luontoon teemahankkeen tavoitteena on parantaa
maaseudun asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, digitaalisia valmiuksia ja
ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Kohteita ovat mm. kylätalot ja niiden ympäristö, luontoreitit,
ulkoliikuntapaikat ja ranta-alueet. Hankkeessa toteutettavat Investoinnit voivat olla tilojen
kunnostusta, laite- ja kalustohankintoja, vapaa-ajan virkistysmahdollisuuksien lisäämistä,
ekologisuutta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Rahoitettavaksi valitaan noin 20 erillistä
toimenpidettä. Yksittäisen toimenpiteen kokonaiskustannusarvion tulee olla 1 000 -7 000 euroa.
Luontoliikuntaa Lemussa - metsässä, merellä ja maantiellä/Kolkankävijät ry
JULKINEN TUKI: 13518,75
KOKONAISBUDJETTI: 18025
PAIKKAKUNTA: Masku
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 05.09.2019-01.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella pyritään lisäämään monipuolista lähi- ja luontoliikuntaa Maskussa
sekä lisäämään tietoisuutta näiden harrastamismahdollisuuksista. Reitit tutustuttavat myös
alueen, erityisesti Lemun, historiaan. Osin hankkeessa kunnostetaan ja kehitetään olemassa olevia
rakenteita ja osin luodaan uusia mahdollisuuksia. Kolkanpolun osalta kyse on luontoreitistä,
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Kuurnanpään ja melontareitin avulla hyödynnetään merellisen Maskun potentiaalia ja
pyöräilyreitti tutustuttaa Lemun kulttuurimaisemaan ja keskiaikaiseen tieverkkoon.
Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu!/Kirjan talo - Bokens hus ry
JULKINEN TUKI: 50258,12
KOKONAISBUDJETTI: 62822,65
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Maestron ja Fiktion Kiertävä tanssikoulu! -hankkeen tavoitteena on, että sen
myötä lapsille, vanhainkodeille, kirjastoille ja muille yhteistyökumpaneille tarjotaan maksutta
elämyksellisessä ja osallistavassa muodossa tietoa ja kokemusta kansantansseista, suomalaisista
kansantanssien ja kansanmusiikin perinteistä ja laajemmin omasta kulttuurihistoriastamme.
Niemenkulman Uimarannan perusparannus/Niemenkulman Kyläyhdistys r.y.
JULKINEN TUKI: 13350
KOKONAISBUDJETTI: 17800
PAIKKAKUNTA: Masku
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.10.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kylällä on kunnan uimaranta, joka on kyläyhdistyksen hoidossa yleisessä
vapaassa käytössä. Hankkeella on tarkoitus parantaa uimarannan käyttömahdollisuuksia
turvallisemmiksi enemmän virkistysalueeksi. Tämä tehdään uusimalla käymälä kompostoivaksi,
hankkimalla uusi laituri ja vahvarakenteinen grilli-tulipesä senekä uusimalla lentopallokenttä
venelaitureiden korjauksen jälkeen.
Oinilan kentän laajennus/Paimion Pesis ry
JULKINEN TUKI: 0
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Paimio
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-03.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena laajentaa Paimion Oinilan kenttä miestenkentän
kokoiseksi, jossa täyttyy minimiyleisörajat turvallisuuden takia. Kentän laajennuksen kanssa
tarkoituksena rakentaa kioskirakennus palvelemaan turnauksia ja pelejä. Hankkeen tavoitteena on
parantaa pesäpalloilun olosuhteita Paimiossa. Kenttä laajenee, jotta saamme järjestettyä yli 15vuotiaiden virallisia pesäpallopelejä.
Osmalahden ulkokuntosali/Osmalahden kaava-alueen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 14996,25
KOKONAISBUDJETTI: 19995
PAIKKAKUNTA: Sauvo
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HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Sauvon kunnan Osmalahden
asuinalueelle ulkokuntosali palloilukentän yhteyteen sekä kunnostetaan palloilukenttää.
Ulkokuntosali lisää alueen lähiliikuntamahdollisuuksia. Yleishyödyllisen investointihankkeen
toteuttaa Osmalahden kaava-alueen kyläyhdistys r.y. joka myös vastaa ulkokuntosalin
kunnossapidosta.
Outdoor Leader - Varsin hyviä reittejä/Varsin Hyvä ry
JULKINEN TUKI: 29728,21
KOKONAISBUDJETTI: 33031,35
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen pääkohderyhmänä ovat kaikki Varsin Hyvän alueella sijaitsevat reitit
(patikointi, pyöräily, melonta, pyhiinvaellus, luontopolut) ja ulkoilualueet sekä reittien asiakkaat
että paikalliset yritykset, yhdistykset ja kunnat. Toimenpiteinä on reittien toiminnallisuuden,
palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Hankkeen keinoin myös lisäätään reittien tunnettuutta, kehitetään niiden turvallisuutta ja
palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä (kv. markkinointi, opintoretket, työpajat, hyvät käytännöt,
materiaalia eri kielillä). Reiteistä tiedottaminen ja käytön aktivointi toteutetaan erityisesti
sähköisen markkinointiviestinnän keinoin sekä paikallisille asukkaille että potentiaalisille
matkailijoille. Visuaalista aineistoa tuotetaan yhteistyössä rin-nakkaisten hankkeiden kanssa
erityisesti kv. matkailijoiden tarpeisiin. Yhteisellä markkinointimateriaalilla tuodaan esiin sekä
kunkin alueen omia että eri alueiden yhteisiä vahvuuksia, erikoispiirteitä ja vetovoimatekijöitä.
Visuaalisuuden tueksi tuotetaan materiaalia suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja
viroksi. Eri kana-viin tuotetaan yhteistä ja toisaalta omaakin materiaalia.Lisäksi kehitetään
tuotetarjontaa reittien käytön aktivoimiseksi: niistä tuotetaan esimerkkikokonaisuuksia esim.
parin tunnin reittivierailusta parin vuorokauden retkeen.
Ponipowerii!/Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry, Egentliga Finlands Hästavelsförbund rf
JULKINEN TUKI: 47459,04
KOKONAISBUDJETTI: 59323,8
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen aikana aloitetaan säännöllinen kerho- ja ponituntitoiminta,
kehitellään yhteistyötä ammattivalmentajien ja harrastajien välille, järjestetään leirejä sekä
tarjotaan nuorille mahdollisuus päästä tutustumaan ohjatusti raviradalla toimimiseen ja
ravikilpailutoimihenkilöiden työhön. Hankkeen puitteissa järjestetään perhetapahtuma ja
avoimien ovien päiviä Metsämäen raviradalla sekä osallistutaan ponien kanssa kesätapahtumiin.
Ravinuoret tekevät myös tutustumisretken jollain muulla alueella toimivaan raviponikouluun.
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Tammireittien polkujen ja melontareittien opastuksen toteutus/Kaarinan kaupunki
JULKINEN TUKI: 21296,55
KOKONAISBUDJETTI: 49945
PAIKKAKUNTA: Kaarina
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Tammireitit käsittävät eri reittejä yhteensä 445 kilometriä. Pyöräilyreittejä on
290 ja luonto- ja patikointipolkuja 50 kilometriä. Myöhemmin julkaistavia melontareittejä on reilut
100 kilometriä. Kuntien rajat ylittävien pyöräilyreittien osuus on 90 ja melontareittien 65
kilometriä. Reitit on viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille. Tämän jatkohankkeen
tavoitteina ovat, että
aiemmassa hankkeessa suunnitellut ja sähköisille kartoille vietyjen polkujen ja
melontareittien lähtöpisteet varustetaan opastauluin
polut merkitään maastoon viitoituksin tai maalataan pisteet puihin tai tolppiin
melontareittien taukopaikat merkitään kyltein
paikallisia yhteisöjä osallistetaan reittien merkitsemiseen ja niiden kunnostamiseen ja
ylläpitoon
alueen yrityksiä aktivoidaan tukemaan opastaulujen hankintaa ja reittien merkitsemistä.
Valmankartanon aktiivipuisto/Liedon kunta
JULKINEN TUKI: 78803
KOKONAISBUDJETTI: 78803
PAIKKAKUNTA: Lieto
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.01.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Valmankartanon pihapiirin muuttamisella aktiivipuistoksi se tarjoaa puitteet
eri ikäisten toiminnalle ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustaen liikkumaan ja yhteisölliseen
toimintaan- Alue sijaitsee Liedon Kirkonkylästä n. 1.5 km päässä hyvien kevyen lja Fölireittiliikenteen varrella. Se tarjoaa asumispalveluiden, ryhmäkodin, tuettujen palveluasuntojen
sekä lähialueen asukkaat saavat viihtyisän ja liikunnallisen ympäristön. Tavoitteena on rakentaa
Liedon keskusta-alueelle kevyen liikenteen reitistö yhdistämään eri toimintamahdollisuuksia ja
lähiliikunta-alueita.
Virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon
alueilla/Kaarinan kaupunki
JULKINEN TUKI: 66644
KOKONAISBUDJETTI: 66644
PAIKKAKUNTA: Kaarina
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2017-31.05.2018
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JULKINEN KUVAUS: Itäisten kuntien (Kaarina, Lieto, Paimio ja Sauvo) on valmisteltu yhteistä
kaksiosaista hanketta virkistysreitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on
esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2017 - 28.2.2018, on
tavoitteena on luoda perusta itäisten kuntien alueen yhtenäiselle ja kuntarajat ylittävälle
virkistysreitistölle, joka yhdistää Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon reitit ja joka palvelee niin
paikallisia asukkaita kuin matkailijoita sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon
toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan karttaaineistoja, selvitetään reittien käytön edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja selosteita. Hankkeessa tehtävää työtä jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja
palveluopasteet merkitään maastoon, kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia,
tuotetaan painetut ja sähköiset opaskartat.

Vähäjoki - polku/Paimion kaupunki
JULKINEN TUKI: 90340
KOKONAISBUDJETTI: 90340
PAIKKAKUNTA: Paimio
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.02.2019-06.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Vähäjoki - polku hankkeessa on tarkoitus rakentaa valaistu ulkoilupolku
muuten suht vaikeasti liikuttavaan Vähäjoki - laaksoon. Polku mahdollistaa ja parantaa
ulkoilumahdollisuuksia Vistan taajaman välittömässä läheisyydessä ja luonnon seurantaa
lähietäisyydeltä. Polun suunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot. Alueella on runsas
linnusto. Satakielen voi kuulla laulavan rantapajukossa ja alueella on myös hienoa
lehtokasvillisuutta. Vanha myllyn paikalla on myös pieni koskimuodostelma. Polku on tarkoitus
toteuttaa sorapintaisena ja kaikkien asukkaiden helposti lähestyttäväksi- vauvasta vaariin.
Tavoitteena on toteuttaa asukkaille hieno polku luonnon helmaan Vähäjoen varteen ja kuitenkin
asutuksen läheisyyteen.

1.49 Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry
Aura 100 puisto/Auran kunta
JULKINEN TUKI: 19000
KOKONAISBUDJETTI: 19000
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.05.2017-31.12.2017
JULKINEN 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.
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Auran Liikuntapuisto Central Park/Auran kunta
JULKINEN TUKI: 41928,7
KOKONAISBUDJETTI: 47479
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.04.2018-31.10.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Auran keskustaan kaikkien kuntalaisten käyttöön
tuleva liikuntapuisto, joka mahdollista eri-ikäisten kuntalaisten aktiivisen vapaa-ajan
harrastamisen. Liikuntapuistohanke sisältää monitoimikentän, boccia/petanque-kentän ja
ulkokuntoiluvälineryhmän. Talvisin kenttä palvelee vapaan luistelun kenttänä. Monitoimikentän
viereen rakennetaan erillinen boccia/petanque-kenttä. Monitoimikentän viereen rakennetaan
alue ulkoliikuntavälineille, johon on suunniteltu tulevan lihaskunto- ja venytyslaitteita.
Esteetön Lystmettä -monipuoliset mahdollisuudet yleisötilaisuuksille ja tapahtumille/
Uudenkartanon kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 47526
KOKONAISBUDJETTI: 79210
PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.01.2021
JULKINEN KUVAUS: Investointihankkeella parannetaan Lystmettän toimintakeskuksen
esteettömyyttä sekä luodaan edellytyksiä alueen monipuolisempaan hyödyntämiseen
katsomorakennusta edelleen kehittämällä. Hankkeessa rakennetaan pyörätuoliliuska katsomoon,
parannetaan katsomon alaosan inva-aluetta, uudistetaan katsomon sisäänkäynti varastotiloineen,
lisätään katsomon molempiin reunoihin käytävät sekä parannetaan olemassa olevaa äänentoistoja valaistusjärjestelmää. Näin mahdollistetaan erityisesti ikäihmisille ja muille liikunta- ja
kuulorajoitteisille osallistuminen katsomossa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin aiempaa
sujuvammin. Lisäksi muidenkin liikkuminen katsomossa sujuvoituu ja parempi äänentoisto
hyödyttää koko tapahtumayleisöä. Investoinnin jälkeen Lystmettän toimintakeskuksen tilat
soveltuvat nykyistä paremmin myös erityisryhmien tapahtumien ja yleisötilaisuuksien
pitopaikaksi, mahdollistaen uusien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen kylällä.
Harjureitin uusi kehittämishanke/Loimaan kaupunki
JULKINEN TUKI: 26371
KOKONAISBUDJETTI: 26371
PAIKKAKUNTA: Loimaa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.05.2017-31.03.2018
JULKINEN KUVAUS: Harjureitti on Säkylänharjun-Virttaankankaan alueelle vuonna 1998 perustettu
n. 28 km pitkä ulkoilureitti, jonka kunnossapidosta vastaavat Loimaan ja Huittisten kaupungit ja
Oripään ja Säkylän kunnat. Harjureitin kotisivut uudistetaan nykyaikaisiksi kuntien hallinnoimiksi
reittejä ja sen ainutlaatuista luontoa eri vuodenaikoja monipuolisesti kuvaaviksi tietolähteeksi.
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Reitistön kuntokartoituksen avulla selvitetään kunnostustarpeet (maastopohjan tasausten tarve,
taukopaikkojen kunnostus/uusien rakentamisen tarve, reitistön ja tienvarsien opasteiden sekä
hälytyspaikkatietojen paikat, valaistuksen mahdollinen vaihto led-valaistukseen ja valaistuksen
lisääminen).
Kuntokartoituksessa
selvitetään
myös
kunnostus/kehittämiskohteiden
kustannusvaikutus, jotta kehittämishankkeen jälkeen päästään välittömästi tekemään
investointihanke, jolla turvataan harjureitillä vierailevien kuntoilijoiden ja virkistyskäyttäjien
turvalliset viihtyisät ulkoiluolosuhteet.
Kojonkulman leikkikenttä/Kojonkulman kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13975,99
KOKONAISBUDJETTI: 19965,7
PAIKKAKUNTA: Loimaa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tehdä Kojonkulman kylälle toimiva ja turvallinen
lasten leikkikenttä koko kylän käyttöön sekä lisäämään kylän viihtyisyyttä.
Lasten liikennepuisto Marttilaan/Marttilan kunta
JULKINEN TUKI: 39677,4
KOKONAISBUDJETTI: 42000
PAIKKAKUNTA: Marttila
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Marttilan keskustaan, entisen Kuokan urheilukentän paikalle, rakennetaan
Marttilan lasten liikennepuisto, joka sisältää varsinaisen liikennepuiston lisäksi kuntalaisten
lähivirkistysalueen. Liikennepuistoon hankitaan polkuautoja ja lapset pääsevät harjoittamaan
taitojaan sekä omatoimisesti että ammatti-ihmisten ohjauksessa.
Luiskis II/Auran Kirkonkulman kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13342
KOKONAISBUDJETTI: 19060
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.06.2018-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on parantaa talviluistelu mahdollisuuksia
asfaltoimalla jäädytettävä alue ( kaukalo- ja vapaaluistelualue). Asfaltointi nopeuttaa jäädytystä ja
parantaa jään laatua. Toimenpide mahdollistaa laadukkaammat luistelut kylämme asukkaille ja
erityisesti kirkonkulman koulun oppilaille.
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Lukontalo nykypäivään/Loukonkulman Lukko ry
JULKINEN TUKI: 47070,6
KOKONAISBUDJETTI: 78451
PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.01.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Kylätalo Lukontalon päivttäminen 1980-luvulta nykypäivään sekä erityisesti
kylätalon niveltäminen Kuntomylly-liikuntahallin yhteyteen toimavaksi, yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Maauimalan vedenkäsittelyjärjestelmän parannushanke/Kyrön Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 19220,74
KOKONAISBUDJETTI: 27458,2
PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 14.05.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kyrön Seudun Kyläyhdistys ry päivittää hallitsemansa Kyrön maauimalan
vedenkäsittelyjärjestelmän. Uudistettu laitteisto parantaa uimaveden laatua ja tarjoaa entistä
mukavamman uimalakokemuksen käyttäjilleen.
Sisu-puisto/Lions Club Aura/Sisu ry
JULKINEN TUKI: 29997,66
KOKONAISBUDJETTI: 45150
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.02.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: SISU-PUISTOHANKKEEN TARKOITUKSENA ON LUODA VAPAA-AJAN
KULTTUURILLISEEN JA KUNNONKOHOTTAMISEEN SOPIVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ MONITOIMISIN
RAKENTEELLISIN RATKAISUIN. HANKE KOOSTUU JOKITÖRMÄÄN RAKENNETTAVISTA PORTAISTA,
KEVYEHKÖSTÄ ESIINTYMISKATOKSESTA, JOSSA ON LUKITTAVA JA SÄHKÖLIITTYMÄLLÄ
VARUSTETTU VARASTOTILA JA KEVYT MONIRIVINEN PENKKIKATSOMO. PORTAAT TOIMIVAT
PÄÄSÄÄNTÖISESTI KUNTOPORTAINA, MUTTA ERI TAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ NE TOIMIVAT
KULKUVÄYLÄNÄ ESIINTYMISLAVALLE JA PENKKIKATSOMOON. RAKENNELMAKOKONAISUUS ON
TARKOITETTU KAIKKIEN AURALAISTEN, YHDISTYSTEN JA YKSITYISTEN KÄYTTÖÖN SAMOIN MYÖS
TAPAHTUMAVIERAILLE AURAN ULKOPUOLELTA.
Tekonurmikenttä Loimaa/Loimaan kaupunki
JULKINEN TUKI: 179974,35
KOKONAISBUDJETTI: 228975
PAIKKAKUNTA: Loimaa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 05.07.2017-31.05.2018
JULKINEN KUVAUS: Tekonurmikenttä pidentää harjoituskautta oleellisesti. Valaistu, mutta
lämmittämätön tekonurmikenttä mahdollistaa n. 40 harjoitusviikkoa, kun se luonnonnurmella jää
maksimissaan 20 viikkoon. Tekonurmikenttä soveltuu mainiosti myös muiden lajien
oheisharjoitteluun ja koululaisten ulkoliikuntamahdollisuuksia se parantaa myös oleellisesti.
Vanhan vesitorninmäen kuntoportaat/Loimaan liikunta ry
JULKINEN TUKI: 27724,97
KOKONAISBUDJETTI: 42653,8
PAIKKAKUNTA: Loimaa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntoportaat Loimaan vanhalle
vesitorninmäelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntoportaat, joita voidaan käyttää myös
¿pulkkamäen¿ nousuportaina. Portaat avaavat keskellä Loimaata olevan vanhan vesitorninmäen
myös näköalapaikaksi. Hankkeen tavoite täyttyy, kun portaat ovat valmiit. Hanke on Loimaan
liikunta ry:n kahdeksan jäsenseuran yhteinen ponnistus.
Yläneen kuntoradan rakentaminen/Pöytyän kunta
JULKINEN TUKI: 75084,81
KOKONAISBUDJETTI: 90715
PAIKKAKUNTA: Pöytyä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Pöytyän kunnan Yläneen taajamaan on vuosikaudet ollut tarve saada
kuntorata. Tehtyjen maakauppojen myötä sopiva maa-alue siirtyi kunnan omistukseen. Tälle
Yläneen vesitornin alueelle tullaan rakentamaan 2,2 kilometriä pitkä kuntorata, joka palvelee
vapaa-ajan käytön lisäksi myös läheisen koulun ja päiväkodin tarpeita.

1.50 Veej'jakaja ry
Ammunnan harjoittelu- ja kilpailutoiminnan kehittäminen/Mikkelin Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 147056
KOKONAISBUDJETTI: 294112
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-31.05.2018
JULKINEN KUVAUS: 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 saakka.
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Kilpailujen järjestäminen on seuralle merkittävin tulonlähde, jolla rahoitetaan nuorten ampujien
harjoittelua ja valmennusta.
Ampumaratojen nykyaikaistaminen/Mikkelin Ampujat ry
JULKINEN TUKI: 49997,25
KOKONAISBUDJETTI: 121500
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.08.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on taata nykyaikaiset laitteet ja radat nuorille
aloitteleville ampujille ,sekä jo harrastaville henkilöille. Hankkeella toteutetaan elektronisten
taululaitteiden hankintaa kivääri ja pistooliradalle, sekä kiekonheittimiä compak ja riistapoluille
haulikkoradalle. Tavoitteena on saada pidettyä laitteisto suomen ampumaurheiluliiton
vaatimusten tasolla, että Mikkelissä pystytään jatkossakin ampumaan SM tasoisia kilpailuja.
CrossFit Pieksämäki -laajennushanke/Pieksämäen Laatuliikunta Oy
JULKINEN TUKI: 11273,59
KOKONAISBUDJETTI: 32210,26
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 22.03.2020-02.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa laajennetaan CrossFit Pieksämäen salia toimintojen lisäämisen
mahdollistamiseksi.
eKITKA Oy:n toiminnan kokeilu ja markkinakartoitus/eKITKA Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 12.02.2020-08.11.2021
JULKINEN KUVAUS: eKITKA O:n liikeideana on vuokrata sähköllä toimivia maastopyöriä.
Hankkeessa halutaan kokeilla palvelun kiinnostavuutta markkinoilla koemarkkinoinnin keinoin.
Koemarkkinoinnin onnistumiseksi yritykselle luodaan brändi, kotisivut sekä kuvat ja videot, jotka
esittelevät toimintaa.
Harjoitusviheriön rakentaminen/PuulaGolf ry
JULKINEN TUKI: 14007
KOKONAISBUDJETTI: 28014
PAIKKAKUNTA: Kangasniemi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.07.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: PuulaGolfin harjoitusolosuhteuden parantaminen rakentamalla uusi
harjoitusviheriö keskeiselle paikalle kahvion läheisyyteen. Tarkoituksena on tarjota kaikille avoin
ja ilmainen golfin harjoittelu- ja lähipelimahdollisuus. Kohderyhmana ovat erityisesti perheet ja eri
urheiluyhteisot.
Hirvensalmen kartingrata/Hirvensalmen Autourheilijat ry
JULKINEN TUKI: 86500
KOKONAISBUDJETTI: 173000
PAIKKAKUNTA: Hirvensalmi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2017-30.06.2018
JULKINEN KUVAUS: Yleishyödyllinen investointihanke:
Hirvensalmelle.

Sisäkartingradan

perustaminen

Jyhnäharjun moottorirata-alue/Mikkelin Moottorikerho ry
JULKINEN TUKI: 72000
KOKONAISBUDJETTI: 144000
PAIKKAKUNTA: Hirvensalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.04.2017-20.04.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylälle
monipuolinen moottoriurheilualue motocross-, enduro- ja mönkijäharrastajien käyttöön. Paikalle
on suunniteltu rakennettavaksi kansalliset mitat täyttävä motocrossrata sekä lasten
motocrossrata, n.4km pitkä enduroreitti. Hankkeen kohderyhmänä ovat Mikkelin, Hirvensalmen
ja Mäntyharjun motocross ja enduroharrastajat. Hanke palvele myös alueen ulkopuolisia
harrastajia sillä Etelä-Savon alueella on vähän hankkeessa toteutettavia harrastusmahdollisuuksia.
Lisäksi Mikkelin Moottorikerho tulee järjestämään alueella kilpailuja, jotka kokoavat paikalle
harrastajia koko maasta.
Jäppilän Kuvajaniemen ampumaradan kunnostaminen/Jäppilän Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 8260,35
KOKONAISBUDJETTI: 16520,7
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.04.2018-31.07.2018
JULKINEN KUVAUS: Jäppilän Kuvajaniemen ampumaradan ympäristöluvan mukaiset
kunnostustoimenpiteet.
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Koirakivi Areena - hanke/Koirakiven Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 43718,42
KOKONAISBUDJETTI: 87436,85
PAIKKAKUNTA: Mäntyharju
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.08.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Koirakiven nuorisoseuran toimintaan kohdistuu suurta mielenkiintoa. Olemme
yksimielisesti havainnoineet tarpeen rakentaa isomman, turvallisemman, yhteisöllisyyttä ja
tapahtumatarpeita palvelevan kokonaisuuden oman seurojentalon piha-alueelle, Koirakivi
Areenan. Tämä mahdollistaisi meitä järjestämään nykyistä monipuolisempia ja laajempia
tapahtumia: messuja, näyttelyitä, koiratapahtumia, ”drive in”-tapahtumia, jousiammunta- ja
urheilutapahtumia, kirpputori/rompepäiviä, torimyyntiä ja rallikilpailuja, ralliautojen varikko- ja
testipalveluja sekä muuta yhteistoimintaa yhdistysten ja yritysten kanssa. Nyt pysäköintialue
pihapiirissä on liian ahdas jo kesäteatterikautenakin, tienlaitaan pysäköiminen hankalaa,
luvanvaraista ja turvattomanpaa kuin piha-alueelle. Lisääntyvän käytön myötä aluekokonaisuus
tarvitsee laajemman pysätointialuetilan lisäksi uuden kahvila/varastorakennuksen
tapahtumatoiminnan käyttöön kesäisin ja varastotilaksi talviaikana, koska vanhan ulkovarastoon
rakentaisimme lisää ulko saniteettitiloja.
Koulusta kylätaloksi/Norolan Nuorisoseura ry
JULKINEN TUKI: 19295,5
KOKONAISBUDJETTI: 38591
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.11.2019-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Koulusta kylätaloksi-hankkeen tavoitteena on pitää Rahulan alue edelleen
houkuttelevana asuinalueena kaikenikäisille ja aktivoida uusia ihmisiä kylän yhteisiin toimintoihin.
Tätä tarkoitusta varten Norolan nuorisoseura ry/Rahulan kylätoimikunta hankki syksyllä 2019
Mikkelin kaupungilta entisen Rahulan koulun kiinteistön. Koulun toiminta Rahulassa lakkasi
keväällä 2018, jonka myötä alueen asukkaat jäivät ilman kokoontumistilaa. Hankkeella entinen
koulu muutetaan nykyaikaiseksi kylätaloksi, jossa toimintaa voidaan järjestää kaikenikäisille
(lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille). Tiloihin syntyy mm. kokous- ja koulutustila, joka
soveltuu myös pienten juhlien järjestämiseen sekä kylän oma nuorisotila. Rahulan koulun pihapiiri
on toiminut myös alueen asukkaiden vapaa-ajanviettopaikkana sekä lähiliikuntapaikkana.
Pihapiirissä on hiekkakenttä, talvella luistelualue, leikkipuisto ja rannassa nuotiopaikka. Hankkeella
varmistetaan näiden säilyminen alueen asukkaiden käytössä.
Liikunnan iloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Pieksämäkeläisille/Power4Life Oy
JULKINEN TUKI: 37833,42
KOKONAISBUDJETTI: 108095,5
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
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HANKEAIKA: 27.05.2018-09.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Liikunnan iloa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Pieksämäkeläisille - hankkeen
tavoitteena on mahdollistaa Pieksämäen seudulla asuvien ja työssäkäyvien ihmisten fyysisen
kunnon, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
niin työssä kuin vapaa-ajallakin
kuntosaliharjoittelun,
ryhmäliikunnan,
yksilöja
pienryhmävalmennusten
sekä
hyvinvointianalyysien avulla. Hankkeen aikana rakennetaan ja kunnostetaan tilat muun muassa
kuntosaliharjoittelua, ryhmäliikuntaa sekä yksilö- ja pienryhmävalmennuksia varten. Tiloihin
hankitaan
kuntosalilaitteet
ja
muut
liikuntavälineet,
virtuaalituntien
laitteisto,
tietokoneohjelmistot, äänentoisto- ja kulunvalvontajärjestelmät sekä muut toiminnan kannalta
välttämättömät laitteet, ohjelmat ja palvelut.
Lola 3 - 2017/Ekin Partio ry
JULKINEN TUKI: 26587,69
KOKONAISBUDJETTI: 60855,33
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.04.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Veneily ja vesillä liikkuminen - seikkailu Saimaalla on ollut partiolippukunnan
kantava teema jo yli 75 vuoden ajan. Vesillä liikkumista on toteutettu vuosien kuluessa
monenlaisilla aluksilla. 1990 luvun puolivälissä toteutui monta vuotta huolellisesti alusryhmässä
valmisteltu projekti, jonka seurauksena suunniteltiin, rakennutettiin ja varusteltiin
partiokoululaiva Lola 3.Satavuotisvuonna 2017 jo 20 -vuotias Ekin Partion Lola 3 alus ja purjevene
Katriina vaativat kunnostusta, laitteistojen uusimista ja merkittäviä hankintoja
turvallisuusvarustukseen.
Paltasen Autourheilukeskus kuntoon/Pieksämäen Urheiluautoilijat ry
JULKINEN TUKI: 59612,59
KOKONAISBUDJETTI: 99354,32
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Pieksämäen Urheiluautoilijat ry panostaa hankkeen avulla rata-alueen
turvallisuuden ja monikäyttöisyyden lisäämiseen. Nuorille halutaan taata hyvät, monipuoliset ja
turvalliset mahdollisuudet harrastaa autourheilua. Hankkeen avulla rakennetaan kartingrata
siihen vaiheeseen, että kansallisten kisojen järjestäminen on mah-dollista. Yhdistys panostaa rataalueen markkinointiin hankkeen aikana.
Paltasen esteetön suopolku/Paltasen esteetön suopuisto ry
JULKINEN TUKI: 33800,2
KOKONAISBUDJETTI: 67600,41
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Investointihankkeella haetaan Pieksämäen seudulle esteetöntä
mahdollisuutta päästä tutustumaan arvokkaaseen ja koskemattomaan suoympäristöön. Kaikki
tehtävät työt tehtäisiin Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen asettamien kriteerien mukaisesti.
Toimenpide tarjoaisi hyvän mahdollisuuden sellaisille henkilöille päästä luonnon ääreen ja
suoympäristöön, joille se muuten olisi mahdotonta. Olemassa olevaa parkkipaikkaa olisi tarkoitus
päivittää pyörätuolille sopivaksi ja kohteelle tulisi myös inva-käymälä. Lisäksi olemassa oleva laavu
saisi päivityksen esteettömäksi ja sen yhteyteen tulisi esteetön kalastuslaituri. Polku itsessään tulisi
kulkemaan koskemattomassa, luonnonkauniissa suoympäristössä. Suolla on arvokkaita
elinympäristöjä, joiden kautta pitkospuupolku tulisi kulkemaan.
Pienoishirviradan rakentaminen/Ristiinan Riistanhoitoyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 13801,8
KOKONAISBUDJETTI: 27670
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.01.2020-30.06.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa pienoishirvirata Ristiinan
Riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalle. Radan käyttäjiä ovat Ristiinan Riistanhoitoyhdistyksen
jäsenet, paikalliset asiakkaat ja kesäasukkaat. Rata mahdollistaa liikkuvaan hirveen ampumisen
pienoiskiväärillä, jolloin ammuntaharjoittelu on edullisempaa kuin hirvikiväärillä tapahtuva
harjoittelu. Pienoiskiväärillä tapahtuva ammunta on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan
mahdollista ympäri vuoden ja laajemmilla käyttöajoilla. Tavoitteena on lisätä erityisesti nuorten
kiinnostusta ampumaharjoittelua kohtaan.
Puumalan reitistöjen investointihanke/Puumalan kunta
JULKINEN TUKI: 33487
KOKONAISBUDJETTI: 33487
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Yleishyödyllisen investointihanke on jatkoa ensimmäisen vaiheen
esiselvitysvaiheeseen, jossa selvitettiin Puumalan kunnan alueella olemassa olevien reittien ja
palveluvarustuksen nykytilaa sekä kehitystarpeita. Esiselvitysvaiheen aikana on laadittu
konkreettinen työ-ja investointisuunnitelma, jota haettavalla investointihankkeella on tarkoitus
lähteä toteuttamaan. Investoinneilla parannetaan Puumalan kunnan alueella olemassa olevien
kohteiden laatua, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja vetovoimaisuutta. Investointien myötä
laadukkaat reitit ja palvelut reittien varrella palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia, yksittäisiä
matkailijoita, vapaa-ajanasukkaita, ryhmämatkalaisia, mutta luo myös paremmat puitteet
ohjelmapalveluyrityksien tarpeisiin.
Hankkeen keskiössä on erityisesti laadukas toteutus, liikkumisen yhdenvertaisuuden
parantaminen, kestävä kehitys ja parantunut saavutettavuus. Esiselvityksen aikana on tehty
yhteistyötä Saimaa Geopark ry:n kanssa mm. yhtenäisen visuaalisen opasteilmeen sekä sisältöjen
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sitomiseksi Puumalan kehitettäviin kohteisiin. Parantuneilla palveluilla on myönteinen vaikutus
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja mielekkäät ulkoilukohteet houkuttelevat ulos
liikkumaan.
Puumalan reitistöjen investointihanke/Puumalan kunta
JULKINEN TUKI: 105560
KOKONAISBUDJETTI: 105560
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Yleishyödyllisen investointihanke on jatkoa ensimmäisen vaiheen
esiselvitysvaiheeseen, jossa selvitettiin Puumalan kunnan alueella olemassa olevien reittien ja
palveluvarustuksen nykytilaa sekä kehitystarpeita. Esiselvitysvaiheen aikana on laadittu
konkreettinen työ-ja investointisuunnitelma, jota haettavalla investointihankkeella on tarkoitus
lähteä toteuttamaan.
Investoinneilla parannetaan Puumalan kunnan alueella olemassa olevien kohteiden laatua,
saavutettavuutta, esteettömyyttä ja vetovoimaisuutta. Investointien myötä laadukkaat reitit ja
palvelut reittien varrella palvelevat kaiken ikäisiä kuntalaisia, yksittäisiä matkailijoita, vapaaajanasukkaita, ryhmämatkalaisia, mutta luo myös paremmat puitteet ohjelmapalveluyrityksien
tarpeisiin.
Hankkeen keskiössä on erityisesti laadukas toteutus, liikkumisen yhdenvertaisuuden
parantaminen, kestävä kehitys ja parantunut saavutettavuus. Esiselvityksen aikana on tehty
yhteistyötä Saimaa Geopark ry:n kanssa mm. yhtenäisen visuaalisen opasteilmeen sekä sisältöjen
sitomiseksi Puumalan kehitettäviin kohteisiin. Parantuneilla palveluilla on myönteinen vaikutus
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja mielekkäät ulkoilukohteet houkuttelevat ulos
liikkumaan.
Radan asfaltointi/Zwo Oy
JULKINEN TUKI: 47705
KOKONAISBUDJETTI: 136300
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 19.03.2019-17.04.2020
JULKINEN KUVAUS: Motoparkin kiihdytysradan asfaltointi ja asfalttikilparadan paikkausasfaltointi.
Kiihdytys- ja asfalttikilparadan käyttäjiä ovat yksityiset asiakkaat, yritykset sekä yhteisöt. Hankkeen
tavoitteena on mahdollistaa Motoparkin moottoriurheilukilpailuiden järjestäminen
tulevaisuudessa ja toiminnan kehittäminen kilpailutapahtumista saadun tuoton avulla. Lisäksi
toimintaa voidaan laajentaa ympärivuotiseksi, ottamalla mukaan mm. hiihto- ja virkistystoiminta.
Investoinnilla on huomattava taloudellinen merkitys alueen työllisyyteen.
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Salosaaren 3D- ja maastoratahanke / Mikkelin Jousiampujat/Mikkelin Jousiampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 7760
KOKONAISBUDJETTI: 15520
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.02.2020-31.08.2021
JULKINEN KUVAUS: Jousiammunnan 3D- ja maastoratahanke Mikkelin Salosaareen. Hanke tuottaa
Itä-Suomen alueelle merkittävän kokonaisuuden maasto- ja 3D -jousiammunnan toteuttamiseen
sekä metsästystoiminnan harjoitteluun riistapolkumallilla. Valmistuessaan rata tarjoaa
erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa harjoitus- ja kilpailutoimintaa maastolajeissa sekä
realistisissa kohteissa 3D riistapolkumallisen metsästysammunnan kouluttamiseen.
Hankkeen kohderyhmä on Itä-Suomen alueen jousiammunnan ja jousimetsästyksen harrastajat,
mutta kilpailutoiminnassa rata palvelee myös kansallisen tason kilpailutoimintaa eri
jousiammuntaliittojen alaisissa kilpailuissa. Alueyhteistyön kautta on mahdollisuus myös
kansainvälisten Open -tason kilpailuiden järjestämiseen. Hankekokonaisuudessa hankitaan,
rakennetaan ja asennetaan taustat sekä taustatelineet Salosaaren metsäalueelle, toteutetaan
tarvittavat rata- ja suojausmerkinnät sekä huolto/säilytyskontti. Kokonaisuuteen kuuluu myös 3D
-ammuntamaaleja 3D ratalaajennoksen toteutukseen.
Suolentis nousuun! -kehittämishanke/Haukivuorelaiset ry
JULKINEN TUKI: 20609,4
KOKONAISBUDJETTI: 34349
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Suolentis nousuun!-kehityshankkeen tavoitteena on nostaa Suolentistapahtuman tunnettavuutta koko Suomen alueella ja jossain määrin myös kansainvälisesti.
Markkinoinnin tasoa nostamalla voidaan vaikuttaa osallistujamääriin positiivisesti ja kehittää
tapahtuma kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Näin turvataan Suolentiksen tulevaisuus pitkälle 2020luvulle.
Talvimatkailu kehitystoiminnan investoinnit/T:mi Pasi Romo
JULKINEN TUKI: 6302,45
KOKONAISBUDJETTI: 18007
PAIKKAKUNTA: Kangasniemi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 01.10.2018-26.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa investoidaan kalustoon luistelureitin ylläpitoa varten, sekä
varusteisiin vuokrattavaksi. Näitä tarjotaan pääasiallisesti hakijan vuokramökeissä majoittuville,
mutta palveluita tarjotaan myös paikallisille sekä muiden vuokramökkien omistajien asiakkaille.
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Toimenpiteillä parannetaan myös energiatehokkuutta yrityksessä talvimatkailuun liittyvissä
tiloissa.
Tanssin taikaa ja tasapainoa/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 74998,54
KOKONAISBUDJETTI: 106125
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke tarjoaa monipuolista tanssinopetusta ja ohjausta maaseudulla. Hanke tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset sekä kohderyhmäkohtaisesti että
yhteisten tapahtumien ja kurssien kautta. Hanke toimii verkostomaisesti eli hankkeessa haetaan
aktiivisesti erilaisia yhteistyötahoja ja -muotoja. Hanke hyödyntää paikallista osaamista ja tuo
siihen lisäksi tanssin ammattilaisten ja pitkän linjan harrastajien tuen. Hankkeen tavoitteena on
viedä tanssi ja tanssiliikunta monipuolisella kirjolla lähelle maaseudun asukkaita ja samalla
vaikuttaa heidän liikunta-aktiviisuuteen lajin monipuolisten hyötyjen kautta - tanssien kohti
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja
sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.
Tuomiojärven Telekkä-lintulaavun pitkospuut ja esteetön laituri/Kotamäen Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15133
KOKONAISBUDJETTI: 30266
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.12.2019-31.10.2022
JULKINEN KUVAUS: Koulun lakkautuksen myötä alueen ainoa leikkipaikka poistui kylältä.
Hankkeen tavoitteena on saada kylään leikkipaikka, löytää Tuomelalan tuvan alueelle järkevää
käyttöä ja parantaa alueen yleisilmettä (piha, rakennus). Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä
kylän yhteisöllisyyttä ja osoittaa että yhdessä tekemällä voidaan saavuttaa asioita.
VedenjakajaReitistö markkinointihanke/Pieksämäkeläiset ry
JULKINEN TUKI: 112125
KOKONAISBUDJETTI: 149500
PAIKKAKUNTA: Pieksämäki
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Pieksämäen ympäristöön on avattu vuonna 2017 monipuolinen
VedenjakajanReitistö, johon kuuluu 35 km vaellusreittejä ja 40 km maastopyöräilyreittejä.
Hankkeen aikana reitistölle luodaan luontomatkailun markkinointisuunnitelma, tuotteistetaan
matkailijoille suunnattavia palvelupaketteja ja opaspalveluja yhdessä paikallisten toimijoiden
kanssa. Lisäksi perustetaan luontomatkailupalvelujen myyntiorganisaatio, joka ryhtyy heti
myymään matkailupalveluja. Näin saadaan palveluntuottajille mahdollisimman nopeasti
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tulovirtaa, jolla he vastaavasti voivat tehdä omia investointejaan. Hankkeen avulla luodaan uusia
yhteistyötapoja alueella toimivien yritysten ja järjestöjen kesken sekä edesautetaan uusien
yritysten perustamista. Hankkeessa huomioidaan Green Care/Luontohoiva -yrittäjyys ja sen
mahdollisuudet reitistön hyödyntämiseen. Hankkeen avulla luodaan myös digitaalisen
markkinoinnin työkaluja, tuotetaan markkinointimateriaaleja, osallistutaan omalla osastolla
messuille sekä kehitetään paikkakunnan matkailutoimijaverkoston markkinointiosaamista.
Hankkeen toimijoita ovat Pieksämäkeläiset ry, Pieksämäen kaupungin liikuntatoimi, Pieksämäen
kaupungin yrityspalvelut ja Partaharjun toimintakeskus. Lisäksi mukana on paikallisia matkailualan
yrityksiä.
Venevaja/Puulan Kävijät ry
JULKINEN TUKI: 6339
KOKONAISBUDJETTI: 12678
PAIKKAKUNTA: Kangasniemi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.05.2018-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Puulan Kävijät ry:n rakentaa vuonna 2018-2020 Kangasniemen taajaman
ranta-alueelle vajarakennuksen kirkkoveneen, kajakkien ja melontavarusteiden säilyttämistä
varten. Oma vaja kirkkoveneelle ja kajakeille / kanooteille parantaa huomattavasti soutu- ja
melontaharrastusta nykyisten aktiivien ja kesäasukkaiden osalta. Myös uusien jäsenten saaminen
seuraan lisääntyy, ja soututuntien tarjoaminen esimerkiksi koulujen liikuntatuntien ohjelmaksi
helpottuu.
Vire/Veej'jakaja ry
JULKINEN TUKI: 15280
KOKONAISBUDJETTI: 15280
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.02.2019-28.02.2021
JULKINEN KUVAUS: Teemana on harrastus-, ulkoilu- ja virkistyspaikkojen rakentaminen ja
kunnostaminen. Toimenpiteinä voivat olla esim. kuntoportaiden, liikuntapaikkojen, pitkospuiden,
nuotiopaikkojen, laavujen, uimarantojen ym. kunnostaminen tai rakentaminen sekä niihin
liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankinta. Kustannuksiltaan yksi toimenpide on 1 000 - 10 000
euroa, ja siihen myönnettävä tuki 50 %. Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä, jolla
voidaan kattaa investoinnin omarahoitusosuus jopa kokonaan. Toimenpiteet tulee toteuttaa
31.10.2020 mennessä. Hankkeeseen sisältyy koordinaatio-osuus.
Vire/Veej'jakaja ry
JULKINEN TUKI: 22938,25
KOKONAISBUDJETTI: 45876,5
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
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HANKEAIKA: 01.02.2019-28.02.2021
JULKINEN KUVAUS: Teemana on harrastus-, ulkoilu- ja virkistyspaikkojen rakentaminen ja
kunnostaminen. Toimenpiteinä voivat olla esim. kuntoportaiden, liikuntapaikkojen, pitkospuiden,
nuotiopaikkojen, laavujen, uimarantojen ym. kunnostaminen tai rakentaminen sekä niihin
liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankinta. Kustannuksiltaan yksi toimenpide on 1 000 - 10 000
euroa, ja siihen myönnettävä tuki 50 %. Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä, jolla
voidaan kattaa investoinnin omarahoitusosuus jopa kokonaan. Toimenpiteet tulee toteuttaa
31.10.2020 mennessä. Hankkeeseen sisältyy koordinaatio-osuus.
Ympäristö/Veej'jakaja ry
JULKINEN TUKI: 18300
KOKONAISBUDJETTI: 18300
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 20.02.2018-29.02.2020
JULKINEN KUVAUS: Ympäristö-teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea
rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin ympäristön tilaa parantaviin rakentamis- ja
kunnostustoimenpiteisiin sekä laitehankintoihin. Uudisrakentamis- ja kunnostustoimenpiteet
voivat liittyä esim. luontokohteen rakenteisiin, retkipaikan tai uimarannan varustamiseen tai
kulttuuri- tai luonnonmaiseman raivaamiseen. Teemasta rahoitetaan myös kone-, laite- ja
välinehankintoja, joita voivat olla esim. ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja muut ympäristöä
hyödyntävät, säästävät tai sen tilaa parantavat hankinnat.
Ympäristö/Veej'jakaja ry
JULKINEN TUKI: 27455,61
KOKONAISBUDJETTI: 54911,23
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 20.02.2018-29.02.2020
JULKINEN KUVAUS: Ympäristö-teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea
rahoitusta pieniin yleishyödyllisiin ympäristön tilaa parantaviin rakentamis- ja
kunnostustoimenpiteisiin sekä laitehankintoihin. Uudisrakentamis- ja kunnostustoimenpiteet
voivat liittyä esim. luontokohteen rakenteisiin, retkipaikan tai uimarannan varustamiseen tai
kulttuuri- tai luonnonmaiseman raivaamiseen. Teemasta rahoitetaan myös kone-, laite- ja
välinehankintoja, joita voivat olla esim. ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja muut ympäristöä
hyödyntävät, säästävät tai sen tilaa parantavat hankinnat.
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1.51 Vesuri-ryhmä ry
Ampumarata, Pirjonkangas/Keuruun riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 27517,63
KOKONAISBUDJETTI: 55035,26
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.08.2017-22.08.2019
JULKINEN KUVAUS: Keuruun Riistanhoitoyhdistys parantaa meluhaittoja, turvallisuutta ja edistää
ympäristöasioita rakentamalla uuden vallin haulikkoradalle Pirjonkankaan ampumaradalla.
Riistanhoitoyhdistys järjestää harjoitusammuntoja, koulutusta aseenkäsittelyyn, ja lakisääteisiä
ammuntoja.
Asemamäen Lampipuisto/Jokvarren kylät ry
JULKINEN TUKI: 19784,5
KOKONAISBUDJETTI: 39569
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Arvenmäki-Asemamäki asukasyhdistys ry rakentaa Asemamäkeen
Jämsänkoskelle asukkaiden yhteiseen käyttöön monipuolisen ja esteettömän virkistyspuiston.
Yhdistys hankkii puistoon grillikatoksen ja ulkoliikuntavälineitä. Hankkeeseen haetaan tukea
Vesuri-ryhmästä.
Hallin kuntoportaat/Hallin seutu ry
JULKINEN TUKI: 14482,5
KOKONAISBUDJETTI: 28965
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.11.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hanke käsittää kuntoportaiden rakentamisen Jämsän Hallin urheilukeskuksen
kuntoratojen väliseen rinteeseen ja neljän kuntoilulaitteen (vatsa- ja selkäpenkit sekä
leuanveto/dippiteline ja yhdenjalan kyykkyteline) rakentamisen kuntoradan varteen sekä
urheilukeskuksen alueella olevan frisbeegolfradan muutostyöt kevään ja kesän 2020 aikana.
Hankkeen toteuttajana on Hallin seutu ry. Kuntoportaiden sijoituspaikka edellyttää nykyisen
frisbeegolfradan väylämuutoksia ja yhden uuden väylän. Samalla frisbeegolfrata parannetaan
rakentamalla radalle tekonurmiset heittoalustat sekä uusimalla väyläopasteet ja ratakartta.
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Hallin laajennus/Keurusjumppa r.y.
JULKINEN TUKI: 27792
KOKONAISBUDJETTI: 55584
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Keurusjumppa ry:n hallin yhteyteen lisätila ohjaajien
työskentelyä, vaatteiden säilytystä, koulun ja muiden tehtävien tekemistä varten omia vuoroja
odoteltaessa. Lisätilaa käytetään myös ruuhkaaikana lämmittelytilana. Sitä tarvitaan myös
välineiden varastointiin ja huoltoon, Rakennettavan tilan koko on 55 m2.
Härkölammen kierroksen valaistuksen toteuttaminen/Multian kunta
JULKINEN TUKI: 36500
KOKONAISBUDJETTI: 36500
PAIKKAKUNTA: Multia
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.10.2018
JULKINEN KUVAUS: Härkölammen kierros 850 m, noin 21-25 kpl noin kuuden metrin valotolppia,
valaistaan hankkeen avulla ledvaloilla ja muutamissa kohteissa on tarkoitus asentaa ns. kokemusja elämysvaloin. Myös kaksi pientä siltaa (n.5-8 m) valaistaan. Kunnan tavoitteena että valaistusta
härkölammen kierroksesta muodostuu kuntalaisten ja kesämultialaisten ympärivuotinen
lähivirkistys ja lähiliikuntapaikka. Alueen valaistus lisää käyttöturvallisuutta ja aluetta voidaan
käyttää kaikkina vuodenaikoina.
Ideasta investoinniksi/Vesuri-ryhmä ry
JULKINEN TUKI: 29996,16
KOKONAISBUDJETTI: 29996,16
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 17.02.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Vesuri-ryhmän Ideasta investoinniksi teemahankkeen tavoitteena on lisätä
Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian ja Petäjäveden asuinympäristön virkistyskäyttöä ja
luontomatkailukohteiden
vetovoimaisuutta
sekä
lisätä
asukkaiden
liikuntaja
harrastusmahdollisuuksia.
Ideasta investoinniksi/Vesuri-ryhmä ry
JULKINEN TUKI: 50897,05
KOKONAISBUDJETTI: 101794,1
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
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HANKEAIKA: 17.02.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Vesuri-ryhmän Ideasta investoinniksi teemahankkeen tavoitteena on lisätä
Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian ja Petäjäveden asuinympäristön virkistyskäyttöä ja
luontomatkailukohteiden
vetovoimaisuutta
sekä
lisätä
asukkaiden
liikuntaja
harrastusmahdollisuuksia.
Ison Kirjan leikkipuistohanke/Iso Kirja ry
JULKINEN TUKI: 5350
KOKONAISBUDJETTI: 10700
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Iso Kirja ry:n tavoitteena on rakentaa leirintäalueelleen kevätkesällä 2018
lasten leikkipuisto. Leikkipuistolla halutaan osaltaan nostaa alueen profiilia lapsiperheystävllisenä
leirintäalueena. Leikkipuisto sijaitsee leirinnän vastaanottorakennuksen välittömässä
läheisyydessä, ja siihen on tarkoitus asentaa mm. liukumäki-kiipeilyteline, karusellin sekä
vaijeriliuku. Yleishyödyllisenä hankkeena leikkipuisto on asiakkaiden ja kylän asukkaiden vapaassa
käytössä.
Ison Kirjan uimarantahanke/Iso Kirja ry
JULKINEN TUKI: 19135
KOKONAISBUDJETTI: 38270
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Ison Kirjan uimarantahankkeen tavoitteena on kunnostaa, laajentaa ja
monipuolistaa Ison Kirjan yleinen uimaranta uusine laitureineen, pukukoppeineen ja
kulkuväylineen kasvanutta asiakasmäärää sekä lähiseudun asukkaita palvellen.
Jaatilanrinteen kuntoportaat/Kaipolan Vire r.y.
JULKINEN TUKI: 16963,5
KOKONAISBUDJETTI: 33927
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Kaipolan Vire teki ehdotuksen kuntoportaiden rakentamiseksi Jämsän
keskusta-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Portaat olisivat kaikkien asukkaiden vapaasti
käytettävissä.. Osuuspankki hyväksyi Vireen ehdotuksen. Kaipolan Vire aloitti v.2019 alussa
kuntoportaiden suunnitteluprojektin. Varsinainen kuntoportaiden rakentaminen tavoitellaan
sijoittuvan loppukesään tai syksyyn 2019.
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Jämsän raviradan investointi- ja rakennushanke/Jämsän Ravi ry
JULKINEN TUKI: 8979,5
KOKONAISBUDJETTI: 17959
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Jämsän raviradan valmennuspaikkojen hoitoa
hankkimalla tielana, takalana ja jääketjut traktoriin. Traktori on seuran oma ja hoito on on tehty
talkootyönä radan käyttäjien voimin. Rakennushankkeilla korjataan tallikahvion eli "Penan Pubin"
julkikuvaa ja ja palvelun tasoa ravien ja muiden tapahtumien käyttöön. Yleisön käytössä olevassa
isommassa kahviossa maalataan pölyävä betoninen lattia ja verhoillaan seinät paneelilla. Kahvion
yhteydesssä oleva vanha ja ruosteinen vesiliittymä uusitan.
Keuruun jousen vanhan 3D-radan kunnostus ja kota+puucee/Keuruun Jousi ry
JULKINEN TUKI: 5001
KOKONAISBUDJETTI: 10002
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 14.05.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Keuruun jousen vanhan 3D-radan kunnostus sekä kodan rakennus hanke,
johon sisältyy myös puucee.
Keuruun liikuntapuiston uusi 3 D jousiammuntarata/Keuruun Jousi ry
JULKINEN TUKI: 8000
KOKONAISBUDJETTI: 16000
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa Keuruun Liikuntapuistoon uusi helppokulkuinen ja
aloittelijoillekin sopiva 3 D jousiammuntaulkorata. Tarkoitus edistää jousiammuntaa ulkona ja
järjestää matalan kynnyksen kilpailuja. Kilpailijoita ja harrastajia on tavoitteena saada ympäri
Suomen.
Keuruun maastoliikuntakeskuksen frisbeegolfradan laajennus/parannus/
Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät ry
JULKINEN TUKI: 11631
KOKONAISBUDJETTI: 23262
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.04.2018-30.06.2019
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JULKINEN KUVAUS: Keuruun maastoliikuntakeskuksen frisbeegolfradan laajennus. Muutetaan
Keuruun maastoliikuntakeskuksen yhdeksän väyläinen rata 18-väyläiseksi tasokkaaksi harrastesekä kilparadaksi. Hanke kohdistuu kaikille maastoliikunnasta pitäville henkilöille iästä ja kunnosta
riippumatta. Tavoitteena Keuruun maastoliikuntakeskuksen kesäaikaisen käyttöasteen lisääminen
sekä ei autoilevien henkilöiden turvallisesti saavutettavan liikuntapaikan rakentaminen.
Kuhmoisten Kuhmurat -maastopyöräilyreitistö/Voimistelu- ja Urheiluseura Kuhmoisten Kumu
r.y.
JULKINEN TUKI: 5200
KOKONAISBUDJETTI: 6500
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2018-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Kuhmoisten Kuhmurat -pyöräilyhankkeessa on tarkoitus toteuttaa
pyöräilyreitistö Kuhmoisten kunnan alueella. Reitistön kohderyhmänä ovat kuntopyöräilijät,
harraste- ja kilpamaastopyöräilijät sekä patikoitsijat. Hankkeen tavoitteena on Kuhmoisten
vetovoimaisuuden lisääminen, liikuntamahdollisuuksien lisääminen sekä monipuolistaminen.
Pääsääntöisesti reitistö toteutetaan jo olemassa olevia teitä, metsäteitä ja polkuja pitkin. Vaativille
lajiharrastajille rakennetaan haastavia maasto-osuuksia. Reitistön varrelle rakennetaan muutamia
taukopaikkoja.
Kuhmoisten Kuhmurat -maastopyöräilyreitistö/Voimistelu- ja Urheiluseura Kuhmoisten Kumu
r.y.
JULKINEN TUKI: 17750
KOKONAISBUDJETTI: 35500
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.03.2018-31.08.2020
JULKINEN KUVAUS: Kuhmoisten Kuhmurat -pyöräilyhankkeessa on tarkoitus toteuttaa
pyöräilyreitistö Kuhmoisten kunnan alueella. Reitistön kohderyhmänä ovat kuntopyöräilijät,
harraste- ja kilpamaastopyöräilijät sekä patikoitsijat. Hankkeen tavoitteena on Kuhmoisten
vetovoimaisuuden lisääminen, liikuntamahdollisuuksien lisääminen sekä monipuolistaminen.
Pääsääntöisesti reitistö toteutetaan jo olemassa olevia teitä, metsäteitä ja polkuja pitkin. Vaativille
lajiharrastajille rakennetaan haastavia maasto-osuuksia. Reitistön varrelle rakennetaan muutamia
taukopaikkoja.
Liikkuva kylä/Pihlajaveden kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 29207,2
KOKONAISBUDJETTI: 36509
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Liikkuva kylä -hankkeen tavoitteena on kehittää luonto- ja kulttuurikohteisiin
sekä luontoliikuntaan tukeutuvaa palvelutarjontaa, sen laatua ja saavutettavuutta parantamalla.
Lisäksi tavoitteena on kehittää paikallista toimintaympäristöä luomalla uusia hyvinvoinnin ja
terveyden kohentamiseen tähtääviä palveluita, joista konkreettisia tavoitteita ovat: Gallén -kierros
patikkareitti, luonto- ja kulttuurikohteiden opasteet sekä ÄlyAsema -tutkimusasema -konseptin
kuvaaminen siten, että vastaava malli olisi toteutettavissa myös jollain muulla paikkakunnalla.
Erillisenä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vahvistavana tavoitteena on osallistaa paikallisia toimijoita
hankkeen toteuttamiseen.
Luonnossa liikkuen Päijälässä/Päijälän Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 18258,82
KOKONAISBUDJETTI: 22823,53
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Luonnonkaunis Päijälä sijaitsee 17 km Kuhmoisten keskustasta. Luontopolkuinvestointihanke sekä Luontopolku ja melontareitti -kehityshanke toteutetaan yhteistyössä
Kristillisen yhdistyksen, Päijälän Seudun Metsästysseuran sekä Mäkimaan Muhkun kanssa. Tämä
on suoraan jatkoa Elinvoimainen Päijälä -kehityshankkeelle.
Hankesuunnitelmalla
halutaan vaikuttaa kylän asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden yhteisöllisyyteen ja
viihtyvyyteen sekä edistää uusien asukkaiden saamista kylälle. Luontopolku ja melontareitti ovat
vetovoimainen tekijä kylälle, mahdollisuus matkailun ja liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.
Luontopolku-hankkeelle haetaan tukea Maaseutu-rahastosta Vesuri-ryhmän kautta sekä
investointihankkeena että kehityshankkeena (markkinointi ja viestintä). Kehityshankkeessa
käytännön työn toteuttamiseen palkataan osa-aikainen henkilö, jolla on riittävät taidot viestinnän
suunnitteluun nykypäivän "välinein" eri kohderyhmille, riittävät tiedot kylästä ja sen asukkaista,
kokemusta em. työstä ja intoa kylämme kehittämiseksi.
Luonnossa liikkuen Päijälässä/Päijälän Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11380
KOKONAISBUDJETTI: 22760
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Luonnonkaunis Päijälä sijaitsee 17 km Kuhmoisten keskustasta. Luontopolkuinvestointihanke sekä Luontopolku ja melontareitti -kehityshanke toteutetaan yhteistyössä
Kristillisen yhdistyksen, Päijälän Seudun Metsästysseuran sekä Mäkimaan Muhkun kanssa. Tämä
on suoraan jatkoa Elinvoimainen Päijälä -kehityshankkeelle.
Hankesuunnitelmalla
halutaan vaikuttaa kylän asukkaiden, kesäasukkaiden ja matkailijoiden yhteisöllisyyteen ja
viihtyvyyteen sekä edistää uusien asukkaiden saamista kylälle. Luontopolku ja melontareitti ovat
vetovoimainen tekijä kylälle, mahdollisuus matkailun ja liikuntamahdollisuuksien kehittäminen.
Luontopolku-hankkeelle haetaan tukea Maaseutu-rahastosta Vesuri-ryhmän kautta sekä
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investointihankkeena että kehityshankkeena (markkinointi ja viestintä). Kehityshankkeessa
käytännön työn toteuttamiseen palkataan osa-aikainen henkilö, jolla on riittävät taidot viestinnän
suunnitteluun nykypäivän "välinein" eri kohderyhmille, riittävät tiedot kylästä ja sen asukkaista,
kokemusta em. työstä ja intoa kylämme kehittämiseksi.
Länkipohjan Frisbeegolf-rata/Länkipohjan Seudun Kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11825
KOKONAISBUDJETTI: 23650
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.03.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa Jämsän Länkipohjaan 9-väyläinen
frisbeegolf-rata. Sitä voivat käyttää niin paikalliset kuin lähiseudun asukkaat sekä myös muut
frisbeegolfista kiinnostuneet henkilöt. Tavoitteena on kyläläisten liikuntaharrastuksen ja
yhteisöllisyyden lisääminen sekä tarjota asukkaille uusi harrastusmahdollisuus. Tavoitteena on
myös lisätä kylän elinvoimaa ja kiinnostavuutta asuinpaikkana sekä matkailukohteena. Yhtenä
tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten viihtyvyyttä paikkakunnalla.
Myllymäen frisbeegolf-radan parantaminen/Jämsän kaupunki
JULKINEN TUKI: 19998
KOKONAISBUDJETTI: 19998
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.06.2019-24.06.2020
JULKINEN KUVAUS: Myllymäen frisbeegolf-radan parantaminen Jämsässä. Hankkeella
parannetaan nykyinen 18-väyläinen rata tasokkaaksi harraste- ja kilparadaksi. Hanke kohdistuu
maastoliikunnasta ja frisbeegolfista pitäville henkilöille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Samalla
se tuo hyvän lisän alueen liikuntamahdollisuuksien ympärivuotiseen käyttöön ja mahdollistaa
alueelle aiemmin rakennettujen rakennusten hyödyntämisen esimerkiksi kilpailukäytössä.
Pelastetaan Särkijärven kuntotalo/Jämsän Voimavara ry
JULKINEN TUKI: 16092,9
KOKONAISBUDJETTI: 17881
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.05.2019-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Jämsän Voimavara hakee esiselvityshanketta Särkijärven kuntotalon
käyttökustannusten ja toimintaedellytysten selvittämiseksi sekä investointisuunnitelman
laatimisen pohjaksi.
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Petäjäveden Pump Track-rata/Petäjäveden kunta
JULKINEN TUKI: 50000
KOKONAISBUDJETTI: 50000
PAIKKAKUNTA: Petäjävesi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.07.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Petäjäveden kunta rakennuttaa Pump Track-radan kaikenikäisten kuntalaisten
liikkumisen edistämiseksi. Asiasta on tehty jo vuonna 2017 kuntalaisaloite. Radan sijoittumispaikan
valinnassa käytettiin apuna Pump Track- ratoja tekevää tahoa sekä keskusteltiin
nuorisovaltuutettujen kanssa. Rata tulisi sijoittumaan lähelle koulukiinteistöjä ja urheilukenttää.
Sijoituspaikalle on hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet asuinalueilta. Pump Track- ratoja on
rakennettu Keski-Suomen kuntiin useita ja radalle on selkeää kysyntää / tarvetta.
Retkeilijän Keurusselkä/Keurusseudun Luonnonystävät ry
JULKINEN TUKI: 27427,62
KOKONAISBUDJETTI: 34392
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.01.2017-31.12.2018
JULKINEN 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.
Runttimäen Maastoliikuntakeskuksen valaistusjärjetelmä LED-valoiksi/
Runttimäen Maastoliikuntakeskus ry
JULKINEN TUKI: 20277,5
KOKONAISBUDJETTI: 40555
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2022
JULKINEN KUVAUS: Jämsässä sijaitseva Runttimäen Maastoliikuntakeskus uusii valaistuksen LEDvaloiksi.
Saaristo Suksille/Haukkasalon Uuras ry
JULKINEN TUKI: 15200
KOKONAISBUDJETTI: 30400
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.11.2019-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda Haukkasalon saareen harrastus ja vapaa-ajan
vietto mahdollisuuksia kaikille vuodenajoille. Monipuoliset harrastus ja liikunta mahdollisuudet
lisäävät asukkaiden sekä mökkiläisten viihtyvyyttä ja parantaa maaseudun elämänlaatua.
Sinervän koulukeskuksesta Multian kuntalaisten liikunta-, leikki- ja virkistyspaikka/
Multian kunta
JULKINEN TUKI: 15854
KOKONAISBUDJETTI: 15854
PAIKKAKUNTA: Multia
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.01.2017-31.12.2017
JULKINEN 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.
Sporttia saaristoon/Haukkasalon Uuras ry
JULKINEN TUKI: 10733
KOKONAISBUDJETTI: 21466
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 24.05.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Sporttia saaristoon-hankkeen tavoitteena on luoda Kuhmoisten Haukkasalon
saareen harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia sekä yhteisällisyyttä ja viihtyvyyttä.
Urheilu-, palloitu- ja monitoimikentän rakentamiseen haetaan tukea maaseuturahastosta Vesuriryhmän kautta.
Uranhoitokaluston hankinta Jämsän seudulle/Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerho ry
JULKINEN TUKI: 10815,2
KOKONAISBUDJETTI: 21630,4
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Jämsänjokilaakson Moottorikelkkakerho hakee tukea moottorikelkkauran
hoitokaluston hankintaan. Tukea haetaan Vesuri-ryhmän kautta.
Vireyttä ja Vauhtia Viisikosta 2/Vesuri-ryhmä ry
JULKINEN TUKI: 3320
KOKONAISBUDJETTI: 3320
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
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HANKEAIKA: 03.04.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Vesuri-ryhmän Vireyttä ja Vauhtia Viisikosta 2 teemahankkeen tavoitteena on
lisätä Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten ja Multian asuinympäristön virkistyskäyttöä ja/tai
luontomatkailukohteiden
vetovoimaisuutta
sekä
lisätä
asukkaiden
liikuntaja
harrastusmahdollisuuksia. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä
tukevia toimenpiteitä sekä uusien ja pienien toimijoiden mukaan saamista Leader-toimintaan.
Hankkeessa rahoitetaan pienimuotoisia kalusto-, kone- ja laitehankintoja sekä pieniä
rakentamishankkeita.
Hanke saa tukea maaseuturahastosta.
Vireyttä ja Vauhtia Viisikosta 2/Vesuri-ryhmä ry
JULKINEN TUKI: 36113,94
KOKONAISBUDJETTI: 72227,88
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 03.04.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Vesuri-ryhmän Vireyttä ja Vauhtia Viisikosta 2 teemahankkeen tavoitteena on
lisätä Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten ja Multian asuinympäristön virkistyskäyttöä ja/tai
luontomatkailukohteiden
vetovoimaisuutta
sekä
lisätä
asukkaiden
liikuntaja
harrastusmahdollisuuksia. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä
tukevia toimenpiteitä sekä uusien ja pienien toimijoiden mukaan saamista Leader-toimintaan.
Hankkeessa rahoitetaan pienimuotoisia kalusto-, kone- ja laitehankintoja sekä pieniä
rakentamishankkeita.
Hanke saa tukea maaseuturahastosta.
Virikepuistot, Petäjävesi/Petäjäveden kunta
JULKINEN TUKI: 60952
KOKONAISBUDJETTI: 60952
PAIKKAKUNTA: Petäjävesi
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 19.04.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen puitteissa rakennetaan 4 kpl virikepuistoja Petäjäveden kunnan
alueelle. Puistojen rakentamisessa otetaan huomioon lasten ja seniori-ikäisten ihmisten tarpeet.
Wanhan Witosen melontareitin muutoshakemus/Jämsän kaupunki
JULKINEN TUKI: 47322,16
KOKONAISBUDJETTI: 47322,16
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Wanhan Witosen melontareitin kunnostushankkeessa kunnostetaan
Petäjävedeltä alkavan, koko Jämsän läpi Päijänteelle virtaavan vesistön eli Wanhan Witosen
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melontareitin varrelle rakennetut taukopaikkarakenteet niin, että ne vastaavat tämän päivän
matkailun ja virkistyskäytön vaatimuksia. Hankkeessa kunnostetaan ja uusitaan taukopaikkojen
laiturit, laavut, pöytäryhmät, opasteet ja muut rakennelmat. Lopputuloksena on yhtenäinen 75
kilometrin mittainen turvallinen ja houkutteleva melontareitistö kauniissa kulttuurimaisemissa,
jonka varrella on sopivan välimatkan välein levähtämiseen, ruokailuun ja yöpymiseen tarvittavat
laadukkaat taukopaikkarakenteet ja palvelut.

1.52 YHYRES-kehittämisyhdistys ry
Elämää Tönkälle/Tönkän Tupa ry
JULKINEN TUKI: 130906,79
KOKONAISBUDJETTI: 201395,06
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.05.2018-30.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on rakentaa puitteet monimuotoiseen yhdessäoloon
ulkoilun, luontoaiheisen tekemisen ym. mukavan harrastustoiminnan merkeissä, niin erilaisille
yhteisöille, esim. suunnistajille, partiolaisille, maa- ja kotitalousseuran jäsenille, kuin yksityisille
henkilöillekin. Tilava tupa missä on keittiö ja sauna-osasto, sekä iso piha-alue grillikotineen ja
parkkipaikkoineen luovat tähän erinomaiset mahdollisuudet. Myös erilaisten juhlien järjestäminen
onnistuu mainiosti.
Isonkyrön teemareitistö/Isonkyrön kunta
JULKINEN TUKI: 43244,14
KOKONAISBUDJETTI: 49999
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Kehittämishankkeessa kartoitetaan Isonkyrön kunnan alueella olevia erilaisia
ulkoilualueita teemoittamalla niitä erilaisten käyttäjäryhmien mukaan. Lisäksi täysin uutena
kartoitetaan melontareitti Kyrönjoelle. Teemoitetaan kunnan alueelta löytyviä erilaisia
ulkoilualueita sekä huomioidaan erilaisia maastotyyppejä, maisemia ja muita valmiita
ulkoharrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa hyödynnetään aikaisemmasta reitistöstä suosittuja
osia, mutta kartoitetaan myös uusia ja päivitetään sähköinen reitti vastaamaan todellisuutta ja
lisäämään reitin turvallisuutta. Reitistöön liittyen tehdään lisätyn todellisuuden lokaatiopohjainen
mobiilipeli, joka hyödyntää yllä mainittuihin paikkoihin liittyviä tarinoita. Pelillä on tarkoitus
maksimoida elämyksellisyys ja siten reitistöstä tulee tapa kokea tarinat.
Jakkulan urheilukentän kunnostus/Laihian Luja ry
JULKINEN TUKI: 33666,75
KOKONAISBUDJETTI: 51795
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2019-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Laihian kunnassa sijaitsevan Jakkulan Nuorisoliiton vieressä olevan vanhan
urheilukentän kunnostaminen junioreiden harjoitus- ja pelikentäksi palloilulajien harrastajille
kyrönmaan alueella, hankkeen tarkoitus on aktivoida esikoulu- ja ala-aste ikäisiä lapsia ja nuoria
harrastemuotoisen ja matalan kustannustason liikunnan pariin koko kyrönmaan ja lähikuntien
alueella.
Kanveesihanke/Voimistelu-ja Urheiluseura Kyrön Voima r.y.
JULKINEN TUKI: 27153,9
KOKONAISBUDJETTI: 41775,23
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.06.2019-31.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on virallisen telinevoimistelussa käytettävän
permannon eli kanveesin hankkiminen. Kanveesin hankkiminen parantaa harjoitusten laatua ja
turvallisuutta huomattavasti. Myös korkean tason kilpailujen järjestäminen Isossakyrössä tulee
mahdollisksi. Hankkeen tavoitteena on olosuhteiden parantumisen myötä kasvattaa
harrastajamääriä niin harraste- kuin kilpapuolella. Näin erityisesti lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuudet paranevat ja yhteisten harrastusten myötä kasvaa myös alueen
yhteisöllisyys. Samalla saadaan edistettyä lasten ja nuorten kasvua liikunnalliseen elämäntapaan.
Kaukalohankkeen jatko/Ysikylät ry
JULKINEN TUKI: 9750
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.11.2020-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Kaukalohankkeen laajentaminen Ysikylien alueella.
Kehittyvä kenttä/Isonkyrön Alapään Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 39385,05
KOKONAISBUDJETTI: 60592,38
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2020-01.02.2022
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylän keskeisellä paikalla olevaa vanhaa
nuorisoseuran kenttää, niin maisemallisesti kuin toiminnallisesti. Viime vuosina kentällä on
järjestetty vuosittain tapahtumia, joihin on osallistunut runsaasti lähialueen asukkaita.
Tapahtumiin osallistuneiden keskuudesta nousi toive,tarve, idea ja innostus paikan kehittämisestä.
Alueelle tullaan rakentamaan erilaisia toimintoja useille eri kohderyhmille yhteisön toiveita
mukaillen. Kehittämisen ja alueen rakentamisen kautta käyttöaste ja toiminta saadaan
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ympärivuotiseksi. Kentän kunnostamisella ja kehittämisellä takaamme kylän ja lähialueen
väestölle mukavan ja monipuolisen ulkoilualueen.
Kiinteä vesilinja -hanke/Voimistelu-ja Urheiluseura Kyrön Voima r.y.
JULKINEN TUKI: 20299,5
KOKONAISBUDJETTI: 31230
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kyrön Voiman hiihtojaosto on hoitanut vuodesta 2000 alkaen Isonkyrön
Ylipään kuntoradan lumetuksen. Nyt aikomuksena olisi rakentaa radan reunaan kiinteä
painevesiputkisto, jossa olisi 60 metrin välein veden ulosottoventtiili. Vanha järjestelmä on ollut
tarkoitukseen huonosti sopiva sadetusvesiputkisto sekä 18 kpl 20 metrin vesiletkuja, jotka kovassa
paineessa ovat erittäin raskaita käsitellä. Koska lumetus hoidetaan aina kökkätyönä ja alkutalvesta
se onnistuu vain öisin, kiinteä vesilinja helpottaisi lumetusta huomattavasti ja auttaisi kökkäväen
löytymiseen jatkossakin.
Kylän rannan kunnostaminen/Selkämäen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11838,45
KOKONAISBUDJETTI: 18213
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 22.02.2017-31.08.2018
JULKINEN KUVAUS: Kylän rannan kunnostus -hankkeessa kunnostetaan rantaa viihtyisämmäksi ja
turvallisemmaksi. Rantaan rakennetaan mm. kota ja pukukoppi/puuvaja. Lisäksi hankitaan vene
yhteiseen käyttöön. Parkkipaikkaa tasataan ja suurennetaan.
Kyrönjoen sydän/Vaasan kaupunki
JULKINEN TUKI: 52349
KOKONAISBUDJETTI: 52349
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.03.2020-30.09.2021
JULKINEN KUVAUS: Kyrönjoen virkistyskäytön lisääminen palvelee kaiken ikäisiä vähäkyröläisiä,
sekä alueella vierailevia läheltä ja kauempaa saapuvia vierailijoita, ja näin edistää paikkakunnan
pito- ja vetovoimaa. Lisääntyvän käytön myötä myös alueen kulttuuri- ja luontoarvoja sadaan
paremmin esiin.Hankeen konkreettisena tavoitteena on rakentaa Kyrönjoen rantaan
laiturirakennelma, joka mahdollistaa oleskelun, uinnin ja veneilyn ja toimii katsomona ja uusien
palveluiden mahdollistajana.
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Kyrönmaan reitit kuntoon/Vaasan kaupunki
JULKINEN TUKI: 17700
KOKONAISBUDJETTI: 23600
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 08.06.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Tavoitteena on yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja asukkaiden kanssa lisätä
alueen patikkareittien saavutettavuutta kartoittamisen, kunnostamisen, merkitsemisen ja
viestinnän avulla.
Laihian Lujan tarvikehankinnat/Laihian Luja ry
JULKINEN TUKI: 25248,65
KOKONAISBUDJETTI: 38844,08
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.03.2017-31.12.2017
JULKINEN 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.
PoRa MOBO-mobiilisuunnistusverkon luominen/Pohjankyrön Rasti ry
JULKINEN TUKI: 10472
KOKONAISBUDJETTI: 13962,67
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Suunnistuksen erikoisseura Pohjankyrön Rasti rakentaa hankkeessa MOBO suunnistusratoja Isonkyrön kunnan alueelle. Radat rakennetaan helppokulkuisiin sekä kartanluvun
kannalta helpohkoihin ja selkeisiin maastoihin kaikkien luonnossa liikkujien käyttöön. MOBO suunnistuksessa käytetään älypuhelimeen ladattavaa karttasovellusta. Hankkeessa
ajantasaistetaan alueiden kartat vastaamaan nykyhetkeä. Uusille kartoille tehdään moderni
kiintorastiverkosto, johon kartan löytää helposti omasta puhelimesta.
Ratsutilan perustaminen/Uitonkallio Oy
JULKINEN TUKI: 3660
KOKONAISBUDJETTI: 18300
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.01.2017-04.07.2019
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JULKINEN KUVAUS: Yritys investoi ratsastuskentän rakentamiseen sekä hevosten ulkoilualueiden
kunnostamiseen. Investointi on välttämätön, jotta yritys voi harjoittaa suunniteltua toimintaansa.
Asiakasryhmänä on Vaasan seudun hevosten omistajat ja ratsastuksen harrastajat. Tavoitteena on
aikaansaada uutta työtä ja toimintaa Laihialle
Saarenpään ranta kuntoon/Vähänkyrön Saarenpään kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 11075,69
KOKONAISBUDJETTI: 17039,52
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.05.2017-31.12.2017
JULKINEN KUVAUS: Saarenpään kylä osallistui vuonna 2016 valtakunnalliseen Rannat kuntoon
hankkeeseen, jossa suunniteltiin kylän yhteisen uimarannan kunnostustarpeita niin, että se
palvelee mahdollisimma laajasti kylän ja sen lähialuiden 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,
Säpinää Tönkälle/Tönkän Tupa ry
JULKINEN TUKI: 10412,61
KOKONAISBUDJETTI: 16019,4
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.11.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan uudelle Tönkän Tuvalle Sim Way Hunt Pro 3D ammuntaja metsästyssimulaattori. Hankkeella edistetään mm. nuorten ja naisten metsästys- ja
ammuntaharrastusta, sekä ylläpidetään vanhempien metsästäjien ampumataitoa.
Toimintaa Jukajalle/Jukajan kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 79370
KOKONAISBUDJETTI: 122107,7
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2017-31.08.2022
JULKINEN KUVAUS: Jukajan kyläyhdistys ry toimii Laihialla Ilmajoen rajan läheisyydessä. Alueeseen
kuuluu kolme kylää: Jokikylä, Kasinkylä ja Jokiperä. Toimintaa Jukajalle -hankkeessa kunnostetaan
alueen pururata, pulkkamäki, jääkiekkokaukalo ja liikuntasalin varustus. Liikuntapaikat ovat
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vuosien saatossa päässeet huonokuntoisiksi ja käyttökelvottomiksi. Hankkeen myötä
liikuntapaikat saataisiin uudelleen käyttöön, jolloin ne lisäisivät sivukylien liikuntamahdollisuuksia.
Töpinä/YHYRES-kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 17695,87
KOKONAISBUDJETTI: 17695,87
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää
harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja,
kuten kone-, laite- tai välinehankintoja, pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen
rakentamista ja korjaamista tai rakennuksen/rakennelman hankintaa. Teemahankkeella voidaan
toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1 000 - 20 000 € ja tukiprosentti on 65%.
Töpinä/YHYRES-kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 34506,95
KOKONAISBUDJETTI: 53087,61
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää
harrastustoimintaan, liikuntaan tai vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja,
kuten kone-, laite- tai välinehankintoja, pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen
rakentamista ja korjaamista tai rakennuksen/rakennelman hankintaa. Teemahankkeella voidaan
toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1 000 - 20 000 € ja tukiprosentti on 65%.
Vanhusparkki/Kyrönmaan Sydänyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 15672,41
KOKONAISBUDJETTI: 24111,4
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 11.12.2018-31.12.2019
JULKINEN KUVAUS: Kyrönmaan Sydänyhdistys ry rakentaa "vanhusparkin", ulkokuntosalilaitteet
ikäihmisille, joita voi käyttää muutkin kuntalaiset. Tavoiteena terveyden edistäminen ja ilman
sisäilmaongelmia.
Vähänkyrön kuntoportaat/Vähänkyrön Viesti ry
JULKINEN TUKI: 10484,5
KOKONAISBUDJETTI: 16130
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2020-31.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Vähänkyrön Viesti rakentaa kuntoportaat keskustaan Kanttorilasta jokea
kohti. Vähänkyrön Viestillä on tarkoitus lisätä liikunnan muotoja ja saada kaiken ikäiset
harrastamaan liikuntaa. Kuntoportaat olisivat niin sanotusti keskellä kylää ja niitä ovat pyydetty ja
toivottu. Kuntoportaat ovat uusi harrastusmuoto urheiluseuran moninaiseen ulkoliikunnan
valikoimaan ja vastattaisin kuntalaisten ns. huutoon. Kuntoportaista voivat käyttää urheilijat kuin
harrastelijat, kaikki, Kuntoporrashankkeella tullaan täydentämään aikaisempia hankkeita. H
Välinehanke/Laihian Luja ry
JULKINEN TUKI: 8157,5
KOKONAISBUDJETTI: 12550
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.08.2019-31.01.2020
JULKINEN KUVAUS: Urheiluseura Laihian Luja hakee hankeapurahaa parantaakseen välineistöään
vastaamaan tämän hetken vaatimuksia. Laihialaisen urheilun ja liikunnan ykkösseurana Luja pyrkii
tarjoamaan mahdollisuuden monipuoliseen ja laadukkaaseen harrastamiseen ja urheiluun.
Hankeapurahalla hankittavat välineet kohdistetaan jokaisen lajijaoston käyttöön, jolloin niistä
saatava hyöty on mahdollisimman suuri. Toiminnassaan seura pyrkii aina minimoimaan jäsenilleen
suunnattavat maksut, jotta mahdollisimman moni kuntalainen pystyisi olemaan toiminnassa
mukana. Tämä aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia välinehankintojen suhteen johon hankkeella pyritään
saamaan ratkaisu.
Älykuntosali/Fysiopulssi Oy
JULKINEN TUKI: 20605
KOKONAISBUDJETTI: 103025
PAIKKAKUNTA: Laihia
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.03.2018-25.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Yritys investoi innovatiiviseen uutta teknologiaa hyödyntävään
älykuntosalilaitteistoon, joka soveltuu erinomaisesti senioriväestön sekä liikuntarajoitteisten
kuntoutukseen
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1.53 Ykkösakseli ry
Ilma-aseet Kisakallio-lajiksi/Kyrkslätt Skytteförening rf
JULKINEN TUKI: 36600
KOKONAISBUDJETTI: 73200
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2017-30.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Ilma-asekilpailujen ja muiden tapahtumien mahdollistaminen Kisakallion
Urheiluopiston tiloissa Lohjalla sekä lajin harrastusmahdollisuuksien parantaminen seudun
ampumaurheilijoille.
Ampumaurheilun
olympialajit
ilmakivääri
ja
-pistooli
ovat
harrastajamääriltään ampumaurheilun suurimpia ja vähä-äänisinä ja päästöttöminä helposti
harrastettavia lajeja. Kisakallio tarjoaa ampumaurheilijoille loistavat puitteet mutta suorituspaikat
monitoimihalleissa eivät sellaisinaan ole suoraan mahdollista käyttää. Suuria tapahtumia varten
joudutaan pystyttämään helposti purettavia väliseiniä sekä käyttämään sähköisiä taululaitteita
tulospalvelujärjestelmään liitettyinä.
Jalkapallokentän aita uusiksi/FC Halikko ry
JULKINEN TUKI: 5425
KOKONAISBUDJETTI: 10850
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.03.2020-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on korvata kudottu verkkoaita kestävällä elementti
kolmilanka aidalla. Elementti kolmilanka-aita on huoltovapaa ja voi kestää jopa 50 vuotta.
Tavoitteena on näin edelleen kehittää ja ylläpitää turvallista harjoituspaikkaa kaikille kentän
käyttäjille. Lisäksi purettavaa aitaa siirretään estämään käyttökelvolliselta osalta pallojen
vierimistä kentän toista laitaa ympäröivään tiheäkasvuiseen notkelmaan. Tästä hankkeen
kokonaistoimenpiteestä hyötyvät seuramme harrastajien lisäksi lähellä olevat ala-aste sekä
päiväkoti,joilla oikeus käyttää kenttää päiväaikaan. Lisäksi kentällä käy harrastamassa lapsia ja
nuoria seuran harjoitusten ulkopuolella.
Kiulu - Otalammen kyläsaunaprojekti/Otalammen alueen kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 49675
KOKONAISBUDJETTI: 99350
PAIKKAKUNTA: Vihti
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 23.03.2017-31.03.2022
JULKINEN KUVAUS: Otalammen kyläyhdistyksen saunahankkeen tavoitteena on lisätä alueen
yhteisöllisyyttä, talkoohenkeä ja siirtää hirsirakentamisen perinnetietoa. Rannan viihtyisyyttä ja
toimintaa on tarve kehittää ja mahdollistaa rannan ympärivuotinen käyttö. Saunahanke
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toteutuessaan palvelee monipuolisesti eri ikäryhmiä ja elvyttäisi rannan käyttöä eri vuorokaudenja vuodenaikoina. Hanke sisältää saunan sekä erillisen wc- ja varastorakennuksen rakentamisen.
Kiulu on tarkoitus rakentaa hirrestä ja osaltaan sen materiaalien hankinta, rakentaminen ja ylläpito
siirtää hirsirakentamisen perinnetietoutta sukupolvelta toiselle. Saunalla järjestettäisiin yleisiä
saunavuoroja vuokraamisen lisäksi ja mm. sisävessa olisi rannan uimareiden käytössä ilman eri
kustannuksia normaaliin rannan käyttöaikaan. Hankkeen kohderyhmiä ovat Otalammen
postinumeroalueen asukkaat (n. 3000 asukasta), kyläyhdistyksen saunatoimikunta, alueen
yhdistykset, Otalammen kesäasukkaat ja alueella matkailevat.
Let's make Toivike great again/Karkkilan Latu r.y.
JULKINEN TUKI: 27405
KOKONAISBUDJETTI: 39150
PAIKKAKUNTA: Karkkila
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.05.2021
JULKINEN KUVAUS: Karkkilan latu ry:llä on halu kehittää Karkkilan Toivikkeelle retkeily- ja
luontomatkailureittejä, rakenteita ja viestintää sekä niiden soveltuvuutta eri käyttäjäryhmille. Tällä
hetkellä kyseisen alueen reittien kunto vaihtelee metsäautotiestä pieniin merkkaamattomiin
polkuihin. Viestinnän taso näillä reiteillä vaihtelee suuresti (opastus, viitoitus) sekä tuotetun
viestintämateriaalin taso on vajavaista.
Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla LIVE 4 -teemahanke/Ykkösakseli ry
JULKINEN TUKI: 15000
KOKONAISBUDJETTI: 15000
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 4 (LIVE 4) on jatkoa Ykkösakselin
aiemmille pienten investointien teemahankkeille. Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti
kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden
toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaaajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaa ja aktivoi
asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat
1000 - 10 000 euroa ja tuki on 50 %. Toteuttajina on 23 yhdistystä ja teemahankkeen
kustannusarvio on 131 000 euroa. Talkkootunteja kertyy 1950.
Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla LIVE 4 -teemahanke/Ykkösakseli ry
JULKINEN TUKI: 61124,99
KOKONAISBUDJETTI: 122249,99
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 01.08.2019-31.12.2021
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JULKINEN KUVAUS: Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 4 (LIVE 4) on jatkoa Ykkösakselin
aiemmille pienten investointien teemahankkeille. Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti
kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden
toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaaajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaa ja aktivoi
asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat
1000 - 10 000 euroa ja tuki on 50 %. Toteuttajina on 23 yhdistystä ja teemahankkeen
kustannusarvio on 131 000 euroa. Talkkootunteja kertyy 1950.
Majan ulkoalueille kunnossapito/Perniön Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 6136,5
KOKONAISBUDJETTI: 12273
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: PeU:n majan ulkoalueen kunnossapitoon tarvittavat välineet ja toimet.
Lupajalla olevien kuntoreittien kunnostusta, jotka ovat avoimet kaikille ulkoilijoille. Kesällä
kävellen/juiosten talvella hiihtäen sekä talvella kaivattu pulkkamäki (uusi liikuntapaikka) Salon
alueen lapsille.
Nurmikenttä projekti/Särkisalon Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 14536
KOKONAISBUDJETTI: 29072
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2017-31.12.2017
JULKINEN 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.
Outdoor Leader-Polkuja pitkin/Ykkösakseli ry
JULKINEN TUKI: 43460
KOKONAISBUDJETTI: 43460
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.05.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Polkuja pitkin -hanke etsii ratkaisumalleja ja esimerkkejä luontokohteisiin sekä
reitistöihin liittyen. Malleja ja esimerkkejä etsitään kestävään kehitykseen, konkreettisesti
kohteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvien teemojen
ympäriltä. Hanke on osa isompaa kansainvälistä kokonaisuutta, missä on mukana Leader-ryhmiä
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erityisesti Varsinais-Suomen alueelta, mutta myös Ruotsista. Tämä hanke toimii Leader Ykkösakseli
alueella.
Pihat ja polut - pieniä investointeja ympäristöön/Ykkösakseli ry
JULKINEN TUKI: 5500
KOKONAISBUDJETTI: 5500
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 18.05.2017-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Pihat ja polut - pieniä investointeja ympäristöön -teemahanke kehittää kylien
luontokohteita. Hanke motivoi asukkaita kylien luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen. Toimenpiteet luovat mahdollisuuksia virkistäytymiseen, liikuntaan tai luonnossa
liikkumiseen. Toimenpiteissä rakennetaan luontoretkikohteita ja laavuja sekä raivataan kohteiden
ympäristöä. Teemahanke mahdollistaa kahdeksan luontopolun rakentamisen kuuden kylän
alueille. Yleishyödyllinen investointihanke houkuttelee uusia yhdistyksiä (neljä toimijaa kuudesta)
hanketoimintaan. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset vaihtelevat 6000 eurosta 12 500
euroon.
Pihat ja polut - pieniä investointeja ympäristöön/Ykkösakseli ry
JULKINEN TUKI: 32384,4
KOKONAISBUDJETTI: 64768,8
PAIKKAKUNTA: Lohja
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Teemahanke
HANKEAIKA: 18.05.2017-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Pihat ja polut - pieniä investointeja ympäristöön -teemahanke kehittää kylien
luontokohteita. Hanke motivoi asukkaita kylien luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen. Toimenpiteet luovat mahdollisuuksia virkistäytymiseen, liikuntaan tai luonnossa
liikkumiseen. Toimenpiteissä rakennetaan luontoretkikohteita ja laavuja sekä raivataan kohteiden
ympäristöä. Teemahanke mahdollistaa kahdeksan luontopolun rakentamisen kuuden kylän
alueille. Yleishyödyllinen investointihanke houkuttelee uusia yhdistyksiä (neljä toimijaa kuudesta)
hanketoimintaan. Teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset vaihtelevat 6000 eurosta 12 500
euroon.
Salon kaupungin retkeily- ja luontomatkailukohteiden kehittäminen/Salon kaupunki
JULKINEN TUKI: 27865,24
KOKONAISBUDJETTI: 35556
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2017-28.02.2018
JULKINEN 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
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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.
Salon retkeily- ja luontomatkailukohteiden investointisuunnitelmat/Salon kaupunki
JULKINEN TUKI: 29460
KOKONAISBUDJETTI: 36825
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.01.2019
JULKINEN KUVAUS: Tämän jatkohankkeen tavoitteena on laatia kohdekohtaiset retkeily- ja
luontomatkailukohteiden investointisuunnitelmat sekä muut toimenpiteet, joista tarkempi kuvaus
kappaleessa 4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA. Investointisuunnitelmat
(kustannuslaskemineen) toimivat kohteiden kehittämisen jatkotyön välineinä ja mahdollistavat
osaltaan investointitoimenpiteiden toteuttamisen kohteissa. Tavoitteena on luoda riittävän hyvä
perusta kohteiden investointitoimenpiteiden toteuttamiseksi ja mahdollistaa niitä koskeva
päätöksenteko. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa kohteiden saavutettavuutta eri
kohderyhmien osalta ja sitä kautta lisätä kohteiden virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Tätä
kautta paranevat myös kohteista saatavat tulot niin luontomatkailupalveluita tarjoavien yrittäjien
kuin myös muiden toimijoiden osalta.
Tehokkaampi ruohonleikkuri frisbeegolfkentälle/Nummelan FrisbeeSeura ry
JULKINEN TUKI: 27100
KOKONAISBUDJETTI: 54200
PAIKKAKUNTA: Vihti
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Nummelan frisbeeseura ylläpitää Kaatiksen frisbeegolfkenttää Vihdissä. Kenttä
sijaitsee Koivissillan jäteaseman yhteydessä maisemoidun entisen kaatopaikan yhteydessä ja
suurin osa kentästä on nurmetettu. Nummelan frisbeeseuran useita vuosia sitten hankkima
ruohonleikkuri on käyttöiältään sitä luokkaa että se on vaihdettava uuteen. Uusi ruohonleikkuri
mahdollistaa kentän huollon ja ylläpitämisen nykyaikaisesti, turvallisemmin ja
luontoystävällisemmin. Samalla käyttökustannuksia saadaan alemmaksi kun korjaamisen ja
huollon tarve vähenee.
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Urheilupuiston minigolf/Salo Golf ry
JULKINEN TUKI: 20784,56
KOKONAISBUDJETTI: 41569,12
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Minigolfrata Salon Urheilupuistoon. Radat rakennetaan Salo Golfin kentän
yhteyteen jolloin kaikki tarvittavat palvelut ovat valmiina. Kohderyhmänä ovat pääasiassa muut
kuin golfin harrastajat. Sijainti lähes kaupungin keskustassa mahdollistaa lajin harrastamisen myös
ilman autoa liikkuville. Ratakokonaisuudesta rakennetaan enemmän huvi-. kuin kilpakäyttöön
suunnattu versio. Hinnoittelu tulee olemaan uimahallissa käynnin luokkaa ja erityisryhmille
räätälöidään omat maksut.
Urheilutalon saneeraus/Perttelin Peikot ry
JULKINEN TUKI: 11717,5
KOKONAISBUDJETTI: 23435
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.05.2017-31.12.2018
JULKINEN KUVAUS: Saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen kunnostus. Sisätilojen maalausta.
Lattiapintojen uudistusta. Uusi pyörätuoliluiska etupihan portaille Hyödyn saaja on urheilutalon
käyttäjät

1.54 Ylä-Savon Veturi ry
Hyvinvointitoiminnan mahdollisuudet Kankaan liikuntapuistossa/Iisalmen kaupunki
JULKINEN TUKI: 30000
KOKONAISBUDJETTI: 30000
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.10.2018-31.05.2020
JULKINEN KUVAUS: Kankaan liikuntapuisto on merkittävä kunnallisten ja yksityisten
liikuntapalveluiden keskittymä, sieltä löytyvät mm. jäähalli, liikuntahalli, tekonurmikenttä,
keilahalli, kuntosaleja sekä uimahalli. Päätös uuden uimahallin rakentamisesta on tehty ja
suunnitelmat uudesta uimahallista tarkentuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Uuden
uimahallin rakentamisen myötä koko Kankaan alueen vetovoima tulee edelleen kasvamaan, joten
aluetta täytyy kartoittaa kokonaisvaltaisemmin hyvinvoinnin edistämisen ja elinvoiman kannalta.
Tällä hankkeella selvitään Kankaan alueen toimintamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa.
Selvityksessä huomioidaan alueella jo aktiivisesti toimivien yritysten ja yhdistysten konkreettiset
kehittämistarpeet ja toimijoiden nykyiset yritysverkostot sekä niihin liittyvät kehittämis-
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mahdollisuudet. Lisäksi kartoitetaan uusia yhdistystoiminnan ja yrittäjyyden mahdollisuuksia, jota
uimahallihankkeen myötä rakennettava hyvinvointikeskus avaa.
Ison ja pienen hirviradan kehityshanke/Iisalmen Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 20343,6
KOKONAISBUDJETTI: 33906
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Iisalmen Hanhilammen ampumakeskuksen ison ja pienen hirviradan
kehitystyö. Uusi hirvirata, Lisänä elektroninen liikkuva hirven kuva, 75 metrin ampumapaikan
peruskorjaus, odotuskatos ammuntoihin osallistujille, 100 metrin ampumapaikan katon ja ovien
vaihto, vastaanotto tilan katon vaihto, pienoishirven elektroninen hirvi. Kohderyhmänä on
metsästäjät, kilpa ja harjoitus ampujat.
Keiteleen ilma-aserata hanke/Keiteleen Ampumaseura ry
JULKINEN TUKI: 8920,2
KOKONAISBUDJETTI: 14867
PAIKKAKUNTA: Keitele
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 07.06.2017-31.10.2017
JULKINEN 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 toiminan 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
ammunan harrastaminen olisi nuorille entistä mielekkäämpää, innostavampaa, turvallisempaa
sekä ajanmukaista. Lisäksi tarkoitus on saattaa rata sellaiseen valmiuteen, että siellä on jatkossa
mahdollista järjestää virallista kilpailutoimintaa.
Kuntoportaat/Voimistelu- ja Urheiluseura Pahka ry
JULKINEN TUKI: 16477,46
KOKONAISBUDJETTI: 27462,44
PAIKKAKUNTA: Sonkajärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Rakennetaan Kuntoportaat Sonkajärven kuntakeskuksen alueelle.
Mustikkasuon ulkoilupuiston läheisyydestä portaat nousevat rinnettä myöten kohti vesitornia.
Tuloksena on ”Kuntoportaat” eli rinteeseen sijoitetut pitkät rappuset, joiden tarkoituksena on
kannustaa ihmisiä tehokkaan liikunnan pariin. Portaita voi kulkea edestakaisin kävellen, juosten,
loikkien tai muulla tavoin erityisten harjoitusohjelmien mukaisesti.
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LC Viertäjät Parkour-rata/Lions Club Lapinlahti/Viertäjät ry
JULKINEN TUKI: 30091,8
KOKONAISBUDJETTI: 50153
PAIKKAKUNTA: Lapinlahti
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.05.2020-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen julkinen kuvaus: Rakennetaan Parkour- rata Lapinlahden
koulukeskuksen yhteyteen. Tavoitteena on saada uusia liikuntamuotoja kaikille lapinlahtelaisille
lapsille, nuorisolle ja perheille. Kaikki eivät välttämättä ole kiinnostuneet perinteisistä
liikuntamuodoista kuten jääkiekko ja yleisurheilu. Tällä saadaan uusia virikkeitä nuorisolle ja
samalla pyritään estämään nuorison syrjäytymistä.

Lumisoutulaite/Monityö Ronisa Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Vieremä
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.05.2017-07.09.2019
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on valmistaa ja testata yrityksen innovaatio
"lumisoutulaite" valmiiksi tuotteeksi, saattaa tuotemuotoilu loppuun ja tuotantokuntoon.
Markkinoille tuonti ja jakeluverkoston (aluksi kotimaassa, myöhemmin kansainvälisesti) pohjan
luominen kuuluu myös hankkeen toimenpiteisiin.
Luovi-Keiteleen kunnan keskustaajama-alueelle tehtävät luonto- ja virkistysalueiden
kehityskohteet/Keiteleen kunta
JULKINEN TUKI: 48700
KOKONAISBUDJETTI: 48700
PAIKKAKUNTA: Keitele
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 16.04.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa hankitaan Keiteleen kunnan viihtyisyyssuunnitelmassa
toteutettaville virkistysreiteille kaikkien käyttöön tarkoitettuja toiminnallisia välineistöjä,
rakennelmia ja materiaaleja. Näihin kuuluvat kuntoportaat, kaiken kuntoisille sopivia
ulkokuntoiluvälineitä, luontoseikkailupuiston aktiviteettivälineistö, kota, reittien rakentamisen
materiaaleja sekä opasteet QR-koodeineen ja levähdyspenkkejä. .
Matalan kynnyksen liikuntapaikat hyvinvointia lisäämässä/Lapinlahden kunta
JULKINEN TUKI: 11542
KOKONAISBUDJETTI: 11542
PAIKKAKUNTA: Lapinlahti
HANKELUOKKA: reitistöt
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.05.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Lapinlahden kunta kannustaa kuntalaisia omaehtoiseen matalan kynnyksen
liikkumiseen sekä luonnossa että taajamassa. Liikunnasta pyritään tekemään houkuttelevaa, koko
perheelle ja kaikille sopivaa. Tavoitteen tukemiseksi kunnostetaan Lapinlahden taajaman
läheisyydessä olevan Erikoismetsän luontopolku. Samalla alueelle tehdään laavu, puuvarasto ja
käymälä. Lisäksi uusitaan polun opastaulut. Samanlainen kulttuurihenkinen lenkkipolku
toteutetaan myös Varpaisjärven taajamaan. Kulttuurihenkisten lenkkipolkujen tarkoitus on
liikuntaan houkuttelemisen ohella paikallishistorian tuntemuksen lisääminen ja terveen
kotiseutuylpeyden vahvistaminen.
Nurmirannan retkisatamasta Tölvän kylän kesäkeidas/Tölvän seudun kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 23248,8
KOKONAISBUDJETTI: 38748
PAIKKAKUNTA: Lapinlahti
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 20.05.2018-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen aikana rakennetaan uimapaikka tarvittavine rakenteineen. Kylällä
on taloja, joilla ei ole omaa rantaa. Niinpä uimapaikka lisäisi merkittävästi kyläläisten viihtyvyyttä
ja parantaisi varsinkin lapsiperheiden arkea, kun uimapaikka olisi helposti saavutettavissa ilman
rajoituksia. Yhteisen tavoitteen ja kohteen hyväksi yhdessä puuhasteleminen lisää myös
asukkaiden yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä.
Omat toimitilat, liikunta- ja parkoursalin rakentaminen/Liikuntaseura Ote ry
JULKINEN TUKI: 20946
KOKONAISBUDJETTI: 34910
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 12.06.2019-31.12.2020
JULKINEN KUVAUS: Liikuntaseura Ote ry liikuttaa yläsavolaisia lapsia ja nuoria, rautaisella
ammattitaidolla, pitkällä kokemuksella, ilolla, innolla ja sydämen otteella. Jäsenmäärämme on
kasvanut kolmessa vuodessa lähes 400 jäseneen. Ryhmäkoot ovat suuria ja ryhmiä pitää jakaa,
minkä vuoksi salivuorojen tarve kasvaa entisestään. Iisalmen kaupunki ei pysty tarjoamaan
salivuoroja riittävästi. Haluamme tarjota jokaiselle liikkujalle turvalliset puitteet liikunnalle ja
olemme päättäneet siirtyä omiin tiloihin. Oman jäsenistömme lisäksi voimme tarjota
mahdollisuuksia liikkumiseen toisille seuroille, vanhuksille, päiväkodeille ja kouluille. Hankkeessa
kunnostetaan omat tilat ja tehdään välinehankintoja.
Paljakkavuori ja Huvikallio ulkoilualueen kunnostushanke/Kiuruveden kaupunki
JULKINEN TUKI: 50000
KOKONAISBUDJETTI: 50000
PAIKKAKUNTA: Kiuruvesi
HANKELUOKKA: reitistöt
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.05.2019-29.10.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeessa kunnostetaan polustot ja uusitaan mm. puuvarastot, kiviportaita,
tulentekopaikat, kodat, pitkospuita, kaiteet, ulkohuussit, levähdyspaikat ja laaditaan opaskartta
polkumerkintöineen, sekä lisätään sekä maantielle että polustolle opastauluja, jotka helpottavat
eri kohteiden löytämistä. Opasteisiin lisätään QR-koodisto, jossa on kohteiden tarkempi esittely ja
historiatieto. Kohderyhmä ovat kaikki luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet ja polkujen
kunnostuksessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheisiin ja heihin, jotka eivät ole tottuneet
liikkumaan luonnossa ml. koululaisryhmät.
Paloisvuoren kuntoportaat/Iisalmen Yrittäjät ry
JULKINEN TUKI: 22113,6
KOKONAISBUDJETTI: 36856
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.05.2018-30.06.2019
JULKINEN KUVAUS: Iisalmen Yrittäjät ry. hakee tukea kuntoportaiden rakentamiseen Iisalmen
Paloisvuorelle. Portaat sopivat niin kuntoilijoille, aktiiviharrastajille, urheiluseuroille kuin huipulle
näköaloja katsomaan nouseville. Portaiden pituus on n. 125 metriä ja nousua tulee n. 25 metriä.
Pilates studion toiminnan kehittäminen ja laitepilatespalvelun laajentaminen/PilatesMinna
Liikunta & Hyvinvointi
JULKINEN TUKI: 3190,6
KOKONAISBUDJETTI: 9116
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 17.11.2020-07.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Pilates studion toimintaa ja laajentaa
laitepilatespalvelua. Tarkoituksena on tarjota Ylä-Savolaisille asiakkaille uusi palvelu: Joseph
Pilateksen kehittämä, alkuperäisillä pilateslaitteilla tapahtuva kehonhallintamenetelmä, joka
edistää kehon sekä mielen hyvinvointia. Palvelu lisää yrityksen toimintaedellytyksiä
tulevaisuudessa sekä mahdollistaa liikevaihdon ja tuloksen kasvattamisen.
Simulaattori hankinta/Kiuruveden Keilahalli Avoin yhtiö
JULKINEN TUKI: 8939,7
KOKONAISBUDJETTI: 25542
PAIKKAKUNTA: Kiuruvesi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.01.2020-30.03.2022
JULKINEN KUVAUS: Simulaattori monipuolistaa alueen harrastusmahdollisuuksia, innostaa uusiin
lajikokeiluihin sekä parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä. Järjestelmä mahdollistaa
ympärivuotisen ammunta- ja golfharjoittelemisen. Simulaattori luo myös mahdollisuuden tarjota
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laajempia syntymäpäivä, illanvietto ja tyky tapahtumia jo olemassa olevien keilailu- ja
ravintolapalveluiden tueksi.
Simulaattorihankinta/Keiteleen Riistanhoitoyhdistys
JULKINEN TUKI: 5310
KOKONAISBUDJETTI: 8850
PAIKKAKUNTA: Keitele
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.03.2019-31.12.2019
JULKINEN
KUVAUS:
Hankitaan
ampumasimulaattori
riistanhoitoyhdistyksen kanssa nuoriso ja harjoitustoimintaan

yhteiskäyttöön

kolmen

Sukevan pakoraitti, Sukevan kulttuuri- ja ulkoilupolku/Sonkajärven kunta
JULKINEN TUKI: 8595
KOKONAISBUDJETTI: 8595
PAIKKAKUNTA: Sonkajärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.05.2019-30.10.2020
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen avulla edistetään luontokohteiden virkistyskäyttöä sekä alueen
historian tuntemusta. Tavoitteena on lisätä olemassa olevien harrastus- ja retkeilykohteiden
käyttöä ja käytettävyyttä. Reitistä tehdään kartta ja reitille sijoitetaan tarvittavat opasteet ja
infotaulut. Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, joka liittyy Ylä-Savon Veturin (Leader)
käynnistämään teemahakuun Luontokohteiden virkistyskäytön edistäminen (LuoVi). Hankkeen
toimenpiteitä tukee Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa tehtävä Sukevan markkinoinnnin
ja viestinnän kehittäminen.
Urheilusimulaattorin hankinta/Keila- ja Liikuntakeskus Liike Oy
JULKINEN TUKI: 13184,5
KOKONAISBUDJETTI: 37670
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.05.2018-03.07.2020
JULKINEN KUVAUS: Keila- ja Liikuntakeskus Liike Oy on iisalmelainen liikunta- ja hyvinvointikeskus.
Hankkeessa investoidaan vasta markkinoille tulleeseen urheilusimulaattoriin, mikä mahdollistaa
usean lajin harjoittamisen ja analysoinnin. Hankkeen tavoitteena on tuottaa erityisesti paikallisille
urheiluseuroille mahdollisuus harjoittaa omaa lajiaan ympäri vuoden ja sitä kautta saada uusia
harrastajia lajin pariin. Uusi palvelu kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja parantaa tilojen
ympärivuotista käyttöastetta.
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Urkin Poloku- ulkoilureitin kunnostaminen, elävöittäminen ja kehittäminen/Pielaveden kunta
JULKINEN TUKI: 12140
KOKONAISBUDJETTI: 12140
PAIKKAKUNTA: Pielavesi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.04.2019-31.12.2021
JULKINEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Pielavedellä olevan Urkin poloku-ulkoilureitin
kunnostaminen, elävöittäminen ja kehittäminen. Tämä toteutetaan mm. uusilla pitkospuilla,
puuvarastolla sekä laavujen ja ekokäymälöiden kunnostamisella /uusimisella. Polkua on
tavoitteena elävöittää myös muilla tavoin, esimerkiksi aistitaulujen ja erilaisten kulttuurisisältöjen
avulla. Urkin poloku-hanke on Pielaveden Liikuntastrategian 2019-2022 mukainen toimenpide.
Ylä-Savon Golfseuran harjoitusalueiden kehittäminen/Ylä-Savon Golfseura ry
JULKINEN TUKI: 42210
KOKONAISBUDJETTI: 70350
PAIKKAKUNTA: Iisalmi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 21.05.2019-20.05.2022
JULKINEN KUVAUS: Ylä-Savon ainoa golfkenttä sijaitsee Iisalmessa Ahmolla. Yhdeksän peliväylän
lisäksi kentällä sijaitsevat harjoitusalueet, joiden kehittäminen ja kunnostaminen on hankkeen
tavoitteena. Turvallisemmat, monipuolisemmat ja kunnostetut lyönti- ja lähipeliharjoitusalueet
ovat maksutta kaikkien lajista kiinnostuneiden käytössä, Entistä paremmat harjoitusalueet
mahdollistavat myös lasten ja nuorten ryhmien lajiin tutustumisen sekä harjoittelun ohjatusti.
Lähiliikuntamahdollisuuksia parannetaan myös harjoitusalueiden yhteyteen hankittavilla
ulkokuntoilulaitteilla, jotka ovat niin lähiseudun asukkaiden kuin pelaajienkin käytössä.
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2 MAASEUTURAHASTOSTA TUKEA SAANEET ELY-HANKKEET

2.1 Varsinais-Suomen ELY-keskus
Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa Digi-SAAPAS/VarsinaisSuomen liitto - Egentliga Finlands förbund
JULKINEN TUKI: 231322
KOKONAISBUDJETTI: 231322
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: "Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (DigiSAAPAS)" -hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua
virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä
virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston
tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Hankkeen tavoitteena on
ratkaista koko virkistykseen liittyvän tiedon kulku lähtötietojen syöttämisestä
kuluttajakokemukseen.
Uutena avauksena tässä hankkeessa suunnitellaan Virma-työkalun rinnalle asukkaiden ja
retkeilijöiden käyttötarpeet huomioiva mobiilikäyttöinen karttasovellus. Hankkeen t-teutuksen
jälkeen varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista
virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu ulottuen virkistyskohteiden tietojen syötöstä
tiedon loppukäyttäjän kuluttajakokemukseen.
Hankkeen muina tavoitteina on saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään
Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan sen tietosisältöä. Hankkeen aikana
syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamistavirkistystiedon digitaalisen
saavutettavuuden parantamisessa. Lisäksi esimerkkikunnille laaditaan kattava tietopaketti kunnan
virkistyskohteista ja -palveluista. Tämä toteutetaan niin, että tietopaketti voidaan helposti
kopioida myös muiden kuntien käyttöön.
Hevosten jaloittelutarhojen kunnostus hevosalan haasteita vastaaviksi/Räisänen Eero Tapio
JULKINEN TUKI: 9841,6
KOKONAISBUDJETTI: 49208
PAIKKAKUNTA: Loimaa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.04.2017-28.06.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastuskeskuksen hevostarhojen kunnostus hevosten hyvinvointia
tukevaan kuntoon. Kunnostetaan tarhojen pohjat ja aidat sekä rakennetaan hevosille säänsuoja
katokset.
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Kalustoinvestointi/Carfield Oy
JULKINEN TUKI: 15050
KOKONAISBUDJETTI: 43000
PAIKKAKUNTA: Parainen
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 22.04.2018-05.06.2020
HANKKEEN KUVAUS: Pyöräilykaluston hankinta. Lisätietoa: Katso liite hankesuunnitelma
"Karvakorvat"/Tmi Regina Kunnas
JULKINEN TUKI: 34471
KOKONAISBUDJETTI: 172355
PAIKKAKUNTA: Aura
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 18.06.2018-07.06.2021
HANKKEEN KUVAUS: Yritysideani on monialainen, hevosiin ja koiriin liittyvä ja oikeastaan lähes
kaikki palvelut ovat jo pienimuotoisesti olemassa, mutta toimitilat puuttuvat ja niiden hankintaan
haen rahoitusta, jotta voin tehdä yrityksestä kokonaan itseni ja vähintään yhden ulkopuolisen
työntekijän työllistävän.
Idea on perustaa Auraan ratsastuskoulu, joka tarjoaa laadukasta opetusta pienryhmille sekä myös
leiritoimintaa viikonloppuisin sekä loma-aikoina. Lisänä myös ulkopuolisten valmentajien kurssit
sekä harjoituskilpailut, joihin on matala osallistumiskynnys (ns. ruohonjuuritason tukeminen).
Tilalla, jonka ostoa suunnittelen, on aiemmin toiminut ratsastuskoulu, joten asiakaskuntaa on
olemassa, samoin itselläni on jo muutamia oppilaita odottamassa hankkeen toteutumista.
Suunniteltu ratsastuskoulu on sikäli poikkeuksellinen, että opetussuunnitelma tehdään
vuositasolla asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden, kuitenkin niin, että pääpaino on
hevosen ymmärtämisessä ja sen kanssa yhteistyössä toimimisessa, hioen myös ratsastajan
fysiikkaa lajinomaisin lisäharjoittein. Mottona omalta osaltani ajattelen näin: "Kohti
kokonaisvaltaista hyvinvointia, ymmärtäen hevosen ainutlaatuisuus harrastajan kehon sekä
mielen eheyttäjänä.
Palvelua on tarkoitus tarjota myös yrityksille, tilalla on hyvät edellytykset järjestää esim. tykypäiviä (ratsastus, kota, pihasauna, Aurajoki-melonta). Koulujen oppilaille hevosiin tutustumista
sekä ratsastustunnit toisinaan vaihtoehtona koululiikuntaan. Toisena yrityksen suuntauksena on
koiralähtöinen koirahoitola, joka tarjoaa sekä lyhytkestoisempaa päivähoitoa työpäivien ajaksi,
että myös pitkäaikaisempaa hoitoa lemmikin omistajien lomien ajaksi. Hoitolan lisäksi tarjoan
myös vuosien kokemuksella asiantuntevaa ja kiireetöntä kaiken rotuisten koirien
trimmauspalvelua. Koirapuolella on tarkoitus järjestää myös erilaisia kursseja koiranomistajien
iloksi (esim. pentukurssit, näyttelykoulutus, tottelevaisuuskoulutus, agility jne.).
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Maneesi Uuteenkaupunkiin/Wasaborgin talli Oy
JULKINEN TUKI: 117964,8
KOKONAISBUDJETTI: 589824
PAIKKAKUNTA: Uusikaupunki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 13.09.2017-20.09.2020
HANKKEEN KUVAUS: Maneesin rakennuttaminen Uuteenkaupunkiin lähelle keskustan palveluja
Suomen Ratsastajainliiton hyväksymän ratsastuskoulun yhteyteen. Tavoitteena on tarjota hyvät
mahdollisuudet täysipainoiseen ja turvalliseen harrastamiseen nykyaikaisessa ratsastuskeskuksessa kaikkina vuodenaikoina kaikille asiakasryhmille. Maneesi toisi kasvavaan kaupunkiimme
lisää liikuntamahdollisuuksia harrastajille.
Matildan Liikuntapuisto Oy rakentaa seikkailulliset Adventure Golf -radat sekä liikuntapuiston
palvelurakennukset uudeksi matkailulliseksi aktivitettikohteeksi Mathildedalin kylälle/
Matildan Liikuntapuisto Oy
JULKINEN TUKI: 58000
KOKONAISBUDJETTI: 290000
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.01.2020-30.03.2022
HANKKEEN KUVAUS: Matildan Liikuntapuisto Oy rakentaa Saloon Mathildedalin kylälle uuden
matkailukohteen, liikuntapuiston johon nousee kesällä 2020 korkeatasoinen, seikkailullinen
Adventure Golf -rata huoltorakennuksineen sekä oheistoimintoineen. Kohde vastaa alueen
nousevan matkailijamäärän vaatimaan palvelutarjontaan ja mahdollistaa matalan kynnyksen, eli
koko perheelle sekä myös ryhmille sopivan, matkailullisen ja liikunnallisen aktiviteetin vierailijoille.
Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa/
Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund
JULKINEN TUKI: 219972,33
KOKONAISBUDJETTI: 219972,33
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-30.11.2018
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.

322

2.2 Uudenmaan ELY-keskus
Hevostallin laajentaminen/My Way Trading Oy
JULKINEN TUKI: 34493
KOKONAISBUDJETTI: 172465
PAIKKAKUNTA: Nurmijärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 13.07.2017-26.09.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hongisojan Kilpatallin laajentaminen. Lisätään tallipaikkojen määrää
vastaamaan kasvavaan kysyntään. Lisäksi rakennetaan uudet logistiset toiminnot kuten
kuivikevarasto, lantala ja heinävarasto
Hevostallin, kentän ja tarhojen rakentaminen/Maatalousyhtymä Harju Helga ja Tommila Esa
JULKINEN TUKI: 67803,73
KOKONAISBUDJETTI: 339018,64
PAIKKAKUNTA: Sipoo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.01.2017-27.04.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hevostallin, ratsastuskentän ja tarhojen rakentaminen
Island Riddles/Söderby-Boden Oy Ab
JULKINEN TUKI: 20500
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Porvoo
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 21.04.2019-04.07.2021
HANKKEEN KUVAUS: Island Riddles on uusi innovatiivinen palvelutuote jossa yhdistyy
pakohuonepelit ja luontoseikkailu sekä luontoliikunta. Reitti rakentuu maastoon, jossa ryhmä (4-6
henkilöä) vihjeitä ja tehtäviä selvittämällä itsenäisesti liikkuvat metsässä paikasta toiseen. Tehtävät
ratkaistaan luovuudella ja tiimityöskentelyllä ilman aikarajoitetta. Punaisena lankana on Tove
Janssonin lastenkirjat Moomin Characterilta saadulla hyväksynnällä ja lisenssillä. Seikkailu sijoittuu
Pellinkiin samoihin maisemiin missä Tove Jansson vietti lapsuuden kesänsä ja joista hän sai reilusti
inspiraatiota tarinoihinsa.
Lasten ja nuorten liikuntakeskus/Vireus Oy
JULKINEN TUKI: 104363,4
KOKONAISBUDJETTI: 521817
PAIKKAKUNTA: Mäntsälä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 16.03.2017-24.10.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Liikunnan- ja hyvinvoinnin yritystoiminnan kehittämishanke
Maneesin rakentaminen/Hippoteam Oy
JULKINEN TUKI: 49997,6
KOKONAISBUDJETTI: 249988
PAIKKAKUNTA: Nurmijärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 27.04.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Luhtajoen Ratsutilan maneesi palvelee ratsastuskoulun ja -terapeutin
asiakkaita sekä ulkopuolelta tulevia ratsukoit, tarvittaessa myös paikallisia muita urheiluseuroja
Maneesitallin rakentaminen/Vantaan Islanninhevostalli Fagur Oy
JULKINEN TUKI: 106000
KOKONAISBUDJETTI: 530000
PAIKKAKUNTA: Vantaa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.04.2017-28.11.2021
HANKKEEN KUVAUS: Maneesitallin rakentaminen
Ratsastuskentän rakentaminen ja irtaimistohankintoja aloittavaan hevosyritykseen/Trimix Oy
JULKINEN TUKI: 9931,4
KOKONAISBUDJETTI: 49657
PAIKKAKUNTA: Mäntsälä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 27.09.2018-11.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastuskentän, pyöröaitauksen rakentaminen, heinäautomaattien
hankinta
Vihdin ratsastuskeskus/Rintala Group Oy
JULKINEN TUKI: 200000
KOKONAISBUDJETTI: 1000000
PAIKKAKUNTA: Vihti
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.01.2017-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Vihdin ratsastuskeskuksen rakentaminen (talli ja kaksi maneesia saman katon
alle)
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2.3 Satakunnan ELY-keskus
Geopark pyörämatkailun maailmankartalle/Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry
JULKINEN TUKI: 269280
KOKONAISBUDJETTI: 269280
PAIKKAKUNTA: Kankaanpää
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Geopark-alueen kattava reittiverkosto ja palvelut sen
varrelle, tuotetaan viestintäaineistoa monipuolisesti eri kanaviin sekä tuotetaan alueen yrityksille
uusia ansaintamahdollisuuksia kestävän matkailun keinoin sekä parantamalla alueen palvelujen
näkyvyyttä
ratkaisevasti.
Hanke on ylimaakunnallinen sijoittuen Satakunnan, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille.
Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kymmenen kunnan, yritysten ja yhdistysten,
Metsähallituksen, asiantuntijoiden ja paikallisten ihmisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Hangassuon Moottoriurheilukeskus/Porin Moottorikerho ry
JULKINEN TUKI: 463625,25
KOKONAISBUDJETTI: 618167
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan kansainväliset vaatimukset täyttävä
moottoripyöräurheilukeskus, johon kuuluu täysimittainen motocross-rata, harraste/juniori
motocross-rata, minimotocross-rata, speedway-rata, minispeedway-rata ja enduro extreme-rata.
Lisäksi näiden lajien vaatimat rakennukset ja varikkoalueet
Kaaron ratsastuskeskus/Ratsastuskeskus Baldur Oy
JULKINEN TUKI: 235608,52
KOKONAISBUDJETTI: 1178042,58
PAIKKAKUNTA: Rauma
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 26.04.2018-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastuskeskuksen rakentaminen Raumalle
Seikkailupuisto Huikee laajennus/Kuno Brothers Oy
JULKINEN TUKI: 34229,62
KOKONAISBUDJETTI: 171148,1
PAIKKAKUNTA: Pori
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HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 15.02.2018-28.05.2020
HANKKEEN KUVAUS: Seikkailupuisto Huikee avattiin keväällä 2017 Porin Yyteriin. Seikkailupuisto
on tähän asti koostunut 9-rataisesta köysiradasta sekä sitä tukevasta infrasta. Köysirata tarkoittaa
puissa 3-5 metrin korkeudessa kulkevia esteratoja. Esteradat haastavat seikkailijan tasapainoa,
voimaa sekä päättelykykyä. Köysirata soveltuu aina kuusi-vuotiaasta aikuiseen saakka. Puisto
onkin ollut suosittu sekä pienille luokkaretkiläisille sekä vanhemmille yritysryhmille. Puistossa on
nykyisellään 9 rataa jotka on jaettu kolmeen vaikeusasteeseen. Kaudelle 2018 teemme 2 radan
laajennuksen puistoon jolla pystymme nostamaan kapasiteettia 50 kiipeilijän verran. Yleisön
suosiossa on ollut pitkät liukuradat ja haluammekin tuoda tähän puoleen yhden radan lisää.
Samoin haluamme tarjota pienemmille sekä varovaisemmille kiipeilijöille matalan sekä helpon
radan. Erillään radoista rakennamme vapaapudotus-paikan jossa seikkailija voi ylittää itsensä
hyppäämällä 8 metristä vapaasti alas. Hyppääjä kiinnitetään vapaapudotuslaitteeseen joka pitää
huolen turvallisesta laskeutumisesta. Ratalaajennuksien lisäksi tuomme uutena tuotteena Fatbikepolkupyörät joilla pystymme tarjoamaan ohjattuja safareja Yyterin pehmeässä maastossa.
Pienemmille tuomme kiipeilyn ohelle Pumptrack-potkulautaradan jossa nuorison suuressa olevilla
scooteilla pääsee näyttämään taitojaan. Uusi pyörä,-ja potkulautamaailma on täysin uusi konsepti
Yyterissä.

2.4 Pohjois-Savon ELY-keskus
Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille/
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
JULKINEN TUKI: 252940
KOKONAISBUDJETTI: 252940
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen
markkinoille -hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien
maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötäi kehittämällä valittujen keskeisten
luontoliikuntareittien laatua ja elämyksellisyyttä matkailun näkökulmasta tuotteistamalla
luontoliikuntareittejä ja tuottamalla digitaalinen reitti-informaatio ja materiaalia monikanavaiseen
viestintään huomioiden tarinallistaminen ja elämyksellisyys. Se mahdollistaa matkailijamäärien
kasvun alueella sekä vahvistaa alueen matkailuyritysten elinkelpoisuutta. Hanke tukee alueen
matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden
kehittämisessä ja vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien
tuotteistamisessa. Hankkeen toimenpiteillä voidaan hyödyntää entistä paremmin luontomatkailun
infrastruktuuria kannustamalla ja ohjaamalla alueen matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin
luontoliikuntareitistöjen tarjoamia mahdollisuuksia osana yrityksen palvelupaketteja. Tuloksena
syntyy tuotteistettuja, digitaalisen informaation omaavia laadukkaita reittejä Pohjois-Savon
alueella, joiden informaatio on matkailijoiden ja matkailuyritysten käytössä. Niiden avulla alueen
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toimijat voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisella aineistolla on uutuusarvo,
joka antaa mahdollisuuksia uusien toimintamallien kehittämiseksi.
Ratsastuskeskus Lupis - Kilpailu- ja valmennuskeskus/Rapis Oy
JULKINEN TUKI: 119376,49
KOKONAISBUDJETTI: 341075,7
PAIKKAKUNTA: Kiuruvesi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.05.2017-12.06.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kilpailu- ja valmennuskeskuksen, Ratsastuskeskus Lupis, rakentaminen.
Hanke sisältää osan kilpailu- ja valmennuskeskuksen aluerakentamisesta sekä kalustoinvestoinnin.
Hankkeen tavoitteena on toiminallinen kokonaisuus niin palvelujen kuin tilojen osalta. Keskus
tulee palvelemaan alueellisesti hevosalaa yleensä, ratsastuksen kilpaurheilua ja alan yrittäjyyttä.
Seikkailupuisto Leppis/SA-MI Pro Oy
JULKINEN TUKI: 54866
KOKONAISBUDJETTI: 156760
PAIKKAKUNTA: Leppävirta
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 05.03.2020-24.06.2022
HANKKEEN KUVAUS: SA-MI Pro Oy:llä on tarkoitus laajentaa ja tehostaa liiketoiminta nykyisellä
liiketoiminta paikalla Leppävirralla 2020 aikana, mikäli hankehakemus saa positiivisen vastaanoton
ja tarvittavat luvat sekä rahoitus järjestyy suunnitelman mukaan. Aluetta ruvetaan kehittämään
systemaattisesti. Jo olemassa olevien tuotteiden lisäksi on tarkoitus tuoda alueelle useita uusia
tuotteita ja palveluja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti, joiden halutaan lisäävän alueen
vetovoimaa sekä nostavan alueelle käytettävän rahan määrää.
Tahko SuperCorner/Riemuliikunta Oy
JULKINEN TUKI: 133000
KOKONAISBUDJETTI: 380000
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.05.2017-12.09.2019
HANKKEEN KUVAUS: Olemme perustamassa Tahko-Spa.n liikuntasaliin Tahko SuperCorner
Sisäliikunta ja -aktiviteettipuiston koluikäisille ja heidän perheilleen. Riemuliikunta Oy toteuttaa
hankkeen SuperPark Oy.n kanssa tehtävällä franchising sopimuksella ja vuokraa tilat Tahko Spalta.
VelhoLift -esteettömysratkaisut/TC Autocaravan Oy
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: muut
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HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 14.01.2019-13.05.2021
HANKKEEN KUVAUS: Esteettömyyden edistäminen kaikissa elinympäristöissä.
VelhoLifthankkeessa kehitetäänn markkinoille innovatiivisia esteettömyysratkaisuja päivittäisessä
elinympäristössä liikkumiseen. Hankkeessa yhdistellään todennettua tekniikkaa ja innovatiivisia
liikkumisen mahdollistavia ratkaisuja moniin arkiympäristön tilanteisiin. Tuotettujen ratkaisujen
avulla on mahdollista päästä pyörätuolista moniin sellaisiin paikkoihin ja ulottua sellaisiin
korkeuksiin, johon pyörätuoli ei millään mahdu tai voi muuten päästä.
Verkkovalmennushanke/Muuvi Training Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Kuopio
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä-ja terveydenedistämishankeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 09.09.2019-18.03.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, että on paljon kohderyhmiä ja alueita,
joita ei Suomessa vielä julkiset liikuntapalvelut tavoita. Hanke mahdollistaa järkevän liikkumisen
myös näille ryhmille omassa elinympäristössään. Pyrimme rakentamaan tutkimuksiin perustuvan
verkkovalmennusalustan, joka tukee ihmisen tavoitteita kohti terveellistä elämää.
Verkkovalmennusportaalit ovat osa kokonaisuutta, jolla pyrittäisiin luomaan ihmisille matala
kynnys aloittaa terveelliset elintavat.

2.5 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö/Kalajoen kaupunki
JULKINEN TUKI: 200000
KOKONAISBUDJETTI: 200000
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Arktisen rannikon ympäristöystävällinen reitistö-hankkeella luodaan
laadukkaita, turvallisia, helposti saavutettavia ja elämyksellisiä reitistöjä ja luontoyhteyksiä sekä
palveluvarustusta luontokohteille, joita alueen mikro- ja PK-yritykset voivat hyödyntää. Hankkeen
toimenpiteitä ovat yleishyödylliset investoinnit
maaseudun luontopolkuihin ja niiden
palvelurakenteiseen ja aktiviteettikohteisiin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat reittitoimituksen
mukaisen Siiponjoen luontopolun (20 km) kestävöittämiseen, pitkospuiden uusimiseen
luontopolulla ja sen varrella olevien taukopaikkojen kunnostaminen vastaamaan asiakastarpeita.
Niiden lisäksi Raution Kuutin kierrosta laajennetaan (1660 m) ja valaistaan sekä pinnoitetaan.
Kohteet opastetaan yhtenäisin opastein.
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Kalajoen Mariston luontoreittien kehittäminen ja kulunohjaus/Kalajoen kaupunki
JULKINEN TUKI: 343258
KOKONAISBUDJETTI: 343258
PAIKKAKUNTA: Kalajoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-01.01.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään ja rakennetaan Kalajoen Mariston luontopolkuja,
luontoreittejä ja kulunohjausta sen herkillä maastokohteilla, julkisten virkistyspalveluiden
saatavuutta, esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä reittien monipuolista käyttöä (mm.
maastopyöräily, kävely) ja liittämistä oo. palveluvarustukseen luontokokemusten mahdollistamiseksi.
Kuusamon kesäreittien kehityshanke 2018-2020/Kuusamon kaupunki
JULKINEN TUKI: 169933,2
KOKONAISBUDJETTI: 169933,2
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.04.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Kuusamon kesäreittien kehityshankkeen ydin on kehittää valituista olemassa
olevista reiteistä turvallisempia, helpommin saavutettavia sekä paremmin matkailun
luontoaktiviteettien
tämän
päivän
kysyntää
tukevia
kokonaisuuksia.Perinteisten
luontoliikkumisen tapojen (kuten esim. vaellus, melonta ja hiihto) rinnalle ovat nousseet viimeisen
vuosikymmenen kuluessa mm. maastopyöräily ja SUP-lautailu. Kaikkien liikkumistapojen
yhteydessä harrastetaan luonnon tarkkailua ja valokuvausta sekä vietetään aikaa
tulentekopaikoilla, laavuilla ja kodilla. Kehityshankkeessa saatetaan reittien opastus nykyaikaiselle
tasolle, huomioiden digitaalisen opastamisen ja viestinnän mahdollisuudet. Reittien rakenteet ja
käytettävyys saatetaan turvalliselle tasolle.
Land of National Parks North/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 411121
KOKONAISBUDJETTI: 411121
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toimenpiteet liittyvät Oulangan kansallispuiston sekä muiden
Kuusamon merkittävimpien luontokohteiden reitistöjen kehittämiseen. Hankkeen hyödynsaajia
ovat alueen matkailuyritykset, omatoimiset matkailijat ja paikallisväestö. Ympärivuotisen
matkailun edellytysten kehittyessä hankkeella on positiivista vaikutusta myös aluetalouteen.
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Latukone/Kurttila Keijo
JULKINEN TUKI: 29400
KOKONAISBUDJETTI: 84000
PAIKKAKUNTA: Utajärvi
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.10.2020-17.11.2022
HANKKEEN KUVAUS: Latujen kunnostus ja teko
Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitit/Humanpolis Oy
JULKINEN TUKI: 656470,32
KOKONAISBUDJETTI: 656470,32
PAIKKAKUNTA: Muhos
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ja uudistaa retkeilykohteiden rakenteita,
viitoituksia, opasteita ja taukopaikkoja Oulujokilaakson Tervareitistöllä, Rokuan laajentuneessa
kansallispuistossa ja sitä ympäröivillä alueilla sekä Kutujoen varrella.
Uusien pyöräilyreittien ja liikuntapaikkojen rakentaminen/Kuusamon kaupunki
JULKINEN TUKI: 721450
KOKONAISBUDJETTI: 721450
PAIKKAKUNTA: Kuusamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.10.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Rukan Mountain Bike Masterplanningin mukaiset
tasokkaat, uudet maastopyöräilyolosuhteet ja harjoittelualueet, jotka vastaavat nopeasti
kasvaneisiin pyöräilyharrastealan vaatimuksiin.Hankkeen myötä rakentuvat eri tasoiset reitit ja
alueet luovat alueelle uutta vetovoimaa myös kansainvälisesti. Reitit ovat hyvin saavutettavissa
molemmin puolin tunturia ja uusi liikuntapaikka lisää mahdollisuuksia päästöttömään
liikuntamuotoon ja parantaa käyttäjien hyvinvointia. Kuusamon kaupungin tavoite on
mahdollistaa kuntalaisille erilaisia (luonto)liikuntaan ja lähialuematkailuun liittyviä rakenteita ja
palveluja. Kaupungin ylläpitämät reitit toimivat lähiliikunta-alueina eri puolilla laajaa kuntaa.
Kunnassa on iältään 7-75 vuotiaita noin 12.500 henkilöä. Rukalta 10 kilometrin säteellä asuu noin
940 kuntalaista, joita hankkeessa toteutettavat paikat palvelevat lähiliikuntapaikkana.
Yhdistyksistä hyvinvointia/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
JULKINEN TUKI: 322000
KOKONAISBUDJETTI: 322000
PAIKKAKUNTA: Oulu
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä-ja terveydenedistämishankeet
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt
sekä koko elämänkaaren laajuudella Pohjois-Pohjanmaan asukkaat. Hankkeessa tarjotaan
yhdistyksille yhdistysjohdon ja yhdistystoimijoiden koulutuksia (johto, talous, verotus, ohjaus ja
yhteisöllisyys) sekä kehittämisprosesseja, joiden avulla yhdistystoiminta, yhdistysten keskinäinen
sekä yhdistyksien ja kuntien välinen yhteistyö kehittyy ja paranee. Yhtenä isona tavoitteena on
liikunnallisen passiivisuuden vähentäminen tarjoamalla erilaisia matalan kynnyksen
liikuntatoimintoja koko elämänkaarelle sekä yhdistystoimijoiden ja ohjaajien koulutusta tarpeiden
mukaisesti kehittämällä ”Liikkuva Pohjois-Pohjanmaa” -malleja. Yhdistyksien halutaan huomioivan
liikunnallinen elämäntapa ja oma roolinsa paikallisena aktivoijana. Näitä aktivoivia toimenpiteitä
voivat olla toteuttamassa siis muutkin kuin liikunta- tai urheiluseurat.

2.6 Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Aloittavan yrityksen investoinnit/Wake4Break Oy
JULKINEN TUKI: 14910
KOKONAISBUDJETTI: 42600
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 05.04.2017-05.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Aloittavan yrityksen investoinnit laitteisiin ja varusteisiin vesiurheilu- ja
muiden liikuntapalveluiden tarjoamista varten.
Ilovoltti Oy:n palveluiden kehittäminen/Ilovoltti Oy
JULKINEN TUKI: 24200
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.03.2017-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Ilovoltti Oy:n palveluja.
Kiihtelysvaaran taajaman aluelämpöverkoston lisärakentaminen/
Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta
JULKINEN TUKI: 20600
KOKONAISBUDJETTI: 103000
PAIKKAKUNTA: Joensuu
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 22.06.2017-18.09.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kiihtelysvaaran taajamassa Joensuun kaupungin liikuntahalli ja rivitaloyhtiö
Asunto Oy Kiihtelyksen Kotikulma liitetään n. 0,7 km:n putkistolla aluelämpöverkkoomme vuoden
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2017 aikana. Lähes 60 000 litraa fossiilista tuontiöljyä korvataan jatkossa näissä kiinteistöissä
uusiutuvalla kotimaisella metsäenergialla, joka hankitaan n. 35 km:n säteeltä hakelaitoksesta.
Hanke vähentää fossiilisen öljyn tarvetta ja tukee siten vähähiilisyyden tavoitetta, parantaa
työllisyyttä, kasvattaa osuuskunnan liikevaihtoa, lisää paikallisen metsäenergian käyttöä ja edistää
erityisesti harvennusta kaipaavien riukumetsien hoitoa.
Liikuta lasta/Studio Korento
JULKINEN TUKI: 9450
KOKONAISBUDJETTI: 27000
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 18.09.2020-08.10.2022
HANKKEEN KUVAUS: Lasten ja nuorten liikkumista lisäävä palvelu helpottamaan ohjattua
valmentamista.
Projekti Mustavaara Lastenmaa/Mustavaara Oy
JULKINEN TUKI: 39516,13
KOKONAISBUDJETTI: 112903,23
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 19.04.2018-14.06.2020
HANKKEEN KUVAUS: Mustavaaran laskettelukeskukseen rakennetaan uusi lasten alue hisseineen.
Asiakkaina maakunnan asukkaat ja alueella vierailevat matkailijat.Tavoitteena hankkeessa on
parantaa lasten ja perheiden palveluja Mustavaaran laskettelukeskuksessa uusimalla hissi ja
laajentamalla lasten aluetta.
Ratsastukoulu ja maaseutumatkailu investoinnit/Kelokoski Horses Oy
JULKINEN TUKI: 212290,05
KOKONAISBUDJETTI: 606543
PAIKKAKUNTA: Nurmes
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 07.03.2018-11.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Ratsastuskoulun, yksityistallin investoinnit
Saimaa Relax – aktiviteettipalvelujen kehittämishanke/Saimaa Relax Oy
JULKINEN TUKI: 13737,85
KOKONAISBUDJETTI: 39251
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 29.05.2020-18.06.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Saimaa Relax Oy tarjoaa matkailun ohjelmapalveluita ja vuokraa veneitä,
sähköavusteisia maastopyöriä ja sähköpotkulautoja kaupunkien keskustoissa, suoraan lomaasukkaille sekä erilaisien tapahtumien yhteydessä. Hankkeen tarkoituksena on tehdä tarvittavat
kalustohankinnat ohjelmapalveluissa tarvittaviin laitteisiin ja välineistöön: vene ja traileri,
sähköavusteiset maastopolkupyörät (fatbike), sähköpotkulaudat, kypärät, pelastusliivit ja
peräkärry.
Sovellus jolla urheiluseurat kasvattavat kannattajamääriään/GoTeamGo
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.04.2018-14.06.2021
HANKKEEN KUVAUS: GoTeam Sports -palvelun tuottaminen, testimyynti, -markkinointi, ja jakelu
urheilujoukkueille ja faneille. Lisäksi kehitetään liitännäispalveluja kauden ulkopuolella faneille ja
joukkueille. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikkien eri tasojen juniori- ja aikuisjoukkeet/-seurat
sekä kannattajat. Tavoitteet ovat:
1. Alkuvaiheen sovellus käyttäjille, vaihe 1 kohdennettuna ensimmäiselle urheilulajille
2. Sovelluksen kehitysvaihe, jossa tehdään sovellus, testaan se, saadaan käyttäjäpalaute ja
tehdään parannukset x 2
3. Palvelun julkistaminen viidelle uudelle urheilulajille
4. Sovelluksen kehitysvaihe yhdelle uudelle urheilulajille x 1
5. Lisäpalvelujen kehittäminen käyttäjille
Telemark -sovittimen tuotekehitysprojekti/Konepalvelu Härkönen Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Lieksa
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 22.02.2018-14.06.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää laskettelusuksen siteen sovitinta.
Hankkeen aikana tehdään tuotteen uutuusselvitys, haetaan hyödyllisyys-mallisuoja, valmistetaan
koesarja testausta varten, testataan, analysoidaan testin tulokset ja kehitetään ja jatkojalostetaan
tuotetta saatujen tulosten perusteella. Lopuksi tehdään tuotteen markkinaselvitys.
Uuden urheilutapahtumaformaatin kehittäminen ja suunnittelu/Fitness Media Oy
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 13.12.2018-14.02.2021
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Uuden urheilutapahtumaformaatin kokeilu/Fitness Media Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Liperi
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 13.12.2018-14.02.2020
HANKKEEN KUVAUS: Uuden urheilutapahtumaformaatin kokeilu. Kehitetään ja suunnitellaan
uudenlainen urheilutapahtuma sekä tv-formaatti ja järjestetään ensimmäinen kilpailutapahtuma
Liperissä vuonna 2019.
Uuron motocrossradan rakentaminen/Pohjois-Karjalan Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 62700
KOKONAISBUDJETTI: 83600
PAIKKAKUNTA: Kontiolahti
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.12.2018-31.08.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen välittömänä tavoitteena on saada radan toiminta
käynnistymään harjoituskäytössä. Uuden radan myötä voidaan edistää ja ylläpitää
moottoriurheiluharrastusta Pohjois-Karjalan maakunnassa.

2.7 Pohjanmaan ELY-keskus
Framtagning av ishockeyklubbor (prototyp)/LK Innovations Oy Ab
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Pedersören kunta
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 20.02.2019-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tillverkning av ishockeyklubbor. Stödet söks för skede ett, som gäller
framtagning av prototyper. Målsättningen är att få fram en slutprodukt som kan börja
marknadsföras.
Koiraurheilun verkkopalvelu/Dogomo Oy
JULKINEN TUKI: 30000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Isokyrö
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
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HANKEAIKA: 29.01.2017-17.11.2017
HANKKEEN KUVAUS: Koiraurheilun verkkomedia, joka tuottaa suomalaisille koiraurheilun
harrastajille uutisia, tapahtumia, verkkokoulutusta ja asiantuntijapalvelua sekä alan yrityksille
portaalin palveluidensa välittämiseen. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on rakentaa uusi
innovatiivinen verkkopalvelu ja markkinoida se.
Larsmo Leden/Larsmo kommun
JULKINEN TUKI: 147691
KOKONAISBUDJETTI: 147691
PAIKKAKUNTA: Luoto
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-30.06.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tre befintliga vandringsleder sammanbinds med nya sträckningar till en stor
vandringsled som då totalt blir ca 40km lång. Vandringslederna grundförbättras och förses med
informationstavlor samt nya vägvisare. Tre barnstigar anläggs längs vandringsleden. Tanken med
barnstigarna är att göra lederna mera lockande och lättillgängliga för familjer och
andra barngrupper som vill ut i naturen, men som inte klarar av / har tid att gå hela vandringsleden.
Vi planerar att utrusta alla tre lederna med en kort, cirka 2 kilometer lång stig som är anpassad för
barn.
Lestijärven liikuntakeskus/Lestijärven kunta
JULKINEN TUKI: 443536
KOKONAISBUDJETTI: 443536
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2020-30.09.2022
HANKKEEN KUVAUS: Lestijärvelle rakennetaan liikuntakeskus, joka palvelee eri-ikäisiä kuntalaisia
ympäri vuoden. Alueelle tulee pallokenttä, 100m juoksurata, keihäänheiton, kuulantyönnön,
pituus- ja korkeushypyn suorituspaikat, tekojääkenttä ja kaukalo. Liikuntakeskus rakennetaan
Lestijärven rantaan lähelle paikkaan, johon on sijoitettu hyvinvointipolku ja kuntoiluvälineitä.
Kunnan monitoimitalo on suunnitellun alueen välittömässä läheisyydessä. Monitoimitalon
liikunta- ja kuntosali ovat kuntalaisten aktiivisessa käytössä. Hanke monipuolistaa kuntalaisten
virkistäytymis- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia merkittävästi. Laadukkaat liikuntapaikat ovat
tärkeä tekijä paikkakunnan elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja lisäämisessä. Laadukkaat vapaaaikapalvelut ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä niin yritysten kuin asukkaiden kannalta. Hanke
parantaa alueella erityisesti lasten ja nuorten harrastusmaahdollisuuksia.
Merenkurkun luontoreitit kuntoon - Masto 3/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 106132
KOKONAISBUDJETTI: 106132
PAIKKAKUNTA: Mustasaari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.01.2018-30.06.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kestävöitetään luontopolkuja sorastamalla ja levittämällä
haketta, uusitaan kohteiden viitoitusta ja opastusta ja rakennetaan luontotorni sekä yksi uusi
parkkipaikka. Suunnitelluilla toimenpiteillä tuetaan alueen kehittyvää luontomatkailuelinkeinoa,
luodaan edellytyksiä luontoliikunnalle, lisätään kävijöiden turvallisuutta ja parannetaan kohteiden
saavutettavuutta myös erityisryhmien kannalta. Hanketta vetää Metsähallituksen Pohjanmaan
luontopalvelut.
Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu/Lestijärven kunta
JULKINEN TUKI: 158005
KOKONAISBUDJETTI: 158005
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-30.04.2022
HANKKEEN KUVAUS: Kunnostushanke sisältää reittienraivausta, pitkospuiden rakentamista ja
uusimista, ojan ylityspaikkojen kunnostamista, tulipaikkojen kunnostamista, laavun ja
taukopaikkojen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä.
Hankkeen tavoitteena on infraa parantamalla lisätä reittien saavutettavuutta ja turvallisuutta sekä
sitä kautta tarjota monipuolisia luontoelämyksiä niin alueen asukkaille kuin matkailijoille.
Hankkeella mahdollistetaan matkailullisesti kiinnostavan alueen muodostuminen, mikä edistää
uusien matkailu- ja hyvinvointipalveluiden syntymistä. Samalla lisätään alueen elinvoimaisuutta.
Retkeilyreitit: Peuran Polku/Lestijärven kunta
JULKINEN TUKI: 203300
KOKONAISBUDJETTI: 203300
PAIKKAKUNTA: Lestijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.03.2022
HANKKEEN KUVAUS: Peuranpolku on 115 kilometrin mittainen retkeilyreitistö PohjoisPohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella. Reitti on osa Euroopan E6kaukovaellusreittiä. Peuranpolku kulkee pääasiassa luonnontilaisten ja suojeltujen erämaiden
halki ja se tarjoaa monipuoliset retkeilymahdollisuudet niin lyhyille päiväretkille kuin pitkille
vaelluksille.
Hankkeen tavoitteena on parantaa reittien saavutettavuutta ja sitä kautta lisätä reitistön käyttöä
sekä matkailijoiden että alueen asukkaiden keskuudessa. Infran kehittäminen lisää alueen
elinvoimaisuutta sekä vetovoimaisuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tavoitteena on
mahdollistaa reitistön ympärivuotinen käyttö ja samalla edistää matkailu- ja palveluyritysten
asiakasvirtojen ja liikevaihdon kasvua sekä tuotekehitystä. Tavoitteena on myös monipuolistaa
maaseutuväestön virkistys- ja hyvinvointipalveluita.
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2.8 Pirkanmaan ELY-keskus
Hevostallin ja maneesin rakentaminen/Stall lkola Oy
JULKINEN TUKI: 34952,86
KOKONAISBUDJETTI: 174764,3
PAIKKAKUNTA: Kangasala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 27.03.2017-15.11.2019
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan talli ja maneesirakennus hoitohevosille.
Maneesi-investointi/Stall lkola Oy
JULKINEN TUKI: 44000
KOKONAISBUDJETTI: 220000
PAIKKAKUNTA: Kangasala
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 08.04.2020-27.07.2022
HANKKEEN KUVAUS: Maneesi-investointi
Maneesin rakentaminen/NR Riding Team
JULKINEN TUKI: 38548,2
KOKONAISBUDJETTI: 192741
PAIKKAKUNTA: Ylöjärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 28.04.2017-29.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyisen tilan ympäristöä
mahdollistamaan ympärivuotinen liiketoiminta. Hankkeen tärkein tavoite on päivittää tilat
nykyvaatimusten tasolle. Hanke mahdollistaa maneesin ja sen yhteyteen tulevan tallin
rakentamisen ja sitä kautta mahdollistaa ammattimaisen hevos- ja ratsastusvalmennuksen,
ratsutuksen ja hevosten kasvatuksen ympärivuotisesti. Kohderyhmänä ensisijaisesti on
Pirkanmaalaisia valmennettavia ratsukoita.
Rönnvikin Viinitilan kehittämishanke/Rönnvik Oy
JULKINEN TUKI: 6280
KOKONAISBUDJETTI: 31400
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.11.2020-17.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Rönnvikin Viinitilan kahvila- ja ravintolatilojen kehittäminen sekä lasten ja
aikuisten peli- ja leikkialueen kehittäminen
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Sappeen matkailukeskukseen uusi lastenmaa mattohisseineen ja uudenlaiset radat
Bikeparkiin/Deltarec Oy
JULKINEN TUKI: 60000
KOKONAISBUDJETTI: 300000
PAIKKAKUNTA: Pälkäne
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 25.08.2017-21.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Sappeen matkailukeskukseen uusi lastenmaa mattohisseineen ja uudenlaiset
radat Bikeparkiin.
Uusi tuotantohalli/Ohjelmistotalo Lähdekoodi Oy
JULKINEN TUKI: 170400
KOKONAISBUDJETTI: 852000
PAIKKAKUNTA: Lempäälä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 18.06.2018-07.11.2021
HANKKEEN KUVAUS: Suomen Voimistelutuote on vuonna 2012 aloittanut kotimaisten
voimisteluvälineiden valmistuksen ja myynnin. Kotimaisuus ja laadukkaiden puutuotteiden
valmistus on noussut brändimme keskiöön. Vauhdilla kasvanutta toimintaa on alkanut rajoittaa
alihankintana ostettavat puutuotteiden CNC -koneistuspalvelut. Kaikki valmistamamme
puutuotteet vaativat CNC -koneistusta ja siksi olemme hankkineet oman CNC -koneen. Nykyisten
toimitilojemme koko ei riitä koneistuksen ja varastoinnin tarpeisiin. Koneistuksen aloittamista
varten tarvitsemme uudet ja isommat tätä tarkoitusta varten suunnitellut toimitilat.

2.9 Lapin ELY-keskus
Erämaan elämysreitit/Sallan kunta
JULKINEN TUKI: 192021,9
KOKONAISBUDJETTI: 192021,9
PAIKKAKUNTA: Salla
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Sallan lähipatikkareitistöä ja UKKreittiyhteyttä Oulangan kansallispuistosta Sallatunturiin siten, että se on turvallinen ja
vetovoimainen kansainvälisen ja luonnosta vieraantuneen kävijän näkökulmasta.
Vetovoimaisuutta kehitetään aistipisteiden avulla ja turvallisuutta suunnittelemalla ja
parantamalla lähireittien rakenteita. Tavoitteena on myös huomioida paikallisväestön ja
matkailijoiden ikääntyminen ja selvittää kokemusasiantuntijan avulla kehittämistoimenpiteitä
reitistön esteettömyyden edistämiseksi.
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Hauraan luonnon haasteet ja mahdollisuudet - ekologisen elämysmatkailun kehittäminen
Kielajoella/Giellajohka Oy
JULKINEN TUKI: 173722,32
KOKONAISBUDJETTI: 496349,5
PAIKKAKUNTA: Inari
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 08.01.2017-09.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: 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.
Investointi matkailua palveleviin maastopyöräreitteihin/Kolarin kunta
JULKINEN TUKI: 95168
KOKONAISBUDJETTI: 95168
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.03.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä ja parantaa Kolarin ja erityisesti Ylläksen
alueen maastopyöräilyn houkuttelevuutta sekä matkailijoille että paikallisille. Parantaa
reittiturvallisuutta ja vähentää painetta kansallispuiston yhteiskäyttöreiteiltä. Hankkeessa
kunnostetaan, raivataan, merkataan ja viitoitetaan noin 60 km Luosun-, Ylläsjärven ja
Äkäslompolon kylien välisen alueen reiteistä maastopyöräilyyn soveltuviksi (kartta).
Onnellisia luonnossa – ulkoilureittien kehittämishanke/Muonion kunta
JULKINEN TUKI: 158919,08
KOKONAISBUDJETTI: 158919,08
PAIKKAKUNTA: Muonio
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-30.11.2022
HANKKEEN KUVAUS: “Muonion mainioita reittejä” ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla
mm. kiristyvän talouden ja muuttuvien matkailuelinkeinotarpeiden vuoksi. Osan reittien huono
pohjakunto ja puutteet opasteissa tekevät reittien ylläpidon paitsi kalliiksi, myös osin vaaralliseksi
sekä reittien hoitajille, että loppukäyttäjille. Ulkoilureitit ovat tärkeitä niin paikallisille kuin alueen
elinkeinoelämälle ja siellä toimiville (matkailu)yrityksille asiakkaineen. Ulkoilureittiverkoston
kunnostaminen ja kehittäminen lisää alueen asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä ja
hyvinvointia: matkailijat ja matkailuelinkeinon kehittyminen tukee alueen palveluiden säilymistä
ja kehittymistä kuntalaistenkin käyttöön. Reittien kunnostamishankkeen valmistelua on tehty
osallistavin menetelmin syksystä 2019 asti. Hankkeen toimenpiteet koostuvat
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maanmuokkaustyöstä, raivaustyöstä, rakentamisesta ja kylteistä sekä opasteista. Hankkeen
hyödynsaajina ovat alueen asukkaat, matkailijat ja alueen yritykset. .
Pallas-Torassieppi TOP maastopyöräilytuote/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 99324
KOKONAISBUDJETTI: 99324
PAIKKAKUNTA: Muonio
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.03.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Muonion matkailualueella kehitetään
Pallaksen Taivaskeron ja Jeriksen / Torassiepin väliselle kesäreitille maastopyöräilyreitti. Lisäksi
reittiä rakennetaan Pallaksen alueen tärkeimmän nähtävyyskohteen Taivaskeron huipulle, minne
sorarakentamisen keinoin kunnostetaan huipun yläosa, jonka kestävöintiä toteutettiin rinteen
alaosaan vuonna 2012. Reitillä rakennetaan sorarakentamisen keinoin 3,5 km ja
uusilla ”teräs”pitkos rakentein 1,5 km uutta kestävyydeltään erinomaista ja monen tasoiselle
pyöräilijälle soveltuvaa maastopyöräilyreittiä. Koko reitin pituus on noin 17,5 km.
Pyhä-Luosto reitistöjen kehittäminen/Sodankylän kunta
JULKINEN TUKI: 20855
KOKONAISBUDJETTI: 20855
PAIKKAKUNTA: Sodankylä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa Pyhä-Luosto matkailualueen
reittiverkostoa niin, että se vastaa nykyistä paremmin kansainvälistyvän asiakaskunnan kysyntään
ja mahdollistaa matkailualueen kehittämisen nykyistä monipuolisemmaksi niin kotimaisille kuin
kansainvälisille asiakkaille ja toisaalta viihtyisämmäksi alueella asuvalle henkilöstölle ja
lähikunnissa asuville paikallisille. Hankkeen myötä Pyhä-Luostolle tulee laajempi ja
monipuolisempi reittiverkosto, mikä lisää osaltaan asiakastyytyväisyyttä ja on nähtävissä alueen
palvelupisteisiin kertyvissä asiakaspalautteissa paikan päällä. Osaltaan reittiverkoston
monipuolistaminen lisää asiakasvirtaa alueelle sekä yöpymisten että lähialueiden päiväkävijöiden
muodossa.
Pyöräile Pellossa/Pellon kunta
JULKINEN TUKI: 22300
KOKONAISBUDJETTI: 22300
PAIKKAKUNTA: Pello
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshankkeessa on tavoitteena luoda perusta kunnan alueen
pyörilyreiteille, joka palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita ja ohjaa erityisesti nuoria
liikunnan pariin sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä
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vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan kartta-aineistoja, selvitetään reittien käytön
edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja -selosteita.Hankkeen tarkoituksena on
lisäksi tehdä työsuunnitelma maastopyöräilyyn tarkoitettujen lähireittien ja kulku-urien
kunnostustoimenpiteiksi ja viitoitusten hankkimiseksi, jotka lisäävät edellytyksiä turvalliseen
luonnossaliikkumiseen. Yhteisten toimenpiteiden tarkoituksena on luoda lisäarvoa matkailuun,
joka keskittyy luontoon ja eko-matkailuun erityisesti pienissä kylissä ja maaseutualueilla sekä
tuotteistaa em. elementit kestävän kehityksen matkailupaketiksi. Hankkeessa tehtävää työtä
jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja palveluopasteet merkitään maastoon,
kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia, tuotetaan painetut ja sähköiset
opaskartat.
Ylläsjärvi - Äkäslompolo TOP maastopyöräilytuote/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 134540
KOKONAISBUDJETTI: 134540
PAIKKAKUNTA: Kolari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.03.2020-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Ylläksen matkailualueella kehitetään
Ylläsjärven ja Äkäslomplon matkailukeskusten väliselle kesäreitille maastopyöräilyreitti. Lisäksi
hankkeessa huomioidaan alueella tehtyjä esteettömien palveluiden kehittämissuunnitelmia ja
parannetaan kaikkien asiakkaiden palveluita. Reitillä rakennetaan sorarakentamisen keinoin 5,4
km ja uusilla ”teräspitkos” rakenteilla 126 metriä uutta kestävyydeltään erinomaista ja monen
tasoiselle pyöräilijälle soveltuvaa maastopyöräilyreittiä. Reitin varteen rakennetaan
esteettömyyden kehittämiseksi 7 kpl teräspitkoksista ohituspaikkoja. Koko reitin pituus on noin
7,9 km.

2.10 Keski-Suomen ELY-keskus
Hankasalmen Kirkonkylän ja Aseman välinen kevyen liikenteen väylä/Hankasalmen kunta
JULKINEN TUKI: 1000000
KOKONAISBUDJETTI: 1000000
PAIKKAKUNTA: Hankasalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.11.2017-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on laatinut Hankasalmen
kunnalle Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan Uusi Hankasalmi -suunnitelmaa, jossa nousee
voimakkaasti esille kevyen liikenteen väylän tarve keskeisenä liikuntapaikkana. Kuntalaiskyselyjen
perusteella väylä on toivotuin liikuntahanke, palvelee laajaa käyttäjäryhmää sekä on esteetön ja
maksuton liikkumisympäristö. Väylä myös tukisi koko maakunnan kattavaa pyöräilyn
edistämisohjelmaa.
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Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen - Konginkankaan hevosurheilukeskuksen
koordinointihanke/Äänekosken Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 75000
KOKONAISBUDJETTI: 75000
PAIKKAKUNTA: Äänekoski
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2018-30.04.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hevosvoimia hevosurheilukeskukseen on erilaisten toimijoiden ja
toimintojen koordinointihanke, joka nopeuttaa Konginkankaan hevosurheilukeskuksen syntymistä
ja koordinoi eri toimijoiden toimenpiteitä niin, että kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa.
Hanke perustuu Konginkankaan hevosurheilukeskuksen toiminnalliseen yleissuunnitelmaan
(Sweco2017).
Himoksen lumivarma latu/Jämsän kaupunki
JULKINEN TUKI: 741575
KOKONAISBUDJETTI: 741575
PAIKKAKUNTA: Jämsä
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Himoksen lumivarma latu investointihankkeen avulla rakennetaan 1,7 km
pitkä ja 8 metriä leveä edestakaisin hiihdettävä latupohja, lumetusputkisto ja ladun valaistus.
Ensilumenlatu toimii talvisin hiihtolatuna, joka yhdistyy nykyiseen latupohjaan. Säilölumi tehdään
talvella ja säilötään kesäksi purun alle lumensäilömispaikalle. Ensilumenladun lumivarmuutta
parannetaan rakentamalla koko ladun matkalle lumetusputkisto ja veden syöttöä varten
syöttövesiputki. Hankkeen suunnittelussa on ollut vahvasti mukana paikallisten hiihto- ja muiden
urheiluseurojen edustajia.
Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristön kehittäminen/Pihtiputaan kunta
JULKINEN TUKI: 449365
KOKONAISBUDJETTI: 449365
PAIKKAKUNTA: Pihtipudas
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 10.08.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään hyvinvointipalvelujen toimintaympäristöä
rakentamalla Pihtiputaalle tekojääkaukalo, joka toimii kesäisin tenniskenttänä. Lisäksi hankkeessa
rakennetaan lumetusjärjestelmä ensilumen latua varten. Rakentamisella varmistetaan
talviurheiluolosuhteita lämpiminä ja vähälumisina talvina, Tavoitteena on parantaa kuntalaisten
liikuntamahdollisuuksia ympärivuotisesti ja siten edistää hyvinvointia ja terveyttä. Hanke lisää
maaseutualueiden elinvoimaisuutta luomalla laadukkaita vapaa-ajanpalveluita, jotka ovat
keskeisiä vetovoimatekijöitä niin yritysten kuin asukkaidenkin kannalta.
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Jumppahalli Keuruulle/Keurusjumppa r.y.
JULKINEN TUKI: 462825
KOKONAISBUDJETTI: 617100
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 27.02.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Keurusjumppa rakentaa Jumppahallin Keuruulle paikkaa, jonka
saavutettavuus on hyvä. Halli varustetaan kiinteästi paikoillaan olevin telinein, jotka soveltuvat eri
käyttäjille monipuolisesti. Hallissa toteutetaan rakenneratkaisuja, jotka alentavat kustannuksia
hyödyntäen myös viereisen uimahallin tiloja.
Kelkkaurat kuntoon/Kivijärven Moottorikelkkailijat ry
JULKINEN TUKI: 34703,53
KOKONAISBUDJETTI: 46271,37
PAIKKAKUNTA: Kivijärvi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.12.2018-31.05.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoitus on kunnostaa Kivijärven alueen kelkkaurat turvallisiksi ja
siten, että kelkkailijat ohjataan käyttämään merkittyjä uria, niille alueille, joihin on saatu
maanomistajien suostumus. Kohderyhmiä ovat moottorikelkkaa työkseen käyttävät, harrastajat,
sekä huvikelkkailijat ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Keski-Suomen kansallispuistot kuntoon/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 210500
KOKONAISBUDJETTI: 210500
PAIKKAKUNTA: Kuhmoinen
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Luontoliikunnan muodoista erityisesti maastopyöräily, polkujuoksu ja
melonta kasvattavat tällä hetkellä harrastajamääriään. Retkeilevät lapsiperheet, seniorit sekä
muut erityisliikkujat, ovat puistojen tärkeitä käyttäjäryhmiä jo nyt. Keski-Suomen kansallispuistot
kuntoon -hankkeen tavoitteena on nostaa kansallispuistojen palvelurakenteiden ja reittien laatu
ja palvelukyky. Isojärvelle ja Leivonmäelle rakennetaan mm. uudet maastopyöräilyreitit ja
laajennetaan sekä uudistetaan taukopaikkojen palvelurakenteita vastaamaan kasvanutta
kysyntää. Molempien puistojen reitistöjen viitoitukset uudistetaan ja Isojärven polkuverkostosta
muodostetaan tuotteistamisen mahdollistavia eripituisia rengasreittejä. Pyhä-Häkin reittejä
kehitetään vastaamaan kansainvälisten matkailijoiden tarpeita. Salamajärvellä parannetaan
vaellus-, lintu- ja metsäpeuramatkailun toimintaedellytyksiä sekä lisätään Koirasalmen
esteettömiä palveluita.
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Keurusselkä Satamat ja reitit -hanke/Kehittämisyhtiö Keulink Oy
JULKINEN TUKI: 158603,2
KOKONAISBUDJETTI: 158603,2
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Keuruu-Multia-Petäjävesi-Mänttä-Vilppula -alueella on satoja kilometrejä
erilaisia ulkoilu- ja virkistysreittejä. Rakentamistyö on suurelta osin toteutettu, mutta joitakin
strategisesti tärkeitä osuuksia puuttuu vielä. Selkeä tarve kohdennetulle täydentämis- ja
korjausrakentamiselle on myös olemassa. Eri käyttöön rakennettujen ulkoilureittien ja ¿ väylien,
kuten esimerkiksi patikointireittien, latu-urien, luontopolkujen, kelkkaurien, ratsastuspolkujen,
kevyenliikenteen väylien, maaseudun tiestön yms. koordinoitu yhdistäminen avaa uusia
mahdollisuuksia. Ulkoilureittien vetovoima kasvaa entisestään, kun ne linkitetään maaseudun
tukipalveluihin (kaupat, majoitus- ja ravitsemisliikkeet, nähtävyydet, kulttuurikohteet yms.).
Reitistötiedot tulee digitoida ja jakaa eri alustoilla siten, että ne ovat mm. mobiilisti saatavilla.
Killerin valjastushalli/Keski-Suomen Hevosjalostusliitto r.y.
JULKINEN TUKI: 303738
KOKONAISBUDJETTI: 404984
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Killerin valjastushallin tavoitteena on kehittää entisestään Keski-Suomen
hevosurheilukeskuksen infrastruktuuria. Uusi valjastushalli parantaa keskisuomalaisten ja muualta
Suomesta tulevien hevosyrittäjien ja -harrastajien olosuhteita, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja
palveluja lajin parissa tehtävään työhön sekä nuorisotoimintaan. Hanke jatkaa omalta osaltaan
Killerin hevosurheilukeskuksen monipuolista kehittämistä.
Kinnulan kunnan liikunta- ja kultturiolosuhteiden kehittämisselvitys/Kinnulan kunta
JULKINEN TUKI: 14000
KOKONAISBUDJETTI: 14000
PAIKKAKUNTA: Kinnula
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi liikuntapaikkaselvitys ja
kuntalaisten laajamittainen kuuleminen edesauttavat mahdollisessa liikuntapaikkarakentamisen
valtionavustuksen hakemisessa. Laaja selvitys mahdollistaa kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden
mittaamisen ja jatkossa myös seurannan. Hanketta ohjaa osallistavan liikuntasuunnittelun
periaate. Selvitys toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja tärkeimpien sidosryhmien (esim.
urheiluseurat, yhdistykset, eri ikäluokat ja toimijat, koulut) kanssa. Liikuntapaikan käyttäjien
kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää liikuntapaikkasuunnittelussa ja tämä nousi esille myös
valtuustoaloitetta käsiteltäessä. Lisäksi selvityksessä hyödynnetään jo olemassa olevaa aineistoa
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kuten Lipas-järjestelmästä löytyviä tietoja sekä kunnassa aiemmin tehtyjä suunnitelmia tai
selvityksiä.
Konnevesi-Laukaa -reitin matkailukäytön vahvistaminen/Konneveden kunta
JULKINEN TUKI: 66740
KOKONAISBUDJETTI: 66740
PAIKKAKUNTA: Konnevesi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Konnevesi-Laukaa vesireitin palvelurakenteiden parantaminen Konneveden
kunnan osuudella, seitsemän kosken koskireitillä, sekä Etelä-Konneveden saarikohteissa. Alueella
on nykyisellään huonokuntoisia rakenteita ja suurilta osin melojia palvelevat rantautumislaiturit ja
katokselliset tauko- ja yöpymispaikkarakenteet puuttuvat kokonaan. Alueelle tarvitaan lisää
laitureita, taukopaikkoja tulipaikkoineen sekä merkintää ja opastusta varmistamaan turvallisuutta
ja asiakaspalvelun laatua. Toimenpiteitä ovat taukopaikkojen ja niiden rakenteiden määrän ja
laadun lisääminen, opastuksen nykyaikaistaminen ja yhdenmukaistaminen ja suunnittelu,
tiedottaminen ja raportointi.
LISÄÄ LIIKETTÄ SEUTUKUNTAAN - ÄÄNEKOSKEN YLEISURHEILU- JA JALKAPALLOHALLI/
Äänekosken kaupunki
JULKINEN TUKI: 900000
KOKONAISBUDJETTI: 900000
PAIKKAKUNTA: Äänekoski
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2017-30.06.2022
HANKKEEN KUVAUS: Äänekoskella on polttava tarve rakentaa puuttuvia urheilu- ja liikuntatiloja
eri käyttäjäryhmille. Lisää liikettä seutukuntaan -hankkeessa rakennetaan erityisesti jalkapallolle
ja yleisurheilulle soveltuva ylipainehalli Äänekosken liikuntapuistoon. Uusi halli palvelee laajasti
Äänekosken seutukuntaa ja lisää siten alueen vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia
Luontoliikunnasta kunnan vahvuus/Kannonkosken kunta
JULKINEN TUKI: 39720
KOKONAISBUDJETTI: 39720
PAIKKAKUNTA: Kannonkoski
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.11.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kannonkosken kunnan luontoliikuntareiitistöjen ja -paikkojen sekä
matkailukentän toimijoiden verkostojen selvittäminen, kehittäminen ja eri toimijoiden yhteistyön
tiivistäminen.
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Maneesin rakentaminen/Tmi Laakson Talli
JULKINEN TUKI: 25373,3
KOKONAISBUDJETTI: 126866,48
PAIKKAKUNTA: Laukaa
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 16.01.2019-04.04.2021
HANKKEEN KUVAUS: Maneesin rakentaminen erikoistuneita ratsastuspalveluja varten.
Moottoriratahanke/Keuruun Moottoriurheilukeskus Oy
JULKINEN TUKI: 539704,12
KOKONAISBUDJETTI: 719605,5
PAIKKAKUNTA: Keuruu
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2018-31.05.2022
HANKKEEN KUVAUS: Moottoriurheiluharrastuksien ja liikenneturvallisuuden kehittämishanke
kaikille Keski-Suomen alueen kiinnostuneille asukkaille, ihmisille ja yrityksille, mikä samalla
kehittää ja tukee Keurusseudun alueen taloutta.
Pienmaneesin rakentaminen/Uusitalo Hannu Samuel
JULKINEN TUKI: 29979,94
KOKONAISBUDJETTI: 149899,68
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 15.01.2019-10.04.2021
HANKKEEN KUVAUS: Pienmaneesin rakentaminen hevosalan palvelutuotantoa varten.
Puuhapuisto Veijari: Modernisointi 2019/Kurun Lomasaari Oy
JULKINEN TUKI: 30000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Saarijärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 21.01.2019-25.03.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Puuha- ja Eläinpuisto Veijarin toiminnan
modernisointi.
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen/Kehittämisyhtiö Witas Oy
JULKINEN TUKI: 118666,4
KOKONAISBUDJETTI: 118666,4
PAIKKAKUNTA: Viitasaari
HANKELUOKKA: reitistöt
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HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-30.09.2020
HANKKEEN KUVAUS: Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen
hankkeessa kerätään yhteiseen tietokantaan ajantasainen tieto seutukunnan keskeisistä reiteistä.
Nykytilatarkasteluun valitaan jokaisesta kunnasta 2 keskeisintä reittiä tai soveltuvaa reitin osaa
hankkeeseen (yhteensä noin 16 reittiä). Tietokanta sisältää tiedon reitistä, sen kunnosta,
kunnostustarpeesta, soveltuvuudesta ja hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi kartoitetaan
yritystoiminnan nykytilaa. Reittien kehittäminen nivoutuu alueellisen kehittämisen
kokonaisuuteen.
Suojakallion Hevosurheilukeskus/Korpilahden Ratsastajat ry
JULKINEN TUKI: 192052,5
KOKONAISBUDJETTI: 256070
PAIKKAKUNTA: Jyväskylä
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.03.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Suojakallion ratsastuskenttä Korpilahdella on Keski-Suomen suurin
ulkoratsastuskenttä. Korpilahden Ratsastajat ry järjestää alueella vuosittain useita kilpailupäiviä ja
valmennuksia, joiden ohella kenttä on jatkuvasti ratsastajien käytössä omatoimiharjoittelua
varten. Hankkeen ensisijainen tavoite on rakentaa uusi, tilava parkkipaikka kentän taakse ja
parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta alueella.Varsinaisen ratsastuskentän pohja ei
vastaa tämän päivän vaatimuksia. Kentän alta puuttuu salaojitus, mikä hidastaa kentän kuivumista
ja kentän pintamateriaali on jo kulunutta ja likaantunutta. Uusittu kentän pohja varmistaisi
laadukkaiden kilpailujen järjestämisen. Parkkipaikan laajennuksen ja kentän pohjan kunnostuksen
lisäksi tavoitteena on kahvio- ja wc-tilojen uusiminen viihtyvyyden lisäämiseksi sekä porakaivon ja
kevyen kastelujärjestelmän asentaminen kentän huoltotöiden helpottamiseksi. Hanke palvelisi
myös muita tapahtumia, kuten Neste Rallia, Korpilahden eteläisten kylien Maalaismarkkinoita ja
seudun koiraharrastustoimintaa.
Yhdysreitit kuntoon/Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry
JULKINEN TUKI: 196509,75
KOKONAISBUDJETTI: 262013
PAIKKAKUNTA: Viitasaari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on saada Pohjoisen Keski-Suomen alueen
kelkkailulle tarkoitettu yhdysreittiverkko kuntoon ja suunnitella virkistyskäyttöön pääsiassa
moottorikelkkailuun mutta myös muun virkistyskäytön tarpeisiin soveltuva reitistö.
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2.11 Kainuun ELY-keskus
Etälukijat/Sportele Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 21.03.2019-27.05.2021
HANKKEEN KUVAUS: Urheilun ajanoton laite- ja menetelmäkehitys ja markkinaselvitys.
Hiihto- ja pyöräilyreitin turvallisuuden parantaminen Vuokatin Länsirinteen alueella/Vuokatin
Säätiö sr
JULKINEN TUKI: 74400
KOKONAISBUDJETTI: 99200
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 29.09.2020-30.09.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Vuokatinportintien ja Vuokatin rinteiden
länsirinteen palvelurakennuksen välisen, kaksisuuntaisen ja n. 300m mittaisen ulkoilureitin
turvallisuutta loiventamalla ja leventämällä reittiä sekä lisäämällä siihen valaistus ja rakentamalla
reitin alittava kulkuyhteys rinteeseen. Samalla toimenpiteet mahdollistavat yhtenäisen
ensilumenladun rakentumisen ja sen huoltamisen Urheiluopiston ja Koulurinteen välille.
Hyrynsalmen ulkoilureittien kehittämishanke/Hyrynsalmen kunta
JULKINEN TUKI: 265757
KOKONAISBUDJETTI: 265757
PAIKKAKUNTA: Hyrynsalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hyrynsalmen kunta on yhteistyössä Metsähallituksen kanssa laatinut
suunnitelman nykyisten liikuntareittien kunnostamiseksi ja uusien reittien rakentamiseksi.
Hankkeen yleistavoitteena on nostaa Ukkohallan / Hyrynsalmen kunnan mainetta ja veotvoimaa.
Yhtenä osatavoitteena on hankkeen aikana on luoda vetovoimainen retkeilyalueinfra, joka
hyödyntää myös Paljakan luonnonpuistoa ja samalla yhdistää Ukkohallan ja Paljakan retkeilyreitit
yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Hankkeen toimenpiteinä on kunnostaa / rakentaa 11
polkupyörä- ja vaellusreittiä, rakentaa näköalatasanne (torni) ja hankkia ulkoliikuntapaikkavälineita hankkeessa tehtäville liikuntapaikoille.
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Innovaatioiden tuotekehityshanke/Finems Oy
JULKINEN TUKI: 10000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 17.05.2019-15.09.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on varmistaa Finems Oy:n uusimman innovaation,
pallonpalautinvahdin, suunnittelu- ja kehitystyötä. Keksinnölle on haettu Eurooppa patenttia.
Pallonpalautinvahti valvoo keilapallojen ja keilojen liikkumista keilakoneessa. Mikäli pallon kulku
jostain syystä estyy, laite pysäyttää palautinhihnan toiminnan ja järjestelmä ilmoittaa vikatilasta
välittömästi, jolloin virheen korjaus on nopeaa ja lisäongelmilta vältytään. Laite lisää keilaajien
asiakastyytyväisyyttä kahdella tavalla, se varmistaa keilavuoron toteutumisen ilman pitkiä
keskeytyksiä ja vapauttaa henkilökunnan palvelemaan asiakkaita korjaustoimenpiteiden
tekemisen sijaan.
KAMORE - Kainuun moottorikelkkareitit kuntoon/Sotkamon kunta
JULKINEN TUKI: 981803
KOKONAISBUDJETTI: 981803
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa nykyisten moottorikelkkaurien
korjaamista sekä uusien reittien rakentamista Kainuun kuntien alueella. Vesistöreitit pyritään
minimoimaan, jolloin myös uusia linjauksia on tehtävä. Hankkeen peruskartoitus- ja selvitystyö on
tehty vuosien 2017-2018 aikana. Hankkeessa selvitetään ja toteutetaan myös sähköiset karttaaineistot mobilekäyttäjille. Lisäksi tutkitaan ja toteutetaan reittimaksujen (virallisella
moottorikelkkailureitillä) maksamismahdollisuus puhelimen kautta, josta maksut jyvitetään
kunnille tai mahdolliselle ylläpitokumppanille tai yhteistyöelimelle. Reittien kehittäminen
helpottaa reittien ylläpitoa ja tukee alueella toimivien moottorikelkkailuun
Land of National Parks South/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 262121
KOKONAISBUDJETTI: 262121
PAIKKAKUNTA: Suomussalmi
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa mahdollistetaan luontomatkailun kasvu parantamalla reittien
palveluvarustusta ja asiakasturvallisuutta kansainvälisten matkailijoiden ja kasvavien
asiakasmäärien tarpeita vastaaviksi. Hankkeen toimenpiteillä pyritään myös takaamaan
luontoarvoen säilyminen uusien aktivitteetien ja kasvavien kävijämäärien alla. Hankkeen
toimenpiteet liittyvät Hossan sekä Martinselkosen retkeilyreitistöjen kehittämiseen. Hankkeen
hyödynsaajia ovat alueen matkailuyritykset, omatoimiset matkailijat ja paikallisväestö.
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Ympärivuotisen matkailun edellytysten kehittyessä hankkeella on positiivista vaikutusta myös
aluetalouteen.
Paljakan polut/Puolangan kunta
JULKINEN TUKI: 143223
KOKONAISBUDJETTI: 143223
PAIKKAKUNTA: Puolanka
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.09.2019
HANKKEEN KUVAUS: Paljakan Polut hankkeen tavoitteena on selkeyttää Paljakan matkailualueen
keskuksen maastoreitit ja muut liikuntaväylät sekä opastus niille. Tavoite on, että reitit ovat
turvallisia, houkuttelevia sekä löytyvät helposti.
To Explore in Kainuu - Outdoors Kainuu/Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 278120
KOKONAISBUDJETTI: 278120
PAIKKAKUNTA: Kajaani
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2017-31.08.2020
HANKKEEN KUVAUS: 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 reittiinformaatio 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. Yhtenä tavoitteena on kartoittaa reittien
infrastruktuurin kehittämisen tarpeet ja esittää niistä uusia alueellisia kehittämishankkeita.
Urheiluopisto-Koulurinne ulkoilureitin parannushanke/Vuokatin Säätiö sr
JULKINEN TUKI: 274343,25
KOKONAISBUDJETTI: 365791
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.07.2019-10.01.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan Vuokatin Urheiluopistolta Koulurinteelle johtavan
noin neljän kilometrin pituisen ulkoilureitin ympärivuotista ja turvallista käyttöä leventämällä
reittiä, vahvistamalla reittipohjaa lumenajon mahdollistamiseksi, lisäämällä reitille valaistuksen ja
opasteet sekä turvakaiteet tarvittaviin kohtiin.
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Viihde-Metka Oy/Viihde-Metka Oy
JULKINEN TUKI: 66911,95
KOKONAISBUDJETTI: 191177
PAIKKAKUNTA: Sotkamo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 04.12.2017-13.03.2020
HANKKEEN KUVAUS: Viihde-Metka Oy on yritys, jonka ensimmäinen tuote on MegaZone Vuokatti.
MegaZone on futuristinen laserseikkailupeli, joka tarjoaa asiakkaalle elämyksiä sekä
matalankynnyksen liikuntaa. Tukea tarvitaan Metka Oy:n perustamiseen, sekä MegaZone
Vuokatin toteuttamiseen, markkinointiin ja suunnitteluun. Megazone rakennetaan Superparkilta
vuokrattaviin tiloihin.

2.12 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Karjalan maastopyöräreittihanke/Etelä-Karjalan liitto
JULKINEN TUKI: 53200
KOKONAISBUDJETTI: 53200
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.09.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Etelä-Karjalaan opastettu
monikäyttöreitistö maastopyöräilijöille. Hankkeen tuloksena syntyy maastopyöräilijöille
suunniteltua reittiverkostoa sekä reittitietoja, jotka ovat vapaasti ladattavissa mobiililaitteelle.
Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit/Etelä-Karjalan liitto
JULKINEN TUKI: 43730
KOKONAISBUDJETTI: 43730
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 06.03.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on Etelä-Karjalan alueelle polkupyöräilyn
teemareittejä uusina matkailutuotteina. Teemareittien kehittämisessä otetaan huomioon
lyhyemmät kaupungeista ja taajamista maaseudulle ja sen palveluihin sekä nähtävyyksiin
kohdennetut reitit sekä pidemmät taajamien ulkopuoliset yli maakunnan ulottuvat pidemmät
reittikokonaisuudet. Teemareitit toteutetaan digitaaliseen palveluun, jossa ne ovat sekä koti- että
ulkomaisten matkailijoiden käytettävissä usealla eri kielellä. Lisäksi suunnitellaan taajamiin ja
keskeisiin reittien solmukohtiin opastauluja pyöräilijöille (toteutus eri rahoituksella.)
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Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistus/Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr
JULKINEN TUKI: 89154,8
KOKONAISBUDJETTI: 89154,8
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-30.06.2020
HANKKEEN KUVAUS: Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistaminen ja sisällön digitointi toteutetaan
luontomatkailukohteiden ja palvelujen saatavuuden ja tuotteistamisen parantamiseksi.
Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet Etelä-Karjalan kuntien ja virkistysaluesäätiön
ylläpitämien retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle
sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä tietojen julkaisemiseksi suomeksi ja kahdella muulla
kielellä maakunnallisella sivustolla.
Eteläisen Saimaan vesistö- ja luontomatkailun vähähiiliset liikenneketjut/Etelä-Karjalan liitto
JULKINEN TUKI: 61613
KOKONAISBUDJETTI: 61613
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 02.12.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kartoitetaan koko Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon Eteläisen
Saimaan alueen virkistys- ja luontomatkailun vesi- ja maaliikenneyhteyksiä erityisesti maaseudun
palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi ja uniikkien reittipalvelukokonaisuuksien
kehittämiseksi. Hankkeessa kehitetään uusia yhteyksiä mahdollisilla pilotoinneilla, jotka
mahdollistavat esimerkiksi polkupyöräilyn/luontomatkailun rengasmatkojen toteuttamisen
Saimaan alueella. Hankkeen alussa järjestetään yhteinen kick-off tilaisuus , jossa käydään läpi
hankealueen tavoitteet ja käynnissä olevat hankkeet ja niiden toisiaan hyödyntäminen Saimaan
alueen pyöräilyn ja viristysmatkailun liikenneyhteyksien kehittämiseksi. Hankkeen aikana saatuja
tuloksia esitellään info-materiaaleissa ja kosketusnäytöillä, joita pidetään mukana info- ja
tiedonkeruu kiertueilla sekä mm Saimarium tilassa, jossa käy paljon matkailjoita ja maakunnan
asukkaita katsomassa sen tarjontaa.
Harjoitusradan ja pyöröaitauksen rakentaminen/Kivinen Ismo Juhani
JULKINEN TUKI: 5458
KOKONAISBUDJETTI: 27290
PAIKKAKUNTA: Iitti
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.08.2020-01.10.2022
HANKKEEN KUVAUS: Harjoitusradan ja pyöröaitauksen rakentaminen
Hevostalliliiketoiminnan kehittäminen/Ari Kuorttinen
JULKINEN TUKI: 60457,6
KOKONAISBUDJETTI: 302288
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PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.08.2020-30.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hevostalliliiketoimintaa kehitetään investoimalla uuteen maneesirakennukseen, joka on ympärivuotisesti käytettävissä.
Kenttä kylälle 2/Savitaipaleen Urheilijat ry
JULKINEN TUKI: 255000
KOKONAISBUDJETTI: 340000
PAIKKAKUNTA: Savitaipale
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 03.04.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Savitaipaleen Urheilijoiden tarkoituksena on rakentaa Savitaipaleen Jäähallin
viereen edellisellä ohjelmakaudella rakennetun tekonurmikentän yhteyteen juoksuradat,
hyppypaikat ja kuulantyöntöpaikka. Hanke on ajankohtainen, koska Savitaipaleella ei ole
kunnollista yleisurheilijoille tarkoitettua harjoittelupaikkaa ja alueen nuoret harrastajat joutuvat
kulkemaan Lappeenrantaan harjoittelemaan. Kenttää tullaan hyödyntämään myös koululaisten
liikunnan opetuksessa, mistä ajasta seura veloittaa kenttämaksuja. Muina aikoina kenttä on
vapaasti alueen asukkaiden käytössä.
Ketjureaktio Saimaalla pyörämatkailun kehittämishanke/Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr
JULKINEN TUKI: 140000
KOKONAISBUDJETTI: 142000,2
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Pohjoisen kohteissa on huomattu, että talvikävely ja -pyöräilyreitit ovat jopa
hiihtolatuverkostoja suositumpia. Pohjoismaistakin löytyy useita kohteita, joissa infrastruktuuria
on menestyksekkäästi kehitetty tukemaan ympärivuotisuutta. Hankealueen pyöräilyreitteihin,
pyöräilyä tukevan infraan sekä digitaaliseen reittiaineistoon on panostettu, tuotteita on paketoitu
ja alueella liikkuu jo pyörämatkailijoita. Hanke toteuttaa kaikille yrityksille ja muille toimijoille
avoimia työpajoja ja järjestää seminaareja, joiden avulla etsitään uusia yrittämisen
mahdollisuuksia ja markkinoita pyörämatkailussa. Hankkeen toimenpiteiden avulla perehdytään
pyörämatkailun eri alalajeihin, kohderyhmiin ja markkinoihin ja kriittisiin menestystekijöihin.
Ympärivuotiset pyörämatkailutuotteet tuovat lisää asiakkaita yrityksiin ja lisäävät alueen
elinvoimaisuutta. Pyörämatkailun kehitystyö edistää matkailun sosiaalista, ekologista ja
taloudellista kestävyyttä.
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Koskipuisto/Cursor Oy
JULKINEN TUKI: 240000
KOKONAISBUDJETTI: 240000
PAIKKAKUNTA: Kotka
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kotka on suomen puistopääkaupunki. Puistot ovat merkittävä osa Kotkan
kaupunkia. Etenkin vesiaiheiset puistot ovat niittäneet niin kansallista kuin kansainvälistäkin
mainetta. Siikakosken Koskipuisto on looginen jatko vesiaiheisille puistoille. Siellä Kymijoki virtaa
vapaana ja kosket kuohuvat muodostaen upeat maisemat. Paikka on paikallisten suosima
ulkoilualue, jonka vetovoimaa halutaan kasvattaa entisestään. Tavoitteissa ei ole perinteinen
puisto, vaan toteutuksessa huomioidaan toiminnallisuus kehittäen alueen vetovoimatekijöitä
kuten uimarantoja, historiaa ja jokialueen kalastusmahdollisuuksia puistomaisia osuuksia
unohtamatta.
Lyöntikatos (Rangekatos)/Viipurin Golf Oy
JULKINEN TUKI: 13950
KOKONAISBUDJETTI: 18600
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.04.2019-15.11.2019
HANKKEEN KUVAUS: Yleisen harjoittelualueen lyöntikatoksen korjaus ja kunnostus.
Harjoittelualueelle on vapaa pääsy. Katos mahdollistaa lyöntiharjoittelun myös sadesäällä ja
vähentää paahtavan auringonpaisteen vaikutusta. Hyvä ehjä katos lisää harjoituspäiviä
merkittävästi. Lisäksi lapsille ja muille aloitteleville pelaajille maksuttomat harjoitukset ja
tapahtumat järjestetään aina harjoitusalueella. Tavoitteena on lisätä kaikenikäisten ihmisten
liikuntaa ja saada lisää harrastajia lajin pariin. Golf on tutkitusti hyvää terveysliikuntaa. Nuorimmat
harrastajat ovat 4-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita
MAA - Maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki/Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 329991,2
KOKONAISBUDJETTI: 329991,2
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä-ja terveydenedistämishankeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.07.2022
HANKKEEN KUVAUS: Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntyneiden osuus Suomessa kasvaa
merkittävästi. Arvion mukaan vuonna 2030 koko väestöstä noin neljäsosa on yli 65-vuotiaita ja
eteläkarjalaisista noin 32 %. (Sotkanet 2019.) Ikääntyneiden osuus kasvaa nopeimmin suurten
kaupunkien kehyskunnissa. Ikääntyneiden muuttoalttius on matalampi kuin muiden ikäluokkien,
joten merkittävä osa ikääntyneistä ikääntyy tutussa asunnossa ja asuinympäristössä.
Väestörakenteen mukana tuomiin alueellisiin eroihin tarvitaan eri alueiden erityispiirteitä
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huomioivia ratkaisuja. MAA-hankkeen (Maaseudulle asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin
tuki) tavoitteena on lisätä eteläkarjalaisten ikäihmisten hyviä elinvuosia toimintakykyä
vahvistamalla siten, että ikäihmisten palvelutarve joko vähenisi tai pysyisi mahdollisimman
samana ja tätä kautta kotona asuminen mahdollistuisi mahdollisimman pitkään.
Hankkeessa toteutetaan kolme alueellista kokeilua: Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.
Painopisteenä on tiedolla johtaminen, ennakoiva palvelutarpeiden tunnistaminen ja
toimintakyvyn tukeminen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä maaseudun asukkaiden ja heidän
omaistensa, kuntien liikuntaneuvonnan, järjestöjen sekä vanhusneuvostojen kanssa. MAA tekee
yhteistyötä myös muiden maaseudulle kohdentuvien hankkeiden kanssa. Hankkeen toiminnasta
tiedotetaan laajasti ja aktiivisesti. Hyvin toteutettu viestintä nopeuttaa hankkeen käynnistymistä,
parantaa hankkeen ja sen toteuttajien näkyvyyttä ja auttaa löytämään kohderyhmään kuuluvia
asiakkaita. Hanke pyrkii tavoittamaan juuri nämä kotona asuvat ikääntyneet ajoissa ja kohdentaa
ennalta ehkäisevää elintapaneuvontaa heille - suoraan kotiin. Hankkeessa on kaksi työpakettia,
joiden kautta tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat, jotka
huolehtivat tai ovat huolissaan omista vanhemmistaan, sekä yli 75-vuotiaat maaseudulla asuvat
ikäihmiset, jotka eivät vielä ole julkisten sote-palvelujen piirissä.
Maneesin rakentaminen/RC Lappeenranta Oy
JULKINEN TUKI: 50509,2
KOKONAISBUDJETTI: 252546
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.05.2017-13.07.2019
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.
Matkailureitit kartalle/Cursor Oy
JULKINEN TUKI: 100000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
PAIKKAKUNTA: Kotka
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2020-31.08.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet Kotkan-Haminan seudun
kuntien ylläpitämien retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi
nykyaikaiselle, sähköiselle kansainväliselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä tietojen
julkaisemiseksi suomeksi ja kahdella muulla kielellä maakunnallisella matkailumarkkinoinnin
sivustolla. Samalla tarkastetaan olemassa olevat tiedot ja täydennetään reitteihin ja kohteisiin
liittyvää sisältöä, joka tukee kohteiden matkailullisia tuotteistusmahdollisuuksia.
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Ponitallin kehittämishanke/Kiviojan Ponitalli
JULKINEN TUKI: 43000
KOKONAISBUDJETTI: 215000
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 23.03.2017-13.07.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ponitallin maneesin ja tallikahvilan rakentaminen sekä pienkuormaajan
hankinta.
Pyöräillen ja retkeillen eteläiselle Saimaalle/Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr
JULKINEN TUKI: 83121
KOKONAISBUDJETTI: 83121
PAIKKAKUNTA: Taipalsaari
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Yleishyödyllisen investointihankkeen kohteena on mahdollistaa ja laajentaa
pyöräilyä ja retkeilyä eteläisellä Saimaalla. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö tekee viisivuotisen
sopimuksen Meritaito Oy:n kanssa väyläaluskäytöstä vapautuvan aluksen pitkäaikaisesta
vuokraamisesta yleishyödylliseen käyttöön, pyörämatkailijoiden kuljetukseen Saimaan
saaristoreitillä ja säätiön saarikohteisiin. Hankkeessa toteutetaan matkustajakäytön
mahdollistamat muutostyöt kuten pelastuslaitehankinnat sekä mahdolliset paloeristys- ja
sähkötyöt ja matkustajien mukavuuteen liittyvät kalusteet. Lisäksi rakennetaan käymälä
Kyläniemen satamaan ja tuotetaan tiedotusmateriaalia Saimaan saaristoreitistä ja lautan
aikatauluista. Kesään 2021 aikana haetaan kokemuksia tulevien vuosien kehittämiseen ja tehdään
suunnitelma aluksen muuttamisesta käyttämään uusiutuvaa energiaa. Tämän hankkeen kautta
Virkistysaluesäätiön hallintaan tuleva alus mahdollistaa ja vakiinnuttaa pyörämatkailun EteläSaimaan alueella ja avaa yhteyksiä saarikohteisiin veneettömille asukkaille ja matkailijoille.
Rauhan ja Ukonniemen alueen opastushanke/Lappeenrannan kaupunki
JULKINEN TUKI: 220349,19
KOKONAISBUDJETTI: 220349,19
PAIKKAKUNTA: Lappeenranta
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.02.2017-30.09.2018
Reporeitti/Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 154472,18
KOKONAISBUDJETTI: 154472,18
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2017-16.10.2020
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla uusitaan ja rakennetaan Mäntyharju-Repovesi ulkoilureitin
Kymenlaakson osuutta, Mouhusta Repoveden Riuttanvuorelle ja Orilammelle. Tavoitteena on
tuottaa käyttäjäkunnalle, maastopyöräilijät ja vaeltajat, laajemmin luontoa esittelevä ulkoilureitti
sekä uusia taukopaikat reitin varrelle. Entinen reitti päivitetään, pois metsäteiltä, kulkevaksi
luonnonkauniiden kohteiden kautta. Tavoitteena on ulkoilureitti, jossa toteutuvat
monikäyttömahdollisuudet, maastopyöräilylle (MTB), vaeltamiselle, erähiihdolle ja lumikenkäily
harrasteille. Kyseessä on Etelä-Suomen vanhin ulkoilureitti - Valkealan vaellusreitti.
Retkelle Repovedelle - Repoveden reitistön kehittäminen/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 225953
KOKONAISBUDJETTI: 225953
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2017-30.09.2019
HANKKEEN KUVAUS: 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 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.
RETU/Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 199253,85
KOKONAISBUDJETTI: 199253,85
PAIKKAKUNTA: Kouvola
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2019-30.11.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hakkeen tavoitteena on kunnostaa ja rakentaa Kymenlaakson virkistysaluilla
olevia ulkoilu- ja retkisatama rakenteita. Heisanharjun ulkoilureittien rakentamisen tavoitteena on
reiteillä turvallisuuden sekä luonnon kestävyyden parantaminen. Taukorakenteiden osalta
korvaamme entistä huonokuntoista rakennuskantaa Haminan Ulko-Nuokossa, Miehikkälän
Muhikossa ja Iitin Hiidensaaressa, uusilla kapasiteettiin ja ympäristöön soveltuvilla rakenteilla.
Taukorakenteissa huomioidaan tuliturvallisuus ja kompostoivat WC rakennukset täyttävät
ympäristölain vaatimukset. Kimolan kanavan vaikutusalueelle rakennamme ja kunnostamme
Vasikkasaaren ja Hiidensaaren retkisatamat.
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Salpalinjan ja Väliväylän kehittäminen virkistys -ja matkailukäyttöön/Luumäen kunta
JULKINEN TUKI: 124000
KOKONAISBUDJETTI: 124000
PAIKKAKUNTA: Luumäki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Salpapolun jatkaminen Luumäeltä Lappeenrantaan, teemalliset pyöräilyreitit
esim. Kivijärven ympäri sekä Väliväylän melontareitin kehittäminen Etelä-Karjalan alueella vaativat
kehittämistä. Väliväylän melontareitin sekä Salpapolun kohtaaminen Rutolassa muodostaa
merkittävän luontomatkailukokonaisuuden Etelä-Karjalassa. Hankkeessa tehdään taustatyötä
kohteiden valikoimiseksi ja niihin liittyvän tiedon keräämiseksi, maastokartoitusta sotahistoria
kohteiden osalta sekä tutkimustyötä ja arkistojen läpikäyntiä. Osasta kohteissa on jo tietoa
olemassa aikaisemmista hankkeista yhdistyksillä ja muilla toimijoilla. Valmiina oleva tieto tulee
kartoittaa ja hyödyntää. Keskeistä hankkeessa on aikaisempien kunnostussuunnitelmien
päivittäminen ja maanomistajien kanssa neuvottelut sopimuksista. Hankkeessa teetetään
esittelykohteiden opastustaulujen tekstit, täydennetään ja uusitaan aiemmassa hankkeessa
tehtyjä infotauluja, esitettä sekä internetsivuja.

2.13 Hämeen ELY-keskus
Elämysten hevonen/Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 67267,5
KOKONAISBUDJETTI: 89690
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä-ja terveydenedistämishankeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella pyritään yrittäjien ja heidän palveluidensa laadun,
saavutettavuuden ja valikoiman lisäämiseen, sekä näkyvyyden ja digitaalisuuden parantamiseen.
Uusien lajien sekä ratsastuksen verkkopalveluiden ja niiden tunnettavuuden lisäämisellä Suomessa
saadaan myös lisää uusia harrastajia ratsastusharrastuksen pariin, jossa harrastajamäärät ovat
viime vuosina olleet uhkaavasti laskusuuntaiset. Yritysryhmähankkeen tuloksena yrityksillä on
tarjota täysin uusia palveluita ja elämyksiä, joilla he tavoittavat uudet harrastajat ja vastaavat
markkinoiden kysyntään.
Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden ja reitistöjen kehittäminen/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 999500
KOKONAISBUDJETTI: 999500
PAIKKAKUNTA: Tammela
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.12.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on nostaa Päijät- ja Kanta-Hämeen luontokohteiden
palvelurakenteiden ja reittien laatu ja palvelukyky retkeilijöiden, kotimaisten ja kansainvälisten
matkailijoiden, luontoliikuntatapahtumien, kasvavien käyntimäärien ja uusien käyttäjäryhmien
edellyttämälle tasolle. Hankkeessa nostetaan luontokohteiden taukopaikkojen, reittien ja
opasteiden määrää ja laatua sekä parannetaan niiden saavutettavuutta huomioiden retkeilijät,
liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit, erilaiset harrastajaryhmät (mm. maastopyöräilijät ja
polkujuoksijat) ja tapahtumat. Liesjärvelle rakennetaan uusi esteetön taukopaikka ja reitti.
Torronsuolla parannetaan Kiljamon alueen palveluja. Evolla selkiytetään ja lisätään alueen
opastusta, toteutetaan maastopyöräilyreitistö ja rakennetaan esteetön reitti.
Päijänteellä
kunnostetaan Päijätsalon historiallinen näkötorni, kehitetään Pulkkilanharjun ja Kelventeen
palveluja sekä parannetaan käyntimäärälaskentaa. Hämeen Ilvesreitistön hienoimpia
luontokohteita kehitetään lisäämällä opastustauluja ja laajentamalla pysäköintialueita sekä
rakentamalla Melkuttimille uusi taukopaikka.
LUKA - Luonto kaikille/Lab-ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 398584
KOKONAISBUDJETTI: 398584
PAIKKAKUNTA: Lahti
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään työpajoissa uusia, esteettömiä palveluita
esteettömien rakenteiden, reittien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Yritysten ja
asiakkaiden kanssa pilotoidaan erilaisia tuotekonsepteja, joiden toimivuus sekä asiakkaiden
kokema hyöty ja hyvinvointivaikutukset arvioidaan.
Tuloksina kootaan arvoketjujen
toimintamallit, niihin liittyvät sudenkuopat ja mahdollisuudet, konseptoidaan tuotekortit ja
erityisryhmien tarpeiden kuvaukset sekä toteutetaan niihin liittyvä laaja viestintäkampanja.
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lab-ammattikorkeakoulu (LAB), Suomen Vammaisurheilu -ja
liikunta VAU ry (1.1.2020 alkaen Suomen Paralympiakomitea ry) ja Metsähallitus, Luontopalvelut.
Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke/Luonnonvarakeskus
JULKINEN TUKI: 280000
KOKONAISBUDJETTI: 280000
PAIKKAKUNTA: Turku
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.07.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hyvinvointipalvelut tarjoavat kasvun ja monipuolistumisen mahdollisuuksia
maaseutuyrittäjyyteen. Luonnon ja maaseutuympäristön hyödyntäminen hyvinvoinnin lähteenä
on lisääntynyt monentyyppisissä palveluissa, kuten matalan kynnyksen ennaltaehkäisyn,
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teeman alla on
liittymäpintoja moniin sektoreihin, kuten Green Care, matkailu, liikunta, luonnontuotteet, sekä
elämys- ja kulttuuripalvelut. Koordinaatiolla edistetään alan kehittämistä monialaisia toimijoita
törmäyttämällä ja yhteistyötä lisäämällä toimialojen rajapintoja ylittäen.
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Hyvinvointipalveluissa tavoitellaan asiakkaan sosiaalista, fyysistä, psyykkistä ja/tai henkistä
hyvinvointia. On tärkeää, että palvelut ovat vaikuttavia ja turvallisia, ja niissä käytetyt
toimintatavat perustuvat tutkittuun tietoon ja näyttöön. Koordinaatiolla edistetään
hyvinvointiyrittäjyyttä suunnittelevien toimijoiden tietojen, osaamisen ja ammatillisuuden
lisääntymistä, sekä laadukkaiden palveluluiden suunnittelua ja toteutusta asiakaslähtöisesti
erilaisille asiakasryhmille.
Alueilla toteutettujen hankkeiden ja aluetoimijoiden välinen tiedonvaihto, toiminnan
yhteensovittaminen, eri alojen toimijoiden törmäyttäminen ja vertaistuki ovat keinoja yhä
parempien kehittämistulosten ja synergiaetujen saavuttamisessa. Koordinaatio viestii teemaan
liittyvistä hankkeista, tutkimuksista sekä selonteoista, kokoaa tuloksia ja vaikutuksia ja jalkauttaa
niitä. Koordinaatio järjestää vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa mahdollistavia tapaamisia
monipuolisesti erilaisia digitaalisia välineitä käyttäen. Koordinaatio tekee tiivistä yhteistyötä
sosiaali- ja terveystoimialan sekä luonnontuotealan toimialapäällikköjen kanssa, sekä
hallitusohjelman
sote-kärkihanketoimijoiden,
muiden
koordinaatiohankkeiden,
maaseutuverkoston ja verkostopalveluyksikön kanssa.
Salpausselkä Unesco Global Geopark -kansainväliseksi luontomatkailualueeksi/Labammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 500287,16
KOKONAISBUDJETTI: 500287,16
PAIKKAKUNTA: Lahti
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-31.08.2020
HANKKEEN KUVAUS: Esiselvityshankkeessa todettiin, että Salpausselkien alue 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.
TAVASTIA BLUEWAYS - VESISTÖMATKAILUA HÄMEESSÄ/Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 318488
KOKONAISBUDJETTI: 318488
PAIKKAKUNTA: Hämeenlinna
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2018-30.04.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden
määrää Hämeen vesistömatkailua kehittämällä ja sen toimintaedellytyksiä parantamalla.
Hankkeen tavoitteena on niin ikään
-

kehittää reittien ja kohteiden matkailullista sisältöä ja saavutettavuutta sekä käyttöastetta
luoda uusia ja vahvistaa olemassa olevia liiketoimintamahdollisuuksia
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rakentaa monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia
ja -materiaaleja ja lisätä näin reittien ja kohteiden näkyvyyttä
edistää paikallisten asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia
vahvistaa yhteistyötä yrittäjien välillä yritysryhmien kokoamiseksi ja palvelutuotteiden
rakentamiseksi

2.14 Etelä-Savon ELY-keskus
Kaislajärven leirikeskus/Juvan Arkki Oy
JULKINEN TUKI: 85295
KOKONAISBUDJETTI: 243700
PAIKKAKUNTA: Juva
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 18.09.2017-08.06.2022
HANKKEEN KUVAUS: Kunnostetaan leirikeskus ympärivuotiseen käyttöön. 1935 rakennettu koulu
kunnostetaan majoitus/juhlakäyttöön, 1996 rakennettu rantasauna peruskorjataan
majoituskäyttöön. 10 pikkumökkiä peruskorjataan. Varasto/majoitusrakennus kunnostetaan.
Piha-alue/ranta kunnostetaan/maisemoidaan. Rakennetaan tenniskenttä, jalkapallokenttä,
lentopallokenttä ja mahdollisesti kappeli.
Luontomatkailun kalusto- ja varustehankinnat/Adverento Travel Oy
JULKINEN TUKI: 25725
KOKONAISBUDJETTI: 73500
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.10.2020-18.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Adverento Travel Oy tarjoaa luonto- ja liikuntapainotteisia aktiivilomia
luontomatkailijoille Saimaan alueella. Oleellinen osa Adverento Travelin liiketoimintamallia on
tukeutuminen Puumalan Pistohiekan kehittyvään matkailualueeseen. Voidakseen harjoittaa
toimintaansa Adverento Travel investoi luontomatkailukalustoon ja -varusteisiin.
Porosalmen retkeilyreitistöjen rakentamishanke/Lomakylä Järvisydän Oy
JULKINEN TUKI: 244370
KOKONAISBUDJETTI: 698200
PAIKKAKUNTA: Rantasalmi
HANKELUOKKA: 4. reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 19.07.2020-30.11.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana rakennetaan laadukkaita retkeilyreitistöjä Porosalmen
alueelle. Tavoitteena on lisätä turvallisia luontoliikkumisen mahdollisuuksia sekä kasvattaa
Järvisydämen alueen jalansijaa luontomatkailumarkkinoilla. Rakennettavat reitit ovat
monikäyttöreittejä, joissa voidaan esimerkiksi kulkea jalan, maastopyörillä ja hiihtäen. Osalla
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reiteistä voidaan kulkea esim. moottorikelkoilla ja koiravaljakoilla. Reitistöt sijoittuvat Hotel & Spa
Resort Järvisydämen alueelle Rantasalmen Porosalmella.
Puumalan reitistöhanke/Puumalan kunta
JULKINEN TUKI: 43200
KOKONAISBUDJETTI: 43200
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.08.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on yhtenäisen pyöräily-, patikointi- ja melontareitistön
kehittäminen, mikä liikuttaa matkailijoita, kuntalaisia ja vapaa-ajan asukkaita. Reitit ovat tärkeitä
kannustimia niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaisten terveyden edistämisessä liikunnan
kautta. Reittejä tarvitaan mm. patikointiin, retkeilyyn, kiipeilyyn, pyöräilyyn, melomiseen,
veneilyyn, matkailun oheispalveluiksi, retkiluisteluun, hiihtoon ja lumikenkäilyyn.
Hankkeen tavoitteena on: 1.selvittää, missä tilassa reitistöt ovat, 2. koota tiedot olemassa olevista
reiteistä ja selvittää, millaiselle verkossa olevalle karttapohjalle/foorumille reitistöt ja niiden
varrella olevat palvelut kannattaa koota, 3. verkkoalustan hankkiminen ja valmiiden reittien
vieminen sinne, 4.neuvotella maanomistajien kanssa sopimuksista keskeneräisten reittien osalta,
5. selvittää uusien ehdotettavien reittien toteuttamismahdollisuudet maanomistajien kanssa sekä
perustamiskustannukset, 6. yhdistää Geopark-kohteet ja niihin liittyvä esittely olemassa oleviin ja
suunniteltaviin reitistöihin, 7.selvittää yhden tai kahden talvipyöräilyyn soveltuvan
reitintoteuttamismahdollisuudet kustannuksineen, 8.ottaa kantaa reittien ylläpitoon
tulevaisuudessa. Reitistöjen kehittämistä tehdään kahdessa vaiheessa, joista nyt haettava hanke
toteuttaa ensimmäistä osaa. Toisessa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kehitettävien reitistöjen
kunnostamista tai uusien reitistöjen perustamistoimenpiteitä.
Pyöräillen Saimaalla/SK Saimaa Coop Osk
JULKINEN TUKI: 19827,5
KOKONAISBUDJETTI: 56650
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 11.04.2018-08.06.2022
HANKKEEN KUVAUS: Pistetään Saimaa pyöriin! Tämän investointihankkeen tavoite on saada aluksi
Puumalassa sijaitsevan saariston pyöräreitin ympärille toimivien yrittäjien käyttöön vuokrapyöriä
ja pyörälijöitä palveleva huoltoverkosto. Erityisesti satsataan sähköpyöriin, jotta reitille voisi lähteä
mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja eritasoisista pyöräilijöistä koostuvilla seurueilla.
Pidemmän aikavälin tavoite on mahdollistaa vuokrapyörien liikkuminen koko Saimaan seudulla.
Visiona on yhdistää pyörävuokraus jatkossa myös muiden omalla lihasvoimalla liikutettavien
välineiden vuokraukseen asiakasta parhaiten palvelevalla tavalla. Verkostomaisella toimintatavalla
pyritään mahdollistamaan asiakkaan vapaa liikkuminen ja reittisuunnittelu siten, että lähdön ja
tulon ei tarvitse tapahtua samasta pisteestä. Tulevaisuudessa asiakas voi vaikka hypätä pyörän
selkään Lappeenrannasta. Vaihtaa pyörä kajakkiin Puumalassa ja jatkaa meloen Savonlinnaan.
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Saimaa Canoeing investointihanke/Hanhiniitty Avoin yhtiö
JULKINEN TUKI: 48260,27
KOKONAISBUDJETTI: 137886,5
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.04.2020-10.09.2022
HANKKEEN KUVAUS: Saimaa Canoeing investointihanke on Saimaa Canoeing
melontamatkailuliiketoiminnan käynnistämiseen liittyvän kehittämishankkeen investointiosuus,
jossa tehdään uusien palvelutuotteiden toteuttamiseen tarvittavia investointeja ja kalustohankintoja.
Saimaa Canoeing melontamatkailuliiketoiminnan käynnistäminen/Hanhiniitty Avoin yhtiö
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 0
PAIKKAKUNTA: Puumala
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 31.10.2019-12.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Saimaa Canoeing melontamatkailuliiketoiminta käynnistäminen -hankkeessa
luodaan Saimaalle uudenlainen melonnan vetovoimaisuutta ja taloudellista kannattavuutta lisäävä
liiketoimintakonsepti, jonka avulla saadaan alueelle uusia sekä kotimaisia että kansainvälisiä
melonta-asiakkaita ja erilaisia asiakasryhmiä (omatoimimelojat, opastetut ryhmät,
hyvinvointipalvelut - Blue Care konsepti). Tämän hankkeen aikana selvitetään ja suunnitellaan
konseptin edellyttämät rakeneet (reitit ja reittirakenteet) ja alueen mahdollisuudet yhdessä
muiden alueen toimijoiden kanssa ja luodaan rakenteisiin nojautuvia uusia palvelukokonaisuuksia
ja tuotteita sekä testataan ja koemarkkinoidaan niitä sekä kehitetään ja testataan uudenlainen,
melontaa harrastavia vapaa-ajan asukkaita ja vakiasukkaita palveleva, Saimaa Canoing & Kayaking
Club konsepti
Sähköpyörä vuokrausta (E-Fat)/Kapiainen Juha ja Matti
JULKINEN TUKI: 5950
KOKONAISBUDJETTI: 17000
PAIKKAKUNTA: Mäntyharju
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 29.10.2020-20.11.2022
HANKKEEN KUVAUS: Suunnitelmana on hankkia 6kpl E-fat sähköpyörää (ns. läskipyöriä). Viime
vuosina pyöräily on nostanut suosiotaan kovasti ja tällä hetkellä Mäntyharjulla on vain 1 virallinen
pyörävuokraamo n.30km päässä ja sähköpyöriä tarjolla vain muutama. Huonot lumitalvet
entisestään puoltavat pyöräilyn merkitystä liikuntamuotona myös talvella. Tänä syksynä olemme
suunnitelleet pyöräilyreitti verkostoa . Talvella reittejä on mahdollista tehdä jäälle sekä maastoon.
Moottorikelkalla pystyy tamppaamaan läskipyörälle soveltuvan reitin. Omatoimisen pyöräilyn
lisäksi olisi mahdollisuus järjestää opastettuja ajeluja minkä yhteyteen voisi liittää tutustumista
esim. paikallisiin luontokohteisiin tai vaikka kesällä käynti kylätorilla naapurikylässä. Pyörän
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vuokraan kuuluisi opastus pyörän käyttöön,kypärä,turvaliivi ja valot eteen ja taakse lisäksi reiteille
opastus kartat/matkapuhelinsovellus .
Vastuulliset sähköpolkupyörämatkat Ristiinasta/Valkonen Esko
JULKINEN TUKI: 15150,1
KOKONAISBUDJETTI: 43286
PAIKKAKUNTA: Mikkeli
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 24.03.2020-28.05.2022
HANKKEEN KUVAUS: Yrityksen uutena liikeideana on markkinoida ja myydä opastettuja
polkupyöräretkiä sekä polkupyöränvuokrausta. Polkupyörät ovat sähköavusteisia polkupyöriä,
joilla saavutettaisiin yrityksen läheisyydessä olevat mm. kulttuuri- ja geologiset helpommin
(vaativa maasto). Opastettujen retkien aikana asiakkaat saavat paremman tiedon sekä kohteiden
historiasta ja taustasta. Opastettuja retkiä tarjotaan sekä yrityksen omille kotimaisille ja
kansainvälisille majoittujille sekä muille alueella matkailijoille. Polkupyöriä ja tarvikkeita varten
rakennetaan lukittava, lämmin varasto, jossa pyörät ladataan, huolletaan ja säilytetään. Lisäksi
rakennetaan metsään laavu. Laavu on majoittujiemme käytössä retkikohteena opastettuna tai
itsenäisesti, myös eväiden kanssa. Laavu toimii myös erikoismajoitteena: yö laavulla.

2.15 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ahonkylän LiikkaParkki/Ahonkylän koulun vanhempainyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 26031,94
KOKONAISBUDJETTI: 34709,25
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 13.05.2019-30.09.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa koulun kentälle hankitaan ulkopelikaukalo, jossa on Bergo alusta.
Vastaavat kaukalot ovat suosittuja kesäajan treenipaikkoja seuroille ja mahdollistamme heille
ulkokaukalon käytön. Tulevassa ulkopelikaukalossa voisi talvisin olla rauhallisemmat luistelijat,
mikä lisää turvallisuutta. Tarkoitus tukea vapaamuotoista eri-ikäryhmien liikkumista.
Alamäkiluistelurata hanke Vuorenmaa/Soinin Sisu r.y.
JULKINEN TUKI: 99900
KOKONAISBUDJETTI: 133200
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.10.2019-30.09.2022
HANKKEEN KUVAUS: Soinin Sisu ry vuokraa Vuorenmaan rinteen alueelta maa-alueen jonne
rakennetaan alamäkiluistelurata joka palvelee talvisin alamäkiluistelijoita ja kesäisin alamäkipyöräilijöitä. Rinteeseen rakennetaan n. 350m pitkä rata, jonka leveys on 5m ja lähtö- sekä
364

maalipaikat ovat leveydeltään 8m. Rata laidoitetaan sekä valaistaan koko matkalta. Rata
suunnitellaan niin, että se soveltuu alamäkiluistelun SM- ja MM- osakilpailujen järjestämispaikaksi.
Elektronisten ratalaitteiden hankinta ampumaradalle/Härmän Seudun Ampujat r.y.
JULKINEN TUKI: 43541,25
KOKONAISBUDJETTI: 58055
PAIKKAKUNTA: Kauhava
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 04.04.2017-31.05.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ampumaharrastuksen modernisointi
Elämys/kuntoportaat - hanke Vuorenmaa/Soinin Sisu r.y.
JULKINEN TUKI: 116286,75
KOKONAISBUDJETTI: 155049
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 28.02.2019-31.01.2022
HANKKEEN KUVAUS: Soinin sisu ry rakentaan Soinin Vuorenmaan rinteen alueelle
elämys/kuntoportaat, alue toimisi uutena lähiliikunta alueena .Keskeisenä kohderyhmänä ovat
alueen asukkaat, urheiluseurat ja aktiiviset retkeilijät ja liikunnan harrastajat. Elämys/kuntoportaiden rakentaminen Vuorenmaan jyrkkyydestään tunnetuksi tulleeseen ja jo nykyisin
kuntoilijoiden suosimaan rinteeseen onkin erinomainen vastaus kasvaneen kuntoilutrendin
tuomaan pitkien portaiden kysyntään.
Esteettömyyttä Könnin Kylätalolle/Könnin kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 8175
KOKONAISBUDJETTI: 10900
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2019-30.06.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tehdä Esteetön WC Könnin Kylätalolle. Tila toimii
samalla myös lastenhoitohuoneena. Hankkeen tavoitteena on luoda Kylätalolle puitteet
esteettömälle käytölle.
Ilkanradin tenniskenttä/Tennis-Ilmajoki ry
JULKINEN TUKI: 36867
KOKONAISBUDJETTI: 49156
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.12.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Tennis-Ilmajoki ry:n tavoitteena on uuden tenniskentän rakentaminen
Ilmajoelle. Entinen on tällä on jo vuosien ajan ollut pelikelvoton. Hankkeessa uusi kenttä
rakennetaan olemassa olevan Ilkanradin kentän paikalle. Hankkeessa on tarkoituksena korvata
pinta nykyaikaisella hiekkatekonurmi-pinnoitteella. Pinta mahdollistaa pitkän pelikauden sekä on
hoidettavuudeltaan helppohoitoinen. Hankkeessa tullaan myös korvaamaan kenttää ympäröivät
aitarakenteet uudella aidalla.
Jaakko Ilkan koulun ulkosalibandykaukalo/ILMAJOEN SALIBANDY ry
JULKINEN TUKI: 30103,5
KOKONAISBUDJETTI: 40138
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.09.2019-30.06.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena olisi rakentaa Jaakko Ilkan koulun pihaympäristöön
ulkosalibandykaukalo ympärivuotiseen käyttöön. Salibandykaukalon pääasiallisena kohderyhmänä olisi Ilmajokiset lapset ja nuoret sekä aikuiset. Tavoitteena olisi parantaa vapaa-ajan
palveluiden saatavuutta sekä saavutettavuutta Ilmajoella. Pihakaukalo sijoitetaan koulun alueelle,
jolloin se palvelisi myös koulun oppilaita. Hankkeessa puretaan vanha pyöräkatos ja
ulkosalibandykaukalo sijoitetaan sen paikalle.
Jouppilanvuoren Elämysportaat/Lakeuden Elämysliikunta ry
JULKINEN TUKI: 115342,5
KOKONAISBUDJETTI: 153790
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.05.2018-31.08.2021
HANKKEEN KUVAUS: Seinäjoen Jouppilanvuoren elämysliikuntareittejä täydennetään rinteeseen
rakennettavilla puurakenteisilla Elämysportailla. Portaisiin tehdään kaiteet ja lepotasoja, jotta
myös hitaammin liikkuvat pystyvät kiipeämään vuoren huipulle. Portaat kohottavat myös kuntoa
huomaamatta, yksi porras vastaa kymmentä askelta tasamaalla. Huipulle rakennetaan
maisemalava näköalapaikaksi. Jouppilanvuorelta avautuu näköyhteys Kyrkösjärvelle, laajoille
peltoaukioille sekä kaupunkikeskustaan. Portailla tulee olemaan siten myös matkailullista
vetovoimaa. Porrasreitti piirretään reittikarttoihin ja luodaan oma kaiken kansan kuntoreitti, jota
voidaan markkinoida osaksi ihmisten liikuntaharrastusta.
Jurvan lumetusjärjestelmä/Jurvan Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 139956,75
KOKONAISBUDJETTI: 186609
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 15.06.2017-31.12.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Lumetusjärjestelmän hankkiminen Jurvan hiihto- ja ampumahiihtostadionin
kuntoradalle. Järjestelmään kuuluu lumetuslinjasto ladun varteen, lämpöeristetty kontti, mihin
sijoitetaan kompressori sekä paineenkorotuspumppu, viisi latulumitykkiä sekä dieselgeneraattori
sähkön tuotantoa varten. Lumetukseen tarvittava vesi otetaan Kurikan vesihuoltoyhtiön verkosta
ja liittymä tehdään Jurvan ampumahiihtostadionille. Lumetusyksikköä voidaan myös mobiilisti
siirtää paikasta toiseen, jolloin se on käytettävissä myös muissa alueen lumetus kohteissa.
Viime vuosien leudot talvet ovat tehneet hiihtoharrastuksesta vaikeaa. Keinolumen teolla pyritään
turvaamaan harrastusmahdollisuudet alueen kaikille harrastajille.
Kainaston kyläkeskuksen maisemahoitosuunnitelman ja lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen/
Ylistaron Kainaston Nuorisoseura r.y.
JULKINEN TUKI: 28500
KOKONAISBUDJETTI: 38000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään olemassa olevan hyppyrimäen aluetta rakentamalla
muovimäki ja uusimalla alueen valaistus. Koulun entinen kenttä toimii kesäteatterin
pysäköintialueena. Sinne on rakennettu jousiammuntarata ja frisbeegolfradan reitti. Aluetta
käytetään myös muuhun harrastustoimintaan vuodenajasta riippuen ja toimintamahdollisuuksia
monipuolistetaan rakentamalla alueelle yleisvalaistus ja sähköistys. Entisen päiväkodin
leikkipaikalle hankitaan lisää kalusteita vastaamaan paremmin erityisesti pienempien lasten
tarpeita. Samalla leikkipaikan aluetta laajennetaan. Järjestetään leikkipaikan kalusteiden
asianmukainen huolto ja turvallisuusseuranta.
Kiuaskallion BikePark/Jalasjärven Jalas ry
JULKINEN TUKI: 79500
KOKONAISBUDJETTI: 106000
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Jalasjärven Jalas ry toteuttaa Kiuaskallion alueelle BikePark-reittejä ja
kuntoportaat. Reitit on suunniteltu sijoitettavaksi hiihtokeskuksen hissin läheisyyteen, jolloin
hissin ympärivuotinen käyttö olisi tulevaisuudessa mahdollista, reittejä voidaan käyttää myös
ilman hissiä. Kuntoportaat on ajateltu sijoitettavaksi rinneravintolan yläpuolelle kuntoradan ja
rinteen väliseen maastoon.
Kivimäen ampumarata, uudisrakennus/Lapuan seudun Ampumaratayhdistys ry
JULKINEN TUKI: 200250
KOKONAISBUDJETTI: 267000
PAIKKAKUNTA: Lapua
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.09.2018-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Uuden ampumaradan ratojen rakentamisen aloittaminen, rakennetaan 25 m
pistoolirata ja 75/100 m hirvikoeammuntarata sekä niiden tarvitsemat rakennelmat ja
ympäristöinfra sekä hankitaan ratalaitteet. Lisäksi hankitaan sähköliittymä paikalliselta
verkkoyhtiöltä. Hakemuksen kohteena olevat radat rakennetaan Lapuan kaupungilta 50 vuodeksi
vuokratulle maa-alueelle. Nämä radat rakennetaan Lapuan kaupungin Ruhan kylässä oleville
Tuoresmäki, kiinteistötunnus 408-407-3-84, ja Kivimäki, kiinteistötunnus 408-407-3-85, nimisten
maarekisteritilojen alueelle.
Koskenkorvan PP-stadionin tekonurmipinnan uusiminen/Koskenkorvan Urheilijat r.y.
JULKINEN TUKI: 117180
KOKONAISBUDJETTI: 156240
PAIKKAKUNTA: Ilmajoki
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.11.2018-30.06.2020
HANKKEEN KUVAUS: Koskenkorvan pesäpallostadion on Suomen ainut huipputasolla pelaavan
pesäpalloseuran omistama stadion, joka palvelee 2500 asukkaan kylän ja lähialueen eri toimijoita
erittäin laajasti. Alkuperäinen n. 20 vuotta vanha tekonurmi on tullut käyttöikänsä päähän ja vaatii
väliöntä uusimista. Seura stadionin omistajana on vastuussa tekonurmipinnan uusimisesta.
Kulttuurihyvinvointia etänä. Hyvinvointia kylille ja koteihin -Kulttuuria ja liikuntaa etänä/
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 250000
KOKONAISBUDJETTI: 250000
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tarjota kulttuurihyvinvointi- ja liikuntapalveluita
etänä/virtuaalisena niin kylien yhteisiin olotiloihin kuin maaseudun asukkaiden koteihinkin.
Hankkeen kohderyhmät ovat ikäihmiset ja lapsiperheet. Hankkeen toiminta jakautuu
kulttuurihyvinvointiin ja liikuntaan keskittyviin työpaketteihin. Lisäksi hankkeessa rakennetaan
uudenlainen toimintamalli ja yhteistyöverkosto toimenpiteiden jatkuvuuden varmistamiseksi.
Liikuntatyöpaketissa tarjotaan etäliikuntatunteja ym. maaseutuväestölle lähellä heidän kotiaan tai
kotona. Palvelut rakennetaan yhteisöllisiksi, ja eri kylien asukkailla on mahdollisuus kommunikoida
palvelun järjestäjätahon sekä toistensa kanssa. Hankeen toteutuksessa on mukana SeAMKin
opiskelijoita. Hankkeen keskeinen tavoite on konseptoida palveluita, jotka jäisivät pysyviksi
palveluiksi myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tuottamalla kulttuuri- ja liikuntapalveluita kylille
etäpalveluna, hanke paitsi parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluiden saamisessa myös
osaltaan lisää palveluiden esteettömyyttä.
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Kurikan Kiimanevan ampumaradan kehittämishanke/KURIKAN AMPUJAT R.Y.
JULKINEN TUKI: 128943,75
KOKONAISBUDJETTI: 171925
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-30.06.2021
HANKKEEN KUVAUS: Yhteisöt sitoutuneine taustavoimineen ovat suunnitelemassa Kurikan
Kiimanevan ampumaradan kehittämistä oheisen hankesuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena
on kohottaa radan ilmettä vastaamaan nykyajan vaatimuksia sekä parantaa alueen yleistä
turvallisuustilannetta.
Kylätalo osaksi Monipalvelukeskusta/Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 607257
KOKONAISBUDJETTI: 809676
PAIKKAKUNTA: Alajärvi
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on saada aikaan kylän keskelle laajasti kylää ja sen
lähialueita palveleva kylätalo liikuntatiloineen ja saada ratkaisu Luoma-ahon kylässä ilmenneeseen
kokoontumis- ja liikuntatilatarpeeseen. Kylätalon rakentamisella lisätään maaseudun ja alueen
vetovoimaisuutta, elinvoimaa ja elämänlaatua elinkaari- ja elämänkaariajattelun mukaisesti.
Käräjäkentän monitoimitila/Kurikan Ratsastajat ry
JULKINEN TUKI: 25605
KOKONAISBUDJETTI: 34140
PAIKKAKUNTA: Kurikka
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 19.09.2017-31.08.2018
HANKKEEN KUVAUS: Kurikan alueen ratsastusharrastuksen kehittäminen ja seuran toiminnan
parantaminen. Junioritoiminnan lisääminen mm. heppakerhot, junnukerhot, keppariharrastuksen
kehittäminen, leikkimieliset macth showt.ja lasten kilpailut.
Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseuran kylätalo/Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseura ry
JULKINEN TUKI: 255396
KOKONAISBUDJETTI: 340528
PAIKKAKUNTA: Vimpeli
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 31.10.2019-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Vimpeliläinen Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläseura ry rakentaa kylätalon
Vimpelin Lakeaharjun alueelle. Rakentaminen tapahtuu siirtämällä Karstulassa sijaitsevat
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Lomakouheron hirsirakenteinen paviljonki sekä sen yhteydessä oleva hirsirakenteinen huoltotila
Lakeaharjun alueelle sekä kunnostamalla ja varustalla niistä toimiva kylätalo ja huoltorakennus.
Vimpelin Lakeaharjun alueelle on keskittynyt monipuolista useiden yhdistysten ja yhteisöjen
vapaa-ajan urheilu- ja harrastustoimintaa. Kylätalo toimii samalla kaikkien alueella toimivien
yhteisöjen ja siellä liikkuvien henkilöiden kokoontumis- ja huoltotilana.
Mustikkavuoren kuntoportaat ja maisematorni hanke/Mustikkavuoren Portaat ry
JULKINEN TUKI: 92402,32
KOKONAISBUDJETTI: 123203,1
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan Mustikkavuoren liikuntakeskukseen kuntoportaat
ja maisematorni. Kuntoportaat johtavat Mustikkavuoren vanhan laskettelurinteen sivua 125 m
matkan kohti Mustikkavuoren lakea. Portaat sopivat monen tasoiselle kuntoilijalle ja urheilijalel
harjoituspaikaksi. Mustikakvuoren laelle rakennetaan kymmenen metriä korkea maisematorni.
Outdoors Etelä-Pohjanmaa - Luontokohteet tunnetuksi/Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 98660
KOKONAISBUDJETTI: 98660
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.01.2017-30.11.2018
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-katto-ohjelman 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- 30.11.2018.
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.
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Hankkeen yhteistyön edistäminen perustuu toimijoiden väliseen tiedon ja hyvien käytänteiden
jakamiseen, jolloin välillisesti hanke kohdistuu Etelä-Pohjanmaan alueen kuntiin ja kuntien vapaaaika- sekä ympäristötoimiin, alueen matkailun kehittäjätahoihin, liikuntaan ja vapaa-aikaan
liittyviin yhdistyksiin, palveluita käyttäviin matkailijoihin ja maaseudun asukkaisiin.
Padel kentät Alavus/Padel Alavus ry
JULKINEN TUKI: 102598,5
KOKONAISBUDJETTI: 136798
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.09.2020-12.03.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankitaan kaksi padel kenttää Alavudelle.
Paikoitusalueen rakentaminen Sotkaan/Kauhajoen Moottorikerho r.y.
JULKINEN TUKI: 150000
KOKONAISBUDJETTI: 200000
PAIKKAKUNTA: Kauhajoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.06.2017-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Sotkan liikunta-alueelle rakennetaan pysäköintialue pinta-ala 19 600m2 sekä
uusi Erähovintie pituudeltaan 310 jm. Samalla rakennetaan myös suojavalli ampumahiihtoradan
suuntaan.Hanke parantaa Sotkan ulkoilualueen paikoitustila tarvetta. Paikoitustilaa tarvitsevat
alueella toimivat seurat, kerhot, kilpailun järjestäjät eri tilaisuuksiin. Paikoitusalue ja tie
rakennetaan Kauhajoen kaupungin omistamalle maa-alueelle.
Ratsastuskenttä Keski-Eurooppalaiseen tyyliin/
Maatalousyhtymä Illi Jukka ja Sanna Myllykangas
JULKINEN TUKI: 24000
KOKONAISBUDJETTI: 120000
PAIKKAKUNTA: Karijoki
HANKELUOKKA: muut
HAKEMUSTYYPPI: Yritystuki
HANKEAIKA: 30.07.2020-15.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan ratsastuskenttä Keski-Eurooppalaiseen tyyliin kastelujärjestelmineen.
Soinin keskusurheilukenttä hanke/Soinin Sisu r.y.
JULKINEN TUKI: 231168,75
KOKONAISBUDJETTI: 308225
PAIKKAKUNTA: Soini
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
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HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Soinin Sisu ry vuokraa Soinin kunnalta yleisurheilukentän alueen . Alueesta
muodostuu Soinin yleisurheilun keskusurheilukenttä. Hankkeessa juoksuradan ja
keihäänheittopaikan rakennekerrokset sekä kentän kuivatus tarkistetaan ja uusitaan tarvittaessa.
Juoksuradan tiilimurske korvataan kestopäällysteellä ja myös keihäänheittopaikka uusitaan
kestopäällysteellä. Katsomoitten rakenteet uusitaan sekä hankitaan kentälle äänentoisto ja
sähköinen ajanottojärjestelmä. Kentästä muodostetaan viihtyisä lähiliikuntapaikka, jossa
kaikenikäiset voivat harrastaa liikuntaa turvallisesti.
Tuurin hiekkatekonurmikenttä/Alavuden Peli-Veikot ry
JULKINEN TUKI: 48750
KOKONAISBUDJETTI: 65000
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.04.2019-31.07.2020
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetaan juniorikoon hiekkatekonurmikenttä Tuurin kylälle,
Alavudelle.Toteutuessaan hiekkatekonurmikenttä palvelee Alavuden Peliveikkojen (APV) juniori
peli- ja harjoitustoimintaa pesäpallossa ja jalkapallossa. Lisäksi pelikenttä tulee olevaan aktiivinen
lähiliikuntapaikka
tuurin
kyläläisille.
Tavoitteena
on
parantaa
liikunnallisia
harrastusmahdollisuuksia koko Alavuden kaupungin alueella.
Urheilutarvikkeita tähtiseuralle/Ähtärin Urheilijat ÄhtU ry
JULKINEN TUKI: 8783,25
KOKONAISBUDJETTI: 11711
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.08.2018-31.05.2019
HANKKEEN KUVAUS: Urheilutarvikkeita Tähtiseuralle. Parannetaan seuran harjoitteluolosuhteita
merkittävästi hankkimalla uusia urheiluvälineitä.
Vittingin historiallinen luontopolku/Asemanseudun kehittämisyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 82832
KOKONAISBUDJETTI: 110442,67
PAIKKAKUNTA: Seinäjoki
HANKELUOKKA: reitistöt
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 01.10.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Vittingin historiallinen luontopolku- hankkeen tarkoituksena on toteuttaa
Vittingin vanhan kaivosalueen ympäristöön luontopolku portaikkoineeen ja pitkospuineen sekä
kaivosten suojarakenteet. Asemanseudun Kehittämisyhdistys ry haluaa lisätä alueelle liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä alueen tunnettavuutta, ei vain oman kylän asukkaille, vaan
myös palvella koko Ylistaroa ja sen lähialueita. Vittingin kaivosalueen reitistön ja
nähtävyyskohteiden rakentaminen olisi alueelle merkittävä matkailuvaltti, josta on toteutuessaan
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hyötyä myös alueen yrityksille. Vittingin kaivosalue on erittäin oivallinen liikuntapaikka, mutta
myös ensimmäinen iso konkreettinen esiinnosto historian kannalta alueella. Hankkeessa tehdään
yhteistyötä Museoviraston, Seinäjoen museoiden ja Pohjanmaan museon asiantuntuijoiden
kanssa hankkeen etenemisen, arkeologisen dokumentoinnin ja valvonnan osalta.
Voimisteluvälinehankinta/Ähtärin Voimistelijat ry
JULKINEN TUKI: 5700
KOKONAISBUDJETTI: 7600
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
HAKEMUSTYYPPI: Kehittämishanke
HANKEAIKA: 30.05.2018-31.10.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ähtärin Voimistelijat ry hankkii voimisteluvälinehankinta-hankkeessa uusia
liikuntavälineitä seuran jäsenten käyttöön: alastulomattoja, ponnistustrampoliini ja hyppypukki.
Tavoitteena innostaa yli 10-vuotiaita lapsia ja nuoria monipuolisen liikunnan pariin.

373

3 EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTOISTA (EAKR) JA
SOSIALIRAHASTOSTA (ESR) TUKEA SAANEET HANKKEET
3.1 ETELÄ-SUOMEN SUURALUE
3.1.1 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Breezers go to market/IBP-TECH OY
JULKINEN TUKI: 75150
KOKONAISBUDJETTI: 150300
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 13.6.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: TLC on kehittänyt patentoituihin teknologioihin perustuvat Breezerjääkiekkohousut. Tuotteet ovat teknisiä edelläkävijöitä, jotka tulevat muuttamaan markkinaa.
Tuotteet halutaan kaupallistaa mahdollisimman nopeasti ja laajasti kansainvälisille markkinoille.
Hankkeessa toteutetaan markkinoiden avaamiseen ja käynnistämiseen liittyvä toimenpiteitä ja
vahvistetaan kaupallistamisen mekanismeja kaikilla kansainvälisillä kohdemarkkinoilla.
Dinox Export/DINOX SPORT OY
JULKINEN TUKI: 39350
KOKONAISBUDJETTI: 78705
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 31.7.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan vientiin sopiva liikunnallinen tuotesarja.
Moniammattillisen yhteistyön tuloksena valitaan sopivin materiaali ja muotoilu tuotteisiin,
tehdään prototyypit ja tuotetestaukset sekä pakkausmuotoilu. Hankkeessa tutustutaan
myös kansainvälisiin tuotteille sopiviin tapahtumiin ja valitaan sopivimmat tuotesarjan jatkoesittelyä varten. Kansainvälisten jälleenmyyjäverkostojen solmiminen on myös yhtenä
tavoitteena.
FIBO 2019 - kuntokeskusalan messut/INDOOR INFORMATICS OY
JULKINEN TUKI: 12370
KOKONAISBUDJETTI: 24745
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 11.1.2019-30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Osallistuminen kuntokeskuksille kohdistetun ja tilatehokkuuteen tähtäävän
GymPlus-palvelun kanssa maailman suurimmille kuntokeskusalan messuille Saksan Kölniin
huhtikuussa 2019. Tapahtumassa käy vuosittain noin 150.000 ihmistä. Olemme varanneet
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oman paikan Innovations from Finland -osastolta, jota operoi Saksalais-Suomalainen
kauppakamari.
Hyvinvointia mobiilisti/BOOK SALON OY
JULKINEN TUKI: 14900
KOKONAISBUDJETTI: 65000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 18.1.2017-30.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Liian moni naisyrittäjävetoinen kampaamo, kauneushoitola ja vastaava
operoivat vakioasiakkaiden varassa ja palvelujen käyttöaste on riippuvainen heistä, heijastuen
suoraan yrittäjän tuloihin. Suunnittelemamme palvelu tulee tehostamaan tätä tuoden heille uusia
asiakkaita, tehostaen palveluiden kysyntää ja parantaen heidän liiketoimintaansa, täten tuoden
suoria vaikutuksia yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Projektissa tullaan kehittämään palveluun
mobiililähtöinen ratkaisualusta ja validoimaan markkinatarve sekä toimijoiden tarpeet joiden
pohjalta palvelu tullaan kaupallisesti lanseeraamaan ensin Suomessa ja sitten vieden sitä nopeasti
ulkomaille. Book Salon Oy tuotti hankkeessa MVP version hyvinvointi- ja kauneusalan
bisnesalustasta. Alusta tuottaa käyttäjilleen (parturit, hierojat, fysioterapeutit, kauneusalongit,
personal trainerit, jne.) merkittävää säästöä sekä lisää myyntiä.
Kuntoilulaite verkkokaupan kehittämisohjelma Ruotsin vientimarkkinoille/
GYMSTICK INTERNATIONAL OY
JULKINEN TUKI: 71880
KOKONAISBUDJETTI: 199110
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2020-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Kehittämisohjelman tavoite on luoda verkkokauppa-alusta ja tätä kautta
verkkokauppa jonka kautta Gymstick International Oy pystyy siirtymään Ruotsin vientimarkkinoille.
Leikki ja liikunta 2.0/LEIKKISET OY
JULKINEN TUKI: 104430
KOKONAISBUDJETTI: 208860
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.1.2019-31.3.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke tähtää LLPn (leikki- ja liikuntapaikat) korkeampaan käyttöasteeseen
ja -ikään. Tähän tarvitaan parempaa suunnittelua, osallistamista, käyttäjädataa ja joustavaa
tekniikkaa. Toteutuskeinoina ovat alan uudet toimintamallit sekä digi- ja tuotetekniikka.
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Matkailusidonnaisten yritysten kasvu- ja kansainvälistymishanke #sporttourism/
LAHDEN SEUTU - LAHTI REGION OY
JULKINEN TUKI: 245000
KOKONAISBUDJETTI: 350000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Urheilumatkailu on yksi kansainvälisen matkailun eniten kasvavista
segmenteistä. #sporttourism -hankkeen avulla mahdollistetaan Päijät-Hämeen urheilu- ja
liikuntamatkailukohteiden sekä niihin liittyvien palveluiden näkyvyys, kehittäminen,
uusasiakashankinta, markkinointi ja myynti kansainvälisesti. #Sportourism -projektissa
monipuolistetaan Päijät-Hämeen kansainväliset vaatimukset täyttävää matkailutarjoamaa
yhdistämällä perinteisiin matkailupalveluihin uusia tuotekokonaisuuksia urheilu-, liikunta-,
kannuste- ja koulutusmatkailupalveluista. Matkailustrategian mukaisesti visiona on jalostaa PäijätHämeestä maailman johtava liiketoimintaekosysteemi liikunta- ja urheilumatkailussa.
Monitoimikaukalo/KOSOFINN OY
JULKINEN TUKI: 25690
KOKONAISBUDJETTI: 51390
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.11.2017-30.4.2018
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on kehittää ulkokäyttöön jokasään kestävä
pelikaukalo.
Osallistuminen ISPO kansainväliset urheilualan messut/PETCONS OY
JULKINEN TUKI: 21739
KOKONAISBUDJETTI: 43478
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 20.10.2018-30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Uuden teknologian varustetuotteiden lanseeraus Euroopan jälleenmyyjille
Tackla Licensing Corporation Oy (TLC) on kehittänyt ja kehittämässä 3D Breeze ultrakevyttä,
älykästä body protection teknologiaa, jota hyödyntävät ensimmäiset Tackla tuotteet (housut
ja Breezerit) tullaan esittelemään vuoden 2019 Ispossa. Teknologia perustuu TLC:n patentoimaan
frame- ratkaisuun ja sen pohjalta jalostettuun teknologiaan. Uudet Tackla tuotteet tulevat
olemaan vallankumouksellisia, sillä ne ovat n. 70% kevyempiä, 80% hengittävämpiä ja 30%
suojaavampia kuin nykyiset markkinoilla olevat vastaavat tuotteet. Kaikkiin uusiin Tackla
suojustuotteisiin tulee jatkossa myös IoT teknologiaan pohjautuvat älysensoriratkaisut.
Osallistuminen ISPO kansainväliset urheilualan messut/PETCONS OY
JULKINEN TUKI: 19300
KOKONAISBUDJETTI: 38600
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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HANKEAIKA: 17.10.2019-30.4.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tackla Pro Oy tuo 2020 ISPO:ssa markkinoille 3D Breeze ja Intelligent Body
Protection (IBP) teknologiaan pohjautuvat uuden sukupolven Tackla housut koko laajuudessaan
kaikille eurooppalaisille jälleenmyyjille. Uudet housut ja Breezerit tulevat muuttamaan
jääkiekkohousu markkinoiden tarjonnan, sillä ne ovat n. 70% kevyemmät, 80% hengittävämmät
ja kuitenkin samalla suojaavammat kuin markkinoilla olevat tuotteet. ISPOSSA tullaan
esittelemään myös Tackla Licensing Corporation Oy:n suunnitelmat muiden jääkiekkosuojusten
kuten hartia-, kyynärpää- ja polvisuojusten IBP teknologia versioista, jotka on tarkoitus tuoda
markkinoille asteittain loppusyksystä 2020.
Rex polkupyörätuotteiden kansainvälistymishanke/OY REDOX AB
JULKINEN TUKI: 17260
KOKONAISBUDJETTI: 38125
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.7.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on tehdä Rex polkupyörätuotteet tunnetuiksi maailmalla ja
hankkia niille näkyvyyttä ja jakelijoita mm. osallistumalla messuille ja tapahtumiin.
Saimaa Cycle Tour - kansainvälisen pyöräilytapahtuman kehittäminen/SCT EVENTS OY
JULKINEN TUKI: 34400
KOKONAISBUDJETTI: 68800
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 24.11.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi vuosittain järjestettävä
kansainvälinen pyöräilytapahtuma - Saimaa Cycle Tour. Saimaa Cycle Tour ei ole kilpailu, vaan
tapahtuma on avoin kaiken tasoisille pyöräilyn harrastajille, jotka haluavat haastaa itsensä tähän
ainutlaatuiseen pyöräilykokemukseen.
TP/Talkoopalvelu/MARKTOM OY
JULKINEN TUKI: 15620
KOKONAISBUDJETTI: 31250
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 24.4.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Talkoopalvelun kautta mahdollistetaan lasten ja nuorten harrastaminen/
kerhotoiminta laajemmin, sekä tarjotaan mahdollisuus yhteisöjen tasokkaampaan tekemiseen.
Hanke myös vähentää syrjäytymisen mahdollisuutta tarjoamalla edullisemman harrastamisen
ja muun järjestö- ja seuratoiminnan. Hankkeen kautta pystytään tarjoamaan huomattavalle
määrälle harrastus- ja yhteisötoiminnalle paremmat taloudelliset edellytykset toimintaan liittyen.
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Työhyvinvointibisneksen kehittäminen/EVERT OY SUOMI
JULKINEN TUKI: 30000
KOKONAISBUDJETTI: 60000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 25.2.2017-31.5.2020
HANKKEEN KUVAUS: Työhyvinvointibisneksen kehittäminen. Tavoitteena kehittää ja mallintaa
verkostoliiketoiminta työhyvinvoinnin edistämiseksi. Varsinainen toiminta pohjautuu yrityksen
kehittämään ainutlaatuiseen malliin: Active Life - johdettu hyvinvointiohjelma.
Työhyvinvointipalvelun tuotekehityshanke/A2 INTERNATIONAL OY
JULKINEN TUKI: 62700
KOKONAISBUDJETTI: 125400
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 3.12.2019-31.7.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään Liikkuva Suomi-palvelua tuotekehitystoimilla,
valmistaen yritystä aloittamaan viennin ulkomaille.
Älykäs golf-kenttä IoT-teknologiaa hyväksi käyttäen!/TH INNOVATIONS OY
JULKINEN TUKI: 17200
KOKONAISBUDJETTI: 34400
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 7.8.2017-31.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana kehitetään nopeasti ensimmäiset prototyypit
Caddieye Sensorista, jossa on monipuoliset sensorit/anturit mittaamassa golf-kentillä tapahtuvia
muutoksia niin ilmaston ja pelaajien osalta. Projekti koostuu selkeästi kolmesta osasta:
tuotekehityksen käynnistäminen ja toteutus sekä asiakaspilotit. Tuotekehityksen ohella tehdään
selvitys idean suojaamiseksi kansainvälisille markkinoille.

Uudenmaan liitto
6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)/Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 1325513
KOKONAISBUDJETTI: 1662716
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: CoHeWe-hankkeessa kehitetään yritysten roolia toimia innovatiivisena
hyvinvointi- ja terveyspalvelujen yhteistoimijana yhdessä kuutoskaupunkien, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään laaja-alaisesti
uusia palveluita, kuten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, ennaltaehkäiseviä
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liikunta- ja terveysratkaisuja, kuntouttamisen ratkaisuja, digitaalisia etämittausja omahoitohoitoratkaisuja, sekä hyvinvointipalvelujen selkeyttämiseen ja tehostamiseen
liittyviä ratkaisuja.Hankkeen aikana yhteiskehitetään noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota
yhteistyössä yritysten, ammattilaisten ja käyttäjien kanssa. Palveluita yhteiskehitetään ja
kokeillaan neljässä kaupungissa (Helsinki, Tampere, Oulu ja Vantaa).
Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen/Kaakkois-Suomen
Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 241549
KOKONAISBUDJETTI: 345070
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.9.2017-29.2.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen kärkiteemaksi on valittu luovan hyvinvointitalouden
edistäminen digitaalisin ja pelillisin menetelmin. Kymenlaakson alueen älykkään erikoistumisen
kärjistä hanke kohdistuu siten digitalisaatioon, jota toteutetaan erityisesti terveyden ja
hyvinvoinnin sekä matkailun näkökulmista. Tällä hankkeella ovat seuraavat tavoitteet: a) edistää
luovaa hyvinvointitaloutta Kymenlaakson alueella luomalla alueelle luovan hyvinvointitalouden
osaamiskeskittymä, b) auttaa alueen hyvinvointialan yrityksiä ja palveluntarjoajia säilymään
kilpailukykyisinä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tuoman asiakkaan valinnanvapauden toteutuessa, c) synnyttää uutta liiketoimintaa tunnistamalla ja kehittämällä
kokonaan uusia ammattialoja digitaalisuuden ja hyvinvoinnin, matkailun ja liikunnan rajapintaan
d) sekä vahvistaa luovaan hyvinvointitalouteen liittyvän tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän
kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan neljään eri työpakettiin
jaettuina kokonaisuuksina. Hankkeen tuloksena syntyy innovaatioalusta luovien ratkaisujen
tuottamiseksi hyvinvointitalouden edistämiseen, mikä tukee T&K-investointeja pohjoisen
Kymenlaakson alueella, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa monialaista TKI-yhteistyötä. Hanke
synnyttää uusia tuotteita ja palveluita eri alojen rajapinnoille.
ESGE - eSports Game Ecosystem/Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 206836
KOKONAISBUDJETTI: 295480
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.9.2019-30.4.2022
HANKKEEN KUVAUS: ESGE- eSports Game Ecosystem -hankkeen tavoitteena on perustaa
Kymenlaaksoon elektronisen urheilun ekosysteemi, joka edistää alueen peliklusterin kehitystä,
digitalisaatiota, kansainvälistymistä ja start up -yrittäjyyttä.
Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus - EERCF, investointiosuus/
Harjun Oppimiskeskus Oy
JULKINEN TUKI: 209563
KOKONAISBUDJETTI: 299375
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2019-31.12.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan sekä
hevosurheilun asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen
avulla.
Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus - EERCF/Harjun Oppimiskeskus Oy
JULKINEN TUKI: 160177
KOKONAISBUDJETTI: 228825
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on hevosten hyvinvoinnin ja hevosalan sekä
hevosurheilun asiantuntijuuden kehittyminen tutkimustiedon ja siihen perustuvan koulutuksen
avulla.
Kymiring-innovaatioekosysteemi/Lab-ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 93463
KOKONAISBUDJETTI: 133519
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.9.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan moottoriratojen ekosysteemien ja niihin liittyvien
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan benchmarking.
LUONNOLLINEN LIIKE/Lasten Liikunnan Tuki ry.
JULKINEN TUKI: 189591
KOKONAISBUDJETTI: 211989
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.4.2018-31.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: LUONNOLLINEN LIIKE -hankkeen tavoitteena on Aulangon vetovoiman
lisääminen kestävällä tavalla laadukkaiden luonto, liikunta, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluiden
avulla eli Aulangon luontoliikuntakeskuksen toiminnan käynnistäminen. Ensimmäisen
hankevuoden aluksi aktivoidaan osaamisintensiivisten toimialojen rajapinnoilla toimivien
organisaatioiden verkosto. Luontoliikuntakeskukselle ja sen toiminnalle tullaan laatimaan
tarkempi kehittämissuunnitelma sekä sopimaan yhteistyöstä ja työnjaosta toimijoiden kesken.
Toimintaa pilotoidaan toteuttamalla ja testaamalla hankkeessa kehitettyjä erilaisia osaamisalojen
yhdistelmiin perustuvia pilottipalveluita, -toimintoja ja -tapahtumia. Luontoliikuntakeskukselle
laaditaan toiminnan vuosikello toteutettavista tapahtumista, näyttelyistä, koulutus- ja
kurssitapahtumista sekä muista ohjatuista tapahtumista. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena
hankkeen jälkeen Luontoliikuntakeskus Aulangolla tarjoaa aktiivisen ja monipuolisen
toimintaympäristön Hämeen alueen yrityksille ja yhdistyksille.
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Luonto lisää liikettä/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 297283
KOKONAISBUDJETTI: 357283
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.5.2017-30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Lapsuudessa koetut myönteiset luontokokemukset vahvistavat
luontosuhdetta, mikä puolestaan tukee fyysisesti aktiivisen elämäntavan omaksumista ja
ylläpitoa myös aikuisena. Ulkona luonnossa liikkuminen tukee tutkitusti monin tavoin lasten
ja nuorten kasvua ja hyvinvointia. Lasten ja nuorten luonnossa liikkumista tukevia palveluja ja
luontokohteiden saavutettavuutta ja houkuttelevuutta kehittämällä voidaan toisaalta
edistää väestön terveyttä, vähentää tyypin 2 diabeteksesta aiheutuvia terveydenhoitokuluja
tulevaisuudessa ja samalla kehittää merkittävästi kuntien paikallistaloutta ja pk-yritysten
liiketoimintaedellytyksiä. Lasten ja nuorten hyvinvointihaasteisiin vastaaminen Suomen luonnon
tarjoamilla aidoilla liikunta- ja elämysmahdollisuuksilla tarjoaa merkittävän potentiaalin
luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen kansainvälisen kysynnän kasvulle. Metsähallitus ja
Eerikkilän urheiluopisto haluavat tarttua haasteeseen ja lähtevät yhdessä Forssan seutukuntien
pk-yritysten kanssa kehittämään Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoihin ja alueen muihin
luontokohteisiin kytkeytyviä palveluja siten, että niiden avulla lisätään lasten ja nuorten luonnossa
liikkumista ja hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on kehittää pilottiryhmien avulla, yhteistyössä
pk-yritysten ja muiden palveluntarjoajien kanssa, uudenlainen luontokeskus-konsepti, joka vastaa
tämän päivän lasten ja nuorten tarpeisiin mm. yhteisöllisyyden, elämyksellisyyden, liikunta- ja
retkeilyvarustetarjonnan ja digitaalisuuden osalta ja joka on myös monistettavissa muissa
luontokeskuksissa. Kehittämistyön avulla halutaan parantaa luonnossa liikkumiseen kytkeytyvien
pk-yritysten palvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta ja siten lisätä alueen luontokohteiden
vetovoimaa ja ihmisten hyvinvointia niin paikallisen väestön kuin kotimaisten ja kansainvälisten
matkailijoiden parissa. 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. Palvelujen
kehittäminen lähtee lasten ja nuorten tarpeista ja ideoista. Ideoista jalostetaan yhdessä pkyritysten erityisosaajien avulla uusia houkuttelevia luonnossa liikkumisen toimintamalleja ja
palveluja. Toimintamallien vaikuttavuutta lasten ja nuorten luonnossa liikkumiseen ja
hyvinvointiin arvioidaan hankkeessa kehitettävillä ja testattavilla mittareilla. Hankkeessa
tuotetaan monipuolista viestintämateriaalia, joka houkuttelee luontoon liikkumaan, edistää
hankkeen hyvien käytäntöjen monistamista ja lisää alueen ja pk-yritysten palvelujen vetovoimaa,
kysyntää ja saavutettavuutta. Kehittämistyön tukena toimivat koulutukset, työpajat ja
yrityskohtaiset konsultoinnit. Pk-yritysten palveluja kehitetään hankkeessa siten, että yritysten
edellytykset tavoittaa ja vastaanottaa kansainvälisiä matkailijoita paranevat. Hankkeen
lopputuloksena on Hämeen luontokeskuksen uudistettu toimintakonsepti, joka houkuttelee
erityisesti lapsia ja nuoria fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan vahvan luontosuhteen
myötävaikutuksella. Luonnossa liikkumiseen kytkeytyvien Forssan seutukuntien pk-yritysten
palvelut monipuolistuvat ja niiden saavutettavuus ja kansainvälinen kysyntä paranevat.
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Paalupaikka - valmistautuminen MotoGP-suurtapahtumaan/Kouvolan kaupunki
JULKINEN TUKI: 153300
KOKONAISBUDJETTI: 219000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.1.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: KymiRing mahdollistaa niin kansallisten kuin kansainvälistenkin
moottoriurheilutapahtumien ja muiden suurtapahtumien järjestämisen. Hankkeen toimenpiteillä
edesautetaan onnistuneen tapahtumakokemuksen syntymistä asiakkaille sekä tuetaan ja
aktivoidaan alueen yrittäjiä ja toimijoita saamaan tapahtumasta maksimaalinen hyöty. Hankkeen
sisältöjä on valmisteltu yhteistyössä useiden toimijoiden ja yritysten kanssa. Taustatietona
hyödynnetään Lahden seutu - Lahti Region Oy:n ja Kouvola Innovationin yhteishanketta
"Kansainvälisen Moottoriurheilutapahtuman Järjestäminen - pilottina Iitin KymiRing ja MotoGPtapahtuma".
Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta/Lab-ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 104562
KOKONAISBUDJETTI: 149374
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.2.2020-31.5.2021
HANKKEEN KUVAUS: Osatoteuttajana Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Päijät-Hämeen
liikunnan ja elämysten (ml.) tiekartta määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden
avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina
sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja
kansainvälisesti. Tiekartta-hanke tunnistaa ja määrittelee yhteisöllisesti ja yhteiskehittämisen
keinoin keskeiset kehittämisteemat Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet
kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille, jotka tukevat profiloitumistavoitteiden
saavuttamista. Hankkeessa kootaan yhteen eri tulokulmien visiot, tavoitteet ja keskeiset teemat,
ja niiden pohjalta laaditaan kokoava visualisoitu kokonaissuunnitelma alueellisen, kansallisen ja
kansainvälisen tason toimenpiteille vuosille 2021-2030 sekä määritellään toimijoiden vastuut ja
tarkempi toimenpideaikataulu.
Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla/
Lahden seutu - Lahti Region Oy
JULKINEN TUKI: 643511
KOKONAISBUDJETTI: 919302
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.5.2019-30.4.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on viennin kasvu Aasian kasvavilta markkinoilta.
Kehittämisen keskiössä ovat Lahden seudun elinkeino- ja kilpalukykystrategiassa keskeisten
liikunta- ja elämykset sekä kiertotalous -teemojen alla toimivat yritykset.
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Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin/Lahden seutu - Lahti
Region Oy
JULKINEN TUKI: 478520
KOKONAISBUDJETTI: 640000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.5.2017-30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Suomen talvikaupungit Lahti, Rovaniemi ja Helsinki ovat muodostamassa
talviosaamisen verkostoa, jossa kaupunkien matkailun ja elinkeinoelämän toimijat
(alueorganisaatiot, tapahtumatoimijat, matkailuyritykset, urheiluopistot, muut matkailu- ja
tapahtumasidonnaiset toimijat) saadaan entistä aktiivisemmin toimimaan kansainvälisillä
markkinoilla keskenään yhteistyössä ja kehittämään kohdemarkkinoille (Aasia: Kiina, Etelä-Korea)
sopivia talvimatkailutuotteita tai vastaavasti saamaan nykyisille jo olemassa oleville tasokkaille
tuotteille ja palveluille uusia markkinoita. Talvikaupunkien verkosto on uusi toimintamalli, jonka
avulla haetaan yli maakuntarajojen uutta osaamista (yhteistyötoimintamallin kehittäminen).
Tavoitteena on kehittää talviosaamisesta kiinnostuneille Kiinan ja Etelä-Korean markkinoille
asiakkaiden tarpeita vastaavia tuotteita yhdistämällä eri tahojen osaamista. Hankkeessa
keskitytään myös viennin edistämiseen: talviurheilu- ja talvitapahtumaosaamisen vientiin,
hyvinvointi-, liikunta- ja urheiluteknologiaan sekä urheiluun ja liikuntaan liittyviin tuotteisiin.
Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden hyödyntäminen/Lahden seutu - Lahti Region
Oy
JULKINEN TUKI: 70000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.4.2019-30.6.2020
HANKKEEN KUVAUS: Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi järjestetään toimenpiteineen
vuonna 2019. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että talviurheilustaan kansainvälisesti tunnettu
Lahden seutu ja Lahden kaupunki toimijoineen maksimoi teemavuoden vaikutuksen.
Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen - vapaa-ajan ja matkailun välittömät
ja välilliset toimijat/Lahden seutu - Lahti Region Oy
JULKINEN TUKI: 105000
KOKONAISBUDJETTI: 150000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.11.2017-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa keskitytään maakunnallisen matkailustrategian toteutukseen
talvimatkailun sekä tätä kautta ympärivuotisen matkailun vetovoiman ja kokonaishyödyn
kasvattamiseksi. Hanke vahvistaa matkailutulon kasvun kautta yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Edun
saajina projektissa ovat seudun mikro- ja pk-yritykset. Talvisesonki on ns. matalasesonki, jonka
aikana toimialalla on tarve lisätä merkittävästi vetovoimaa. Lahden seudun talvimatkailun
kasvattamiseksi on matkailu- ja tapahtumatoimijat sekä yrittäjät saatettava alueellisesti ja
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ajallisesti vahvemmaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada yhteistyön kautta
syntyneet tuotokset markkinoille ostettavina kokonaisuuksina. Projektin tavoitteena on kehittää
talvimatkailun elämysekosysteemi, muotoilla ekosysteemin eri toimijoiden ja yritysten
palvelutarjonnasta lapsiperheille vetovoimaisia palvelukokonaisuuksia, markkinoida ja viestiä
uusista palvelukokonaisuuksista sekä saattaa palvelut ostettavaan muotoon eri digitalisesti
myyntijärjestelmien kautta välitettäväksi. Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Päijät-Hämeen
matkailu- ja elämyspalveluita tuottavat yritykset ja muut toimijat; järjestöt, seurat,
kulttuuritoimijat, sisäleikkipuistot esim. Tykkimäki, Parkour-halli, Trampoliiniparkki, LADEOkiipeilykeskus. Lisäksi urheiluopistot Vierumäki, Pajulahti sekä muut liikuntapalveluita tuottavat
toimijat.
Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa/
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
JULKINEN TUKI: 215216
KOKONAISBUDJETTI: 307452
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Uudenmaan liitto
HANKEAIKA: 1.1.2018-31.5.2020
HANKKEEN KUVAUS: Päijät-Hämeen maakunnassa on jo olemassa olevaa osaamista liikunnan,
muotoilun, hyvinvoinnin sekä erilaisten terveyttä edistävien teemojen osalta. Suomen
Urheiluopiston liikunta-, valmennus- ja hyvinvointiosaamisella on 90vuoden kokemus ja sekä
testauksista syntynyt ns. big data. Tähän alustaan, osaamista sekä toimijoita yhdistämällä on
mahdollista löytää uusia innovatiivisia ratkaisumalleja, jotka tuottavat uusia liiketoiminta- ja
kasvumahdollisuuksia alueen liikunta-, hyvinvointi-, sekä sosiaali- ja terveysalan pk-sektorille.
Hankkeen tavoitteena on luoda yhdessä elinvoimaa tuottava, uusi, ennakoivan hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen toimintamalli/ekosysteemi, joka vastaa sote- ja toimintaympäristön
muutokseen. Hankkeen tuloksena Päijät-Hämeeseen on syntynyt elinvoimaan ja vaikuttavuuteen
perustuva toimintamalli/terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemi, joka tuottaa ennaltaehkäisevää
hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita Päijät-Hämeen alueen väestölle digitaalisuutta
hyödyntäen.

3.1.2 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
AHJO Pro - työllistä itsesi/Susinno Oy
JULKINEN TUKI: 187382
KOKONAISBUDJETTI: 208510
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.11.2017-30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on, että siihen osallistuvien työttömien, 20-29 nuoret
ja ikääntyneet 50+, valmiudet itsensätyöllistämiseen paranevat ja hankkeen päättymisen jälkeen
suurin osa osallistujista on onnistunut työllistämään itsensä. AHJO Pro tarjoaa alustan ja
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työvälineitä, jotka edesauttavat osallistujia työllistämään itsensä. Työllistymisen muotoja voivat
olla esimerkiksi työpaikan saaminen, yrittäjyys oman yrityksen tai osuuskunnan kautta tai
kevytyrittäjyys eli osa-aikaisen työsuhteen ja yrittäjyyden yhdistelmä. Hankkeen toimenpiteet
tukevat osallistujien hyvinvoinnin edistämistä, mm. erilaisten liikuntalajien ja taidelähtöisten
menetelmien yhdistäminen työpaja-toimintaan aktivoivat osallistujien luovuutta.
Circus Maximus/Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 87447
KOKONAISBUDJETTI: 99897
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-31.5.2020
HANKKEEN KUVAUS: Circus Maximus hankkeessa syrjäytymisuhan alla olevan nuoren yksilöllinen
tuki yhdistyy ryhmätoimintaan sosiaalisen sirkuksen keinoin Haminassa. Tavoitteena on tukea
elämään, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua. Nuorille tarjotaan mielekästä,
innostavaa, liikunnallista, tavoitteellista ja luovaa toimintaa, jossa myös yhdistyvät sosiaaliset ja
terveydelliset hyödyt mitattavassa ja vaikuttavassa muodossa. Hankkeen uutuusarvona ovat muun
muassa sosiaalisen sirkuksen menetelmien pilotointi luontoavusteisten menetelmien kanssa, sekä
yhteistyö Xamkin yhteisöpedagogiikan kanssa.
eSport Kipinä/Lab-ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 282420
KOKONAISBUDJETTI: 376559
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2020-30.9.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoite on herättää syrjäytyneissä tai syrjäytymisvaarassa olevissa
nuorissa miehissä kipinä esportsin avulla, ja sitä kautta auttaa heitä pääsemään porukoihin
mukaan ja luomaan arvokasta sisältöä kasvualalle. Tämä tapahtuu esports-tapahtumissa, joissa on
tarvetta monenlaiselle erilaiselle osaamiselle roudaamisesta aina striimaukseen asti. Nuorta
autetaan löytämään ”tarjottimelta” juuri häntä kiinnostava tapahtumajärjestämisen alue, jota hän
pääsee kokeilemaan käytännössä. Hankkeen tuloksena syntyy mm. nuorten näkökulmasta
tarinoita, miten kukin kasvoi ja kehittyi hankkeen aikana. Syntyneiden tarinoiden perusteella
luodaan Kipinä-peli, jota voi hyödyntää nuorten aktivoimisessa esportsin avulla.
eSports Education Ecosystem/Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
JULKINEN TUKI: 307866
KOKONAISBUDJETTI: 410489
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa monialainen ja
moniammatillinen eri koulutusasteet yhdistävä e-urheilun koulutuksellinen toimintamalli (eurheilun koulutusekosysteemi), joka pystyy joustavasti vastaamaan e-urheilun toimialan
kehittämisen ja kasvun tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan uusi koulutuksen toteuttamisen tapa,
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jonka avulla on mahdollista tuottaa osaamista eri alojen rajapintaan syntyvälle uudelle
ammattialalle (esimerkkinä e-urheilun kasvuala), uutta tietoa syntyvästä ammatti- / toimialasta,
lisäarvoa alueelliselle elinkeinoelämälle sekä käyttää uuden ammattialan autenttista
toimintaympäristöä ja siihen sitoutuneita eri toimijoita pedagogisen kehittämisen ja koulutuksen
toteuttamisen työvälineinä. Hankkeen avulla mahdollistetaan eri ikäisille ja eri asteiden
opiskelijoille uudenlaisten ura- ja koulutuspolkumahdollisuuksien syntyminen kasvualaksi
tunnistetulle e-urheilun toimialalle. Hankkeella vastataan e-urheilun alueelle syntyneen kasvualan
osaamisen kehittämiseen, koulutuksellisiin tarpeisiin sekä e-urheilun valmennus- ja koulutuksen
toimintakulttuurin rakenteiden edelleen vahvistamiseen.
Huuma - tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin/Lasten ja nuorten säätiö sr
JULKINEN TUKI: 500671
KOKONAISBUDJETTI: 597567
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sosiaalista osallisuutta
ja työ- ja toimintakykyä tanssin menetelmien avulla. Kohderyhmänä on 225
maahanmuuttajataustaista ja kantasuomalaista nuorta, jotka ovat työn ja koulutuksen
ulkopuolella. Hankkeen tavoitteena on lisätä kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja tukea nuorten
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten
integroitumista paremmin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään tanssija nuorisoalan osaamista.
HYMY - Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä/Helsingin Yrittäjät ry
JULKINEN TUKI: 238623
KOKONAISBUDJETTI: 318165
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2017-31.7.2019
HANKKEEN KUVAUS: HYMY - Hyvinvoiva yksin- ja mikroyrittäjä -kehittämishankkeen tavoitteena
on yksin- ja mikroyrittäjien kokonaishyvinvoinnin (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja
taloudellinen) kehittäminen, joka mahdollistaa kestävän yritystoiminnan heti toiminnan
aloittamisesta lähtien sekä yrityksen kasvun. Hankkeessa muodostetaan yhteistyöverkosto ja
toimintamalli sekä luodaan työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen. Keskeisiä työkaluja ovat yksinja mikroyrittäjien vertaisverkoston organisointi sekä hyvinvointipalveluiden löydettävyyden
parantaminen muodostamalla digitaalinen "entry point" jonka tarkoitus on toimia tietoa
kokoavana ja hyvinvointiin innostavana portaalina.
HYVÄ MINÄ/Lasten Liikunnan Tuki ry.
JULKINEN TUKI: 234140
KOKONAISBUDJETTI: 264861
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2019-31.12.2021
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HANKKEEN KUVAUS: HYVÄ MINÄ -hankkeen tavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja
toimintakyvyn parantumisen lisäksi, koetun hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen,
syrjäytymisen ehkäisy, vastuunoton edellytysten parantaminen sekä voimaantumisen
lisääntyminen. Hankkeen on mahdollista tarjota sekä yksilö- että pienryhmäohjausta ja tukea
vastuunoton kehittymistä hyödyntäen ohjauksessa liikuntaa sekä kotitaloustaitojen harjoittelua.
Hankekokonaisuus koostuu seuraavista toimintakokonaisuuksista: 1. Hyvä minä -liikunta: Liikunta
ohjauksen välineenä pyrkii koetun henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden
lisäämisen sekä työ- ja toimintakyvyn paranemisen lisäksi harjoittamaan osallistujien
vastuunottamisen taitoja. 2. Hyvä minä -ruoanvalmistuskurssit. 3. Liikkumiseen ja terveellisempiin
valintoihin kannustavat pop up -tapahtumat matalan kynnyksen paikoissa.
Kykyportaat -vuorovaikutus työ- ja toimintakyvyn virittäjänä/Helsingin seurakuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 99824
KOKONAISBUDJETTI: 133100
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-29.2.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen toiminnan ytimenä on osallistujan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
tukeminen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Hankkeen tuloksena osallistujat ovat
tietoisempia omista kyvyistään ja heidän voimavaransa ovat lisääntyneet. Motivaatio oman
elämäntilanteen parantamiseen on kasvanut ja itsetunto kohonnut. Heidän tukenaan toimivat
hankkeessa koulutetut vapaaehtoiset, joiden osaamista voidaan hyödyntää koko Helsingin
alueella. Hankkeen tavoitteena on erityisesti parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien
henkilöiden hyvinvointia huomioiden psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Hankkeessa
lisätään osallistujien ymmärrystä omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.
Löydä Luontosi/Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 197990
KOKONAISBUDJETTI: 229320
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien, työelämän
ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä luonto- ja eläinyhteyksien avulla. Luonnossa
oleskelu ja liikkuminen lisäävät ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Luontoyhteysmenetelmiä ja
seudun rikasta luontoympäristöä sekä eläinavusteisuutta hyödynnetään hankkeen ryhmä- ja
yksilövalmennuksessa. Hankkeen toiminnallisuus ja yhteisöllisyys edesauttavat osallistujien sekä
psyykkistä, fyysistä että sosiaalista hyvinvointia.
Oppimisen Taika - Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena/Invalidisäätiö sr
JULKINEN TUKI: 266512
KOKONAISBUDJETTI: 355347
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-28.2.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita
opettavaa ja ohjaavaa opetushenkilökuntaa sosiaalisen sirkuksen sekä työhönvalmennuksellisen
ohjauksen menetelmien hyödyntämiseen. Sosiaalinen sirkus tukee henkistä ja fyysistä
hyvinvointia. Tavoite 1) Hankkeessa kehitetään opettajien ja ohjaajien opetus- ja ohjaustaitoja
monipuolisemmaksi. Tavoite 2) Hankkeessa tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
osaamisidentiteetin rakentumista ja näkyväksi tekemistä sekä työllistymismahdollisuuksien
parantamista taidelähtöisten menetelmien ja työhönvalmennuksellisen ohjauksen kautta. Tavoite
3) Valmennetaan työpaikoilla työelämän toimijoita siitä, miten he voivat vahvistaa erityistä tukea
tarvitsevan oppijan osaamista ja yhdessä etsitään opiskelijan osaamiselle sopivia työtehtäviä
Tavoite 4) Laaditaan työkirja opetus- ja ohjaustilanteisiin osaamisidentiteetin ja -vahvuuksien
näkyväksi tekemiselle - Työllistymisen avaimet Tavoite 5) Arvioidaan soveltavan taiteen
menetelmien pedagogista hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta pedagogisena menetelmänä.
Työkykyisenä työelämään/Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
JULKINEN TUKI: 149751
KOKONAISBUDJETTI: 187189
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
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. Hanke
pyrkii vaikuttamaan lahtelaisten työttömien elämänhallinnan, hyvinvoinnin, työkyvyn ja
työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen ja sijoittumiseen työkykyisinä työmarkkinoille.
Työkykyisenä työelämään -hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy Lahteen huonossa
työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan osallistava toimintamalli, jonka
muodostavat kaksi osiota: 1. Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju ja toimintamalli 2.
Työttömien työkykytodistuksen toimintamalli.
Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä/Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
JULKINEN TUKI: 173002
KOKONAISBUDJETTI: 230668
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke vastaa EU:n ja Suomen olympiakomitean tavoitteisiin lisätä
tietoisuutta ja parantaa malleja urheilijoiden kaksoisuran toteuttamiseen. Hankkeen myötä alueen
urheilijoilla on selkeät pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä urheiluun, että opiskeluun ja erityisesti
niiden yhdistämiseen liittyen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: - luoda alueelle eri alan
asiantuntijoiden ohjausverkosto, jonka toiminta vakiinnutetaan osatoteuttajien omaan toimintaan
- luoda toimiva malli urasuunnittelutyökalusta - lisätä tietoisuutta ja osaamista urheilijoiden
kaksoisuramallista ja sen tukemisesta. Hankkeessa analysoidaan urheilun ja opiskelun nykytila
Päijät-Hämeen alueella, lisätään tietoisuutta kaksoisuran mahdollisuuksista eri kohderyhmien
parissa alueella, tuotetaan koulutusmateriaalia, kehitetään kaksoisuraan liittyvää ohjausta ja
siirtymävaiheita, luodaan yksilöllisiä suunnitelmia sitä varten tuotetun työkalun avulla,
konseptoidaan alueelliset urheilijan kaksoisuran tekemisen mallit ja lisätään oppilaitosten välistä
yhteistyötä. Aiheen tiimoilta järjestetään myös erilaisia osallistavia työpajoja eri kohderyhmille.
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Valo - valmisteluhanke lapsiperheiden osallisuuden vahvistamiseksi/
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusSocom Oy
JULKINEN TUKI: 14532
KOKONAISBUDJETTI: 19376
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-11.5.2018
HANKKEEN KUVAUS: Valmisteluhankkeen tavoitteena on löytää ja sitouttaa kansainväliset
kumppanit kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uusia tapoja 1) joilla
syrjäytymisvaarassa olevat lapsiperheet ohjautuvat tarvitsemiensa palveluiden piiriin, 2) joilla
tunnistaa ja katkaista huono-osaisuuden kierre. Kehittämishankkeen toimenpiteillä pyritään
lapsiperheiden kanssa toimivien ammattilaisten yhteistyön ja osaamisen vahvistamiseen
perheiden ohjautumiseksi tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Lapsiperheiden osalta pyritään hyvän
kehän käynnistämiseen, itsetunnon vahvistamiseen, perheen omien voimavarojen tunnistamiseen
esimerkiksi hyvinvointimittarin avulla sekä luomalla yhteistyökumppaneiden kanssa rakenteita,
jotka mahdollistavat syrjäytymisvaarassa oleville lapsiperheille mahdollisuuden harrastus- ja
vapaa-ajan toimintaan taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta huolimatta.
Vamos URA/Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
JULKINEN TUKI: 324464
KOKONAISBUDJETTI: 334499
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on varmistaa kohderyhmän kestävä kiinnittyminen
koulutus- ja työllistymispoluille. Hankkeessa rakennetaan matalan kynnyksen uravalmennus
koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, joka hyödyntää olemassa olevia vaikuttavia palveluita ja
rakentaa palveluintegraation koulutukseen siirtymisen ja työllistymisen tueksi. HANKKEEN
TOIMENPITEINÄ toteutetaan: 1) verkostoituminen ja uusien yhteistyörakenteiden luominen, 2)
palvelukartan muotoilu yhteistyöverkoston kanssa, 3) nuorten hankkeeseen ohjautuminen, 4)
tehostetun uravalmennuksen muotoilu, 5) nuorten ohjaus ja valmennus, 6) työnantajaverkoston
luonti, 7) koulutukseen ohjaus, 8) ohjaus sähköisissä palveluissa, 9) yritysten
vapaaehtoistoiminnan luominen, 10) hankkeen viestintä- ja arviointisuunnitelma. Hankkeen
myötä nuoren liikuntatottumuksiin on saatu myönteisiä vaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä nuorten
elämäntilanne on toimintakykymittarilla mitattavasti kohentunut.
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3.2 Lännen suuralue
3.2.1 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2020-luvun vesiliikuntaratkaisut Suomesta maailman altaille/HYDROHEX OY
JULKINEN TUKI: 48988
KOKONAISBUDJETTI: 99248
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 19.7.2018-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on avata kansainvälistymisen väyliä Suomalaiselle
vesiliikuntainnovaatiolle, Hydrohex sovellukselle. Hanke koostuu Yhdysvaltojen, Dubain,
Australian ja Euroopan markkinoiden kartoittamisesta sekä messuilla tapahtuvasta
esittelytoiminnasta. Tämän lisäksi osa hankkeen budjetista tulee kulumaan ohjelmiston
jatkokehitykseen kansainvälisistä piloteista saatavan palautteen perusteella.
Croc Biken viennin kasvattaminen/CROC BIKE OY
JULKINEN TUKI: 35270
KOKONAISBUDJETTI: 70544
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 29.5.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Croc Bike myy high end polkupyöriä urheilijoille ja harrastajille. Hankkeen
toimenpiteillä vahvistetaan yrityksen vientimahdollisuuksia
Cuemeter/DEVOLUTION OY
JULKINEN TUKI: 10500
KOKONAISBUDJETTI: 21000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.9.2020-31.3.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda biljardin harjoitteluun elektroninen
apuväline, Cuemeter. Cuemeter on apuväline, jolla pelaaja saa palautettaa suorituksestaan.
Tuotteella on kansainvälistä potentiaalia, sekä mahdollisuus avata kasvumahdollisuuksia erilaisiin
sovelluksiin liikkumisen ja urheilun mittaamisen saralla.
Digitaalisen kalliokiipeilyopaspalvelun liiketoiminnan kehittämishanke/27 CRAGS OY
JULKINEN TUKI: 39630
KOKONAISBUDJETTI: 79260
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 21.7.2017-31.7.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä ja kehittää yrityksen
valmiuksia kansainvälisille markkinoille. Hankkeen aikana palkataan yksi henkilö kartoittamaan
uusia markkinoita ja kumppaneita palvelun kasvun mahdollistajaksi. Tavoitteena on merkittävä
kasvu ja laajentuminen useissa uusissa maissa.
Disc Golf Course by Prodigy Disc/GENERATE OY INC
JULKINEN TUKI: 45000
KOKONAISBUDJETTI: 90000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
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, maa-agenttien haku, tarvikkeiden edullinen tuottaminen. - Tuloksena valmis
kansainvälinen konsepti
EASYBIKE GPS-paikannin ja e-pyöräturvapalvelu/EASYSOURCING NORDIC OY
JULKINEN TUKI: 14930
KOKONAISBUDJETTI: 29870
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 22.8.2019-29.2.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kehitämme e-pyöräturvallisuuspalveluratkaisua sähköisen pyörän käyttäjille
tarjoamalla heille upotetun GPS-laitteen ja mobiilisovellusratkaisun useiden kielten seurantaa ja
pyöräilyrekisteriä varten.
EASYBIKE pilot project?/EASYSOURCING NORDIC OY
JULKINEN TUKI: 30370
KOKONAISBUDJETTI: 60740
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 30.5.2018-30.11.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää pyöränjakamispalvelukonseptistamme
mahdollisimman toimivan ja käyttäjäystävällisen, sekä kehittää liiketoimintamalliamme niin, että
voimme olla houkutteleva yhteistyökumppani myös muille yrityksille. Haluamme tarjota muille
toimijoille monipuolisen mainostusalustan sekä sovelluksessamme että polkupyörissämme, ja
näin rakentaa sekä omaa että partnereidemme brändiarvoa. Tuote- ja palvelukehitystoimenpiteitä
ulkoistamme sekä kohdistamme näitä tehtäviä yrityksen toimihenkilöille, jotka ovat niihin
erikoistuneet. Käyttäjäystävällisen palvelun kehittämiseksi teemme myös käyttäjäkyselyitä/haastatteluita, jotta voimme kehittää palvelua yhdessä käyttäjien kanssa. Näin oletamme
rakentavamme moninaisen yhteistyöverkoston sekä tavoittavamme runsaasti uusia käyttäjiä.
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Ekologiset leikkipaikat/VACAA ENTERTAINMENT OY
JULKINEN TUKI: 29990
KOKONAISBUDJETTI: 59989
HANKELUOKKA: virkistysalueet, leikkipaikat, ulkoilualueet, uimarannat
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 11.10.2018-11.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on suunnitella, kehittää sekä tuotteistaa
ekologisista materiaaleista valmistettu sekä lapsen oppimista leikin kautta tukeva sisäleikkipaikka.
Hankkeen tulokset: -Kasvattaa kivijalkaliikkeiden myyntiä -Lisää ihmisten tietoa ekologisten
materiaalien hyödyistä sekä muovin haitoista ja ongelmista. -Tukee lapsen kasvua ja kehitystä
leikin kautta. -Tuo välillisesti ja suoraan lisää työpaikkoja.
Golf harjoittelun kehittäminen Geometric Golf maalilaitteen avulla/GEOMETRIC GOLF OY
JULKINEN TUKI: 50000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.10.2018-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla pyritään nopeuttamaan Geometric Golf Oy:n uuden, golfin
harjoitteluun tarkoitetun maalilaitteen kansainvälistä läpimurtoa. Hankkeella tavoitellaan jo
rakennetun ja testatun maalilaitteen viimeistelemistä kuntoon, jossa laitteen mekaaninen valmius,
automaatio ja IT ohjelmisto tukee laitteen toimintaa. Toimenpiteinä pyydetään laitteen
mekaanista toimintaa ohjaavien komponettien toimittajalta kokonaisratkaisua jolla laite liikkuu ja
tottelee pyydettyjä pääasiassa laitteen tavoiteltuun liikutteluun liittyviä komentoja. Sen lisäksi
tavoitteena on tilata laitteen toimintaa ja kansainvälistymistä tukeva IT ohjelmisto.
Hakemus Progda Oy kansainvälistymisen kehittämiseen./PROGDA OY
JULKINEN TUKI: 40773
KOKONAISBUDJETTI: 81547
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 12.6.2017-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kehitetään Progda Oy kansainvälistymisen valmiuksia ostettavilla palveluilla
sekä osallistumalla 1 KV-messu/konferenssiin, vähintään 3 KV-jalkapalloturnaukseen sekä kuudella
markkinakartoitus matkalla joilla tavoitetaan pelaajia, vanhempia, seurapäättäjiä. Matkoilla
tuotetta esitellään suoraan paikan päällä ja samalla luodaan pohja KV-yhteistyölle.
Harrastuspassi/HALTU OY
JULKINEN TUKI: 134400
KOKONAISBUDJETTI: 268800
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 31.12.2019-31.8.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Harrastuspassi on nuorille suunnattu mobiilisovellus, josta nuori löytää
alueensa maksullisen ja maksuttoman harrastustarjonnan sekä erilaisia etuuksia ja nuoren omiin
kiinnostuksen kohteisiin perustuvia harrastusideoita.
HUR:in Kansainvälinen Kasvuhankeprojekti/AB HUR OY
JULKINEN TUKI: 123620
KOKONAISBUDJETTI: 247250
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 25.1.2018-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hanke koostuu Hi5 uuden tuotesukupolven kokonaisvaltaisesta
lanseerauksesta, jossa HUR ratkaisut viedään uuteen kehittyneempään sukupolveen, jotta
voimme kasvattaa vientiämme entuudestaan ja lisäämään HUR:in kilpailukykyä. Tämä uuden
sukupolven Hi5 ratkaisu lanseerataan ensimmäistä kertaa Saksan kansainvälisillä Medica messuilla
marraskuulla 2018. HUR on myös tulevaisuutta ajatellen investoinut uuteen halliin, jolla saamme
lisättyä tiloja tuotannolle ja varsinkin tuotekehitykselle samalla saaden yhdistettyä olemassa
oleviin omiin tiloihin lisätilaa toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämän investoinnin hinta on 595 000 e
ja tehdään tulevaisuuden kasvua ajatellen. Myös henkilöstöresursseihin on tarvetta saada lisäyksiä
ja ostopalvelut alan osaajilta.
Kansainvälistymisen ja tuotekehityksen hanke/OY PELIMATKAT FINLAND
JULKINEN TUKI: 52500
KOKONAISBUDJETTI: 105000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 30.10.2019-30.3.2022
HANKKEEN KUVAUS: Oy Pelimatkat Finland toteuttaa kehittämishankkeen, joka vahvistaa
yrityksen vientiliiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Projektin aikana yritys tulee keskittymään
erityisesti Yhdysvaltojen markkina-alueeseen ja
kansainvälistymismahdollisuuksiensa
kartoittamiseen kyseiseltä alueelta. Yritys tulee panostamaan hankkeen aikana myös
tuotekehitystyöhön konseptisuunnittelun osalta.
Kehittyvä seura liiketoiminnalla arvoa yhteistyölle/FC JAZZ TUKI OY
JULKINEN TUKI: 12550
KOKONAISBUDJETTI: 25116
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 28.1.2018-30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on auttaa seuraa rakentamaan uutta liiketoimintaa, joka on
pitkällä tähtäimellä pysyvä ja kannattava. Lisäksi uuden liiketoiminnan tavoitteena on se, että
seura ei olisi täysin riippuvainen sponsorituesta ja samalla seura pystyisi tuottamaan yrityksille
aidosti lisäarvoa.
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Liikuteltava kuntosaliyksikkö ja/tai toiminnallinen harjoitteluyksikkö/CARGOFIT OY
JULKINEN TUKI: 50000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.2.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Sunnittelemme, kehitämme, rakennutamme ja myymme 20 jalan merikontin
perustalle rakennettuja liikuteltavia kuntosaliyksiköitä. Nämä ovat asiakaskohtaisesti räätälöitäviä,
kuten auto.
Mobiilisovelluksen kehittäminen/GO SPORTY OY
JULKINEN TUKI: 15750
KOKONAISBUDJETTI: 31500
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 10.3.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kehittää täysi versio mobiilisovelluksesta valmiiksi sovelluskauppoihin.
Sovellus edistää kaikkia kolmea hyvinvoinnin osa-aluetta; fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista.
Sovellus innostaa ihmisiä liikkumaan, käymään tapahtumissa, sekä löytämään uusia harrastuksia
ja liikuntapaikkoja itselleen ja läheisilleen.
Moduulikatsomo /HUUHKA SPORT OY
JULKINEN TUKI: 47850
KOKONAISBUDJETTI: 95700
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 18.4.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Huuhka Sportin markkinastrategia on voittaa nopeasti Suomen markkinat
merkittävimpänä katsomotoimittajana pienille ja keskisuurille ulkoliikuntapaikoille. Samalla
luomme edellytykset kehittää määrätietoisesti Huuhka Sport Oy:n valmiuksia päästä
kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on saavuttaa 4 miljoonan liikevaihto vuoteen 2020
mennessä ja työllistää 2-3 täyspäiväistä työntekijää. Tämän hankkeen teknisenä tavoitteena on
kehittää loppuun modulirakenteisten katettujen katsomoiden ja oheistilojen valmistus- ja
palvelukonsepti. Kaupallinen tavoite on kartoittaa kansainvälisiä toimittajia kustannustehokkaan
toimittajaverkoston luomiseksi.
MultiGolfParkin kansainvälistäminen/SPIN18 OY
JULKINEN TUKI: 89720
KOKONAISBUDJETTI: 179450
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.11.2018-30.9.2020
HANKKEEN KUVAUS: Meillä on valmis ja menestyväksi todettu frisbeegolfratatuote DiscGolfPark®.
DiscGolfParkin rinnalle olemme kehittäneet MultiGolfPark -konseptin frisbeegolfin ja lähiliikunnan
edistämiseksi, ja se on täysin uniikki. Siinä yhdistyy frisbeegolf, futisgolf ja perinteinen golf.
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Hankkeessa keskitymme MultiGolfParkin lanseeraukseen kansainvälisesti messujen kautta.
Hankkeen aikana osallistumme yli 10 messulle.
MYCODE WELLNESS/SUOMEN VALMENNUSAKATEMIA OY
JULKINEN TUKI: 188000
KOKONAISBUDJETTI: 376000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 20.4.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Innovatiivinen harjoittelukonsepti ja välineet
Natural Bootcamp kansainvälistyminen/NATURAL BOOTCAMP OY
JULKINEN TUKI: 43300
KOKONAISBUDJETTI: 86600
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 14.12.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Natural Bootcamp Oy on nopeasti ja kannattavasti kasvava terveyttä
edistävien välineiden ja palveluiden kehittäjä. Natural Bootcampin vahvuutena on todistetut
menetelmät hyvinvoinnin lisäämiseksi tuki- ja liikuntaelinpainotteisilla toiminnallisilla harjoitteilla
ja manipuloinnilla. Yrityksellä on Suomessa yli kymmenen tuhatta asiakasta, ja palveluille nähdään
suurta kansainvälistä kilpailukykyä ja potentiaalia. Hankkeen aikana suoritetaan markkina- ja
asiakastarvekartoituksia, palkataan uusi avainhenkilö, vieraillaan kohdemaissa ja osallistutaan
messuille sekä parannetaan yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen tuloksena Natural
Bootcamp Oy on aloittanut vientiliiketoimintansa.
Oddgrip/ROUKUS OY
JULKINEN TUKI: 18045
KOKONAISBUDJETTI: 36090
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 19.2.2020-30.4.2021
HANKKEEN KUVAUS: Produktionsplanering av en ny Disc golf -sportartikel.
Ohjelmisto ryhmäliikuntatuntien tekemiseen ja esittämiseen/FITNER OY
JULKINEN TUKI: 33730
KOKONAISBUDJETTI: 67465
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 19.2.2019-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Ohjelmiston tarkoituksena on tarjota liikuntakeskuksille apuväline ja palvelu
ryhmäliikuntatuntien tekemiseen, esittämiseen ja arkistointiin.
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Ohjelmisto ryhmäliikuntatuntien tekemiseen, esittämiseen ja arkistointiin./FITNER OY
JULKINEN TUKI: 25980
KOKONAISBUDJETTI: 51975
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 27.1.2020-30.9.2021
HANKKEEN KUVAUS: Ohjelmiston tarkoituksena on tarjota liikuntakeskuksille apuväline ja palvelu
ryhmäliikuntatuntien tekemiseen, esittämiseen ja arkistointiin. Liikuntakeskukset hyötyvät
mahdollisuudesta arkistoida tehdyt ryhmäliikuntatunnit digitaalisesti uusiokäyttöä varten.
Profiloitujen ja teroitettujen luistimen terien kehityshanke/RAMONEDGE OY
JULKINEN TUKI: 40940
KOKONAISBUDJETTI: 106775
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.7.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme suuremmille volyymeille ja sitä
myötä tarjota valmiiksi tehtyjä (Profilointi & Teroitus) luistimenteriä suoraan kaupan hyllylle
myytäväksi. Vastaavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä markkinoilla. Kyseinen volyymituote vaatii
kehitystoimenpiteitä raaka-ainemateriaalien, valmistusprosessin ja -laitteiden, sekä tuotteiden ja
palveluiden osalta. Tuote olisi tarkoitus lanseerata globaalisti, joten sitä varten olisi kehitettävä
erillinen myyntiverkosto.
Puupelien kehittämishanke/TACTIC GAMES OY
JULKINEN TUKI: 140000
KOKONAISBUDJETTI: 880000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.3.2017-31.3.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteet kehittämishankkeelle: 1. Kansainvälistyminen 2.
Innovaatiotoiminnan kehittäminen 3. Tuottavuuden lisääminen Toimenpiteet: Mölkky-pelin
harraste- ja kilpailutoiminnan aktivoiminen, jakelijaverkoston rakentaminen, messuosallistumiset,
luoda Mölkylle ja sitä tukeville muille ulkopeleille ja peliversioille innovaatiotoiminta, tuotannon
kehittäminen automaation kautta, jotta Suomesta voidaan valmistaa tuote ympäri maailmaa
toimittavaksi järkevään kuluttajahintaan.
Sappeen kesämatkailun kehittämishanke/DELTAREC OYSAPPEENVUOREN HIIHTOKESKUS
JULKINEN TUKI: 99650
KOKONAISBUDJETTI: 511835
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 28.12.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Luodaan uusi kesämatkailun kärkituote Sappeelle pyöräilyn rinnalle. Palvelun
tuottama liikunta, elämyksellisyys ja sosiaalisuus lisäävät asiakkaiden hyvinvointia. Palvelu lisää
alueen yrittäjien hyvinvointia, kun asiakasmäärä alueella kasvaa.
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Sisäsataman kelluva wellness- keskus & Hietasaaren kelluva vesipuisto/SISÄSATAMAN
TERASSI OY
JULKINEN TUKI: 25000
KOKONAISBUDJETTI: 50000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 27.12.2020-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa toteutetaan Vaasan sisäsatamaan kelluva wellness- kokonaisuus
& Hietasaareen perheille suunnattu kelluva vesipuisto
Smart Break - Kehittämis- ja kansainvälistymishanke/OY RAISOFT LTD
JULKINEN TUKI: 89650
KOKONAISBUDJETTI: 179300
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.1.2018-31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: Smart Break -työhyvinvointi/taukoliikuntasovelluksen viennin edistämistä
Ruotsissa, USA:ssa ja Kanadassa. Hankkeen aikana teetämme markkina-analyysi valituille
markkinoille sekä markkinakohtainen myynti- ja markkinointistrategia. Hankkeen tavoite on löytää
sopivat kumppanit/jälleenmyyjät valituille markkinoille sekä kasvattaa Smart Break -sovelluksen
kansainvälistä myyntiä.
Teamprint-alusta harrastejoukkueille/TEAMPRINT OY
JULKINEN TUKI: 28220
KOKONAISBUDJETTI: 57600
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 31.8.2018-31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: Luomme Teamprint-alustan verkkoon, josta harrastejoukkueiden on helppoa
suunnitella ja tilata peliasunsa. Suunnittelemme ja valmistamme Teamprint-peliasut Kokkolassa
omassa tuotannossa ja ne ovat ydintuotteemme ja ydinosaamisemme.
Tulevaisuuden urheiluseurat - Yrittäjämäiset urheilun Ekosysteemit/CHESS MATE OY
JULKINEN TUKI: 62250
KOKONAISBUDJETTI: 124500
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 29.11.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Chess Mate Oy kehittää urheilijoille ja urheiluseuroille suunnattuja
yrittäjyyttä synnyttäviä tutkinto-ohjelmia ja ekosysteemejä. Hankkeen aikana Chess Mate kehittää
konseptistaan kansainvälisille markkinoille suunnattavan tuotteistetun tuotteen. Hanke koostuu
tuotekehitystyöstä, markkinatutkimuksista, matkoista, sekä osallistumisista kansainvälisiin
tapahtumiin. Hankkeen tuloksena yrityksellä on hyvä käsitys kansainvälisistä markkinoista ja
asiakastarpeesta, sekä näille markkinoille soveltuva tuote.
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Zip 2018/ZIP ADVENTURE PARK
JULKINEN TUKI: 27150
KOKONAISBUDJETTI: 127500
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.5.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Utvidga banorna för att få bättre flöde samt plats för fler besökare samtidigt.
Fler säkerhetsutrustningar för mer besökare. Utvidga 5-kamp, fler banor och mer utrustning. För
att kunna ha flera grupper samtidigt. Bygga Gigant Swing för att öka attraktionskraften och få fler
kunder. Öka besökarantal och vinst. Besöka mässa för utbildning och nya ideer.

Pirkanmaan liitto
Friba - frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa/Jyväskylän Ammattikorkeakoulu
Oy
JULKINEN TUKI: 42944
KOKONAISBUDJETTI: 61350
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pirkanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.1.2017-31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on selvittää frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali
Keski-Suomessa. 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.
Kuortane Human Performance Hub - fyysisen valmennuksen osaamis- ja
innovaatiokeskittymä/Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr
JULKINEN TUKI: 181771
KOKONAISBUDJETTI: 259673
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pirkanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Aktiiviset kansalaiset haluavat yhä yksilöllisempää ohjausta oman
hyvinvointinsa perustaksi ja he haluavat kehittää omaa fyysistä suorituskykyään tavoitteellisesti.
Valmennuksen käsitettä ei tulisikaan enää käsittää kapeasti pelkästään huippu-urheiluun
liittyväksi, vaan se koskettaa nykyisin huomattavan laajoja kansalaisryhmiä. Hankkeen
tarkoituksena on kehittää Kuortaneen Urheiluopiston johdolla Etelä-Pohjanmaalle fyysisen
valmennuksen
kehittämisen
ja
asiantuntijuuden
kansainvälisesti
ainutlaatuinen
osaamiskeskittymä. Samalla syntyy uusi toimintakonsepti vahvistamaan alueellisen
yhteistyöverkoston osaamisperustaa ja osaamisen hyödyntämistä verkoston jäsenten kesken.
Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti seuraavia suoria vaikutuksia: Alueen liikunta- ja
valmennuspalveluja tarjoavien toimijoiden substanssiosaaminen kasvaa, toimijoiden
kansainvälinen verkosto kasvaa, osallistujilla on pääsy alan viimeisimpään tietoon ja alan
toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy alueella.
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Training Room Jyväskylä Hippos - osaamiskeskittymän kehittämishanke/KIHU-säätiö
JULKINEN TUKI: 499299
KOKONAISBUDJETTI: 713283
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pirkanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.8.2019-31.8.2021
HANKKEEN KUVAUS: Uuden ”Training Room Jyväskylä Hippos – osaamiskeskittymän
kehittämishanke” - hankkeen tavoitteena on kehittää viimeisen vuoden aikana syntynyttä
urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen ”Training Room” - palvelukokonaisuutta
yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa.
Training
room
urheiluvalmennuksen,
kuormituksen
ja
palautumisen
osaamiskeskittymänä/KIHU-säätiö
JULKINEN TUKI: 209036
KOKONAISBUDJETTI: 300036
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pirkanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.4.2018-31.7.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskuksen (KIHU) johdolla urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen
osaamiskeskittymän toimesta Training room-konsepti Jyväskylän Hippoksen kampukselle.
Termillä ”Training room” tarkoitetaan urheilijoiden kokonaisvaltaisten tukipalveluiden
kokonaisuutta, joiden tehtävänä on edistää urheilijan terveyttä ja valmentautumisen laatua
harjoitukseen valmistauduttaessa, harjoituksen aikana ja harjoituksen jälkeen palauduttaessa.
Hankkeessa luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verkosto, lisätään valmennuksen
ja koulutuksen asiantuntijaosaamista, kehitetään palveluketjun toimintaa, muodostetaan
kansallinen ja kansainvälinen toteuttajakumppaniverkosto, laajennetaan palvelutarjontaa
ulkomaisille asiakkaille ja edistetään urheilijoiden valmentautumisen tukipalveluja erilaisten
pilottihankkeiden kautta. Hanke synnyttää urheiluharjoittelun kuormitukseen ja palautumiseen
liittyvän osaamiskeskittymän. Hankkeen Training room- osaamiskeskittymästä kehittyy
kansainvälinen ja Pohjois-Euroopan oman alansa johtava toimija.

Keski-Pohjanmaan liitto

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa/Kokkolanseudun Kehitys Oy
JULKINEN TUKI: 284709
KOKONAISBUDJETTI: 333000
HANKELUOKKA: reitistöt
VIRANOMAINEN: Keski-Pohjanmaan liitto
HANKEAIKA: 1.4.2017-30.9.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisen matkailutarjonnan kartoittaminen ja kohentam
laadun kohentamiseksi. Yritysten tarpeiden mukaan voidaan workshop-työskentelyllä sukeltaa myös esim. so
matkailuelämyksen taustalle. Hanke on avoin kaikille keskipohjalaisille matkailuyrityksille ja muille toimijoille, j
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3.2.2 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Asunnottomien jalkapallohanke/Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
JULKINEN TUKI: 165199
KOKONAISBUDJETTI: 169672
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2019-31.7.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on syrjäytyneiden tamperelaisnuorten sosiaalinen
vahvistuminen sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen. Kohderyhmälle tarjotaan kohdennettuja
liikuntapalveluja, joihin yhdistyy ryhmämuotoinen osallisuuden vahvistaminen, yksilöllinen
palveluohjaus, ja vertais- ja vapaaehtoistoiminta. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat 1)
Asiakasohjaus, 2) Osallistujien alkukartoitus, 3) Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ja terveen
elämäntavan sekä päihteettömyyden (”pelikunnon”) edistäminen, 4) Kaapelivalmennus, 5)
Viikoittainen ryhmävalmennus, 6) Vertais- ja vapaaehtoiskoulutus, 7) Palveluohjaus, 8)
Osallistujien loppukartoitus, 9) Hankkeen ja sen tulosten arviointi, dokumentointi ja julkistaminen,
ja 10) Parhaiden käytäntöjen levittäminen, jotta toiminta vakiintuisi tamperelaisten toimijoiden
työtavaksi ja leviäisi valtakunnalliseksi.
ENTER -Elämässä eteenpäin!/Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 605606
KOKONAISBUDJETTI: 807475
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2019-28.2.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hanke on alueellinen, Keski-Pohjanmaalla ajalla toteutettava hanke, jota
hallinnoi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Hankkeen tavoitteena
on vahvistaa riippuvuusongelmaisten 16-45 –vuotiaiden keskipohjalaisten sosiaalista osallisuutta
ja parantaa heidän toiminta- ja työkykyään niin, että heidän mahdollisuutensa edetä opiskelu- ja
työelämään valmentaviin palveluihin paranevat. Osatavoitteet: a) Varsinaisen kohderyhmän
tavoittavan toimintamallin kehittäminen, kokeilu, arviointi ja juurruttaminen. b) Varsinaisen
kohderyhmän kanssa toimivien monitoimijaisen yhteistyön ja osaamisen kehittäminen
(toimijakohderyhmä)
asiakaskohderyhmätyöhön
c)
Vertaistoimijoiden
ja
kokemusasiantuntijatoiminnan roolin vahvistaminen. Hankkeen tuloksena mm. hankkeen
toimintaan osallistuvien keskipohjalaisten 16-45-vuotiaiden riippuvuusongelmaisten psyykkinen,
fyysinen ja sosiaalinen kuntoutuminen käynnistyy. Heidän elämänhallintansa vahvistuu
kokonaisvaltaisesti (esim. päivärytmi, itsestä huolehtiminen, omien asioiden hoitaminen). Pitkällä
aikavälillä varsinaisen kohderyhmän matalan kynnyksen toimintaan osallistuvien sosiaaliset,
psyykkiset ja fyysiset haitat ja kuolemanvaara vähenevät, heidän rikollisuutensa vähenee, heidän
kuntoutumisensa etenee, osallisuus lisääntyy, sosiaaliset kontaktit kasvavat.
Linja 20/TampereMissio ry
JULKINEN TUKI: 811402
KOKONAISBUDJETTI: 827961
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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HANKEAIKA: 1.9.2020-31.8.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on löytää palvelujärjestelmästä tipahtaneita 18-29vuotiaita tamperelaisia nuoria (erityisesti 25-29-vuotiaat miehet) ja kehittää toimintatapoja
heidän työ- ja toimintakykynsä vahvistamiseksi. Hanke kehittää uusia työtapoja kohderyhmän
löytämiseksi, voimavaraistaa nuoria yksilöllisesti ja pienryhmissä yhteisö- ja luovien menetelmien
avulla, ennaltaehkäisee radikalisoitumista, kehittää mentorointimalleja, rakentaa vaikuttavuutta,
sekä edistää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asemaa nostamalla ilmiön julkiseen
keskusteluun. Kohderyhmän psyykkisen, mutta myös fyysisen hyvinvoinnin edistäminen on
hankkeen keskiössä.
Matalan kynnyksen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden tuki- ja kehittämiskeskus
TUKEA/Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö sr
JULKINEN TUKI: 378050
KOKONAISBUDJETTI: 397947
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2020-28.2.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoite pohjautuu alueella havaittuun tarpeeseen kehittää oikeaaikaista, yksilöllistä ja räätälöityä palvelua, jotta syrjäytymisen riski vähenee, pitkäaikaistyöttömien
tilanne paranee ja työelämään tai koulutukseen siirtyminen onnistuu. Hanke tavoittaa
toimintakautenaan 120 työtöntä tai syrjäytymisuhan alla olevaa henkilöä osallisuuden ja matalan
kynnyksen palveluiden piiriin. Hankkeen tavoitteena on 1) parantaa kohderyhmän fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä tehostetulla ja räätälöidyllä yksilö- ja ryhmätuella.
Toimenpiteinä ovat työ- ja toimintakyvyn palvelupilotteina erilaiset ryhmätoiminnot. Eri teemojen
mukaisissa ryhmissä hyödynnetään mm. luontoa ja liikuntaa. Mielen hyvinvointiin, ruokavalioon,
painonpudotukseen tai talousasioihin jne. tarjotaan yksilöllistä tukea. 2) Digivalmentajan
työnkuvan kehittäminen - tavoitteena on kehittää digi- ja etävalmennusta palveluiden tueksi.
Hankkeelle avataan digivalmentajan ylläpitämä yhteydenpitokanava Tukea-sovellus, joka toimii
yhteisenä verkkoalustana ryhmien ja yksilötapaamisten välillä. 3) Hankkeen tavoitteena on
hyvinvointia tukevien palvelupilottien toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta. Hanke tuottaa
tietoa kaikkein heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tukitoimenpiteiden tarpeesta ja
vaikuttavuudesta.
4)
Hankkeessa
luodaan
matalan
kynnyksen
sosiaalija
mielenterveyspalveluiden tuki- ja kehittämiskeskus TUKEA.
Ohjaamo Lohja/Lohjan kaupunki
JULKINEN TUKI: 352670
KOKONAISBUDJETTI: 470224
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Ohjaamo Lohja - hankkeen tavoitteena on tarjota työelämän ja koulutuksen
ulkopuolella oleville nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti ja matalalla
kynnyksellä. Ohjaamo Lohja sijoittuu monialaiseen nuorten palvelukeskukseen, jossa tarjotaan
laaja-alaisia nuorten hyvinvointia edistäviä palveluja. Nuorten työelämävalmiuksia parannetaan
yksilö-ja ryhmäohjauksen menetelmillä. Ohjaamossa tarjotaan nuorille matalan kynnyksen
terveyspalveluja, jossa keskiössä ovat nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden
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edistäminen. Terveyspalveluissa toteutetaan nuorten työ- ja toimintakyvyn arviointeja ja
terveystapaamisia. Nuorten kokonaisvaltainen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja
elämänhallinta paranevat.
RUORI 2 - uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn/Turun ammattikorkeakoulu oy
JULKINEN TUKI: 187721
KOKONAISBUDJETTI: 250296
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2017-30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: RUORI 2-hankkeen tavoitteena on toteuttaa kartoitusvaiheessa syntyneitä
ideoita. Työttömät kokivat, että tarvitaan kannustajaa ja motivoijaa, jonka kanssa on helpompi
aktivoitua oman hyvinvointinsa edistämisessä. Hankkeessa valmennetaan työttömiä
vertaisvalmentajiksi ja kimppakavereiksi työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Hankkeen tuloksena syntyy työttömien vertaisvalmentaja- ja kimppakaveritoimintaan
toimintamalli, joka sisältää valmennusohjelman, vertaisvalmentaja- ja ryhmätoiminnan
kuvauksen. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä ja Living Labtoimintaa, joka on käyttäjälähtöistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Living Labtoiminnassa käyttäjä otetaan aktiiviseksi toimijaksi palvelujen kehittämisessä. Käyttäjälähtöisessä,
osallistavassa suunnittelussa ovat aktiivisia toimijoita sekä hankkeen suunnittelussa,
toteutuksessa, arvioinnissa ja sen jalkauttamisessa. Näin saadaan kehitettyä erilaisille
asiakasryhmille soveltuvia palveluja ja lisätään haastavassa asemassa olevien mahdollisuutta
osallisuuteen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Toiminnan kukka, kuntouttava työtoiminta/Alavuden kaupunki
JULKINEN TUKI: 158726
KOKONAISBUDJETTI: 211633
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2019-31.3.2022
HANKKEEN KUVAUS: Toiminnan kukka- hankkeen tavoitteena on ohjata ja tukea kohderyhmää
koulutukseen ja avoimille työmarkkinoille. Toimintaan voi osallistua yhden työpäivän aikana 4
henkilöä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat osallistuvat toimintaan aktivointisuunnitelman
mukaan 1 - 4 päivänä viikossa. Henkilöt työskentelevät kasvien kasvatus-, istutus - ja muissa
puutarhatöissä. Toiminnassa olevat saavat työvalmennuksen yksilö- ja ryhmäohjauksessa tukea
koulutuksen- ja työpaikan hakemiseen. Puutarhatyössä hyvinvointia parantavat vaikutukset ovat
moninaisia. Osa niistä parantaa oloa tuomalla mielihyvää ja osa muuttamalla fysiologista oloamme
paremmaksi ja osa ravitsemuksen kautta. Puutarhatyöt lisäävät tutkitusti itsetuntoa ja mielihyvää.
Tätä ominaisuutta on käytetty ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa mm. päihdeongelmaisten,
mielenterveyspotilaiden ja myös fyysisten sairausoireiden parantamiseen. Hankkeella on
terapeuttinen vaikutus osallistujille, edistäen henkistä ja fyysistä kuntoa.
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VETO - vaikuttavaa elintapaohjausta ja työvalmennusta/Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu PLU ry
JULKINEN TUKI: 561820
KOKONAISBUDJETTI: 603112
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2020-31.7.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan maakunnassa vuosien
2020-2023 aikana toimintamalli, missä "Työkuntoisuutta" (toiminta- ja työkykyisyys) edistetään
työvalmennusta ja elintapaohjausta yhdistämällä työttömillä tai työttömyysuhan alla olevilla,
osatyökykyisillä, vaikeasti työllistyvillä huomioiden ikääntyvät, nuoret, maahanmuuttajat, romanit,
erityistä tukea tarvitsevat valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat ja muut erityistä tukea
tarvitsevat koko hankealueella. Yksilöön pyritään vaikuttamaan moniammatillisen verkoston
avulla niin fyysisenä, psyykkisenä kuin sosiaalisena kokonaisuutena. Liikunnan, ravitsemuksen ja
levon merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun pyritään vaikuttamaan yksilön työkuntoisuuden
parantamiseen. Yhtenä tavoitteena on luoda verkostoa tekemällä pilottiluonteisesti erilaisia
kehittämistoimia yhdistäen vaikuttava elintapaohjaus työvalmennukseen. Pilottitoiminnalla
pystytään tukemaan yksilöitä oman työkuntonsa kehittämisessä, mutta samalla luodaan
sidosryhmäverkostoa tulevaa, hankkeen jälkeistä tekemistä mahdollistamaan. Lisäksi tavoitteena
on työttömien työkuntotodistuksen kehittäminen. Keskeisiä käsitteitä ovat työvalmennus,
elintapaohjaus ja osatyökyisyys.
ViVo - Virtaa ja voimaa nuorille!/Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 153240
KOKONAISBUDJETTI: 204318
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2017-31.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on kulttuuri- ja liikuntalähtöisten sisältöjen ja
toimintamallien avulla vahvistaa Keski-Suomen nuorten työttömien työelämätaitoja sekä sitä
kautta edistää heidän aktivisuuttaan työmarkkinoilla ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Tämä
jakautuu seuraaviin osatavoitteisiin: 1. Nuorten työelämätaitojen lisääminen ja
työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen, 2. Uudenlaisten kulttuuri- ja liikuntalähtöisten,
osallistavien toimintamallien pilotointi, mallintaminen ja levittäminen sekä 3. Verkostossa mukana
olevien tahojen osaamisen vahvistaminen. Vastaamalla näihin tavoitteisiin hanke luo uusia
toimintamalleja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseksi ja edistää
työelämän osallistumista tukevien palvelujen monialaista hyödyntämistä.
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3.3 Itä-Suomen suuralue
3.3.1 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Awesome Crowd/TAUSTAMARKKINAT BGMT OY
JULKINEN TUKI: 68820
KOKONAISBUDJETTI: 141430
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 10.2.2017-31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa laajennetaan kv. urheilumarkkinaan
tapahtumamarkkinoinnin palvelupakettien kehittämistyötä.

soveltuvia

Bellanpuisto Oy/BELLANPUISTO OY
JULKINEN TUKI:153500
KOKONAISBUDJETTI: 433900
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.11.2018-31.7.2020
HANKKEEN KUVAUS: Bellanpuisto Oy rakennuttaa Siikarannan alueelle Bellanrantaan modernin
18-reikäisen puistominigolfkentän ja kaksi kansainväliset vaatimukset täyttävää padel-kenttää.
Padel ja puistominigolf ovat molemmat matalan kynnyksen lajeja eli ne soveltuvat lähes kaikille.
Digitaalinen Avustaja -App/TIP SOLUTIONS OY
JULKINEN TUKI: 48100
KOKONAISBUDJETTI: 96218
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 14.6.2019-31.3.2021
HANKKEEN KUVAUS: App toimii elämäntapamuutoksessa valmentajana, joka tukee ja motivoi
käyttäjää pääsemään positiiviseen tavoitteeseensa tai muuttamaan tapojaan negatiivisten tapojen
kohdalla. Tarjoamme tapoja mm. hyötyliikuntaan, kuten pyörällä töihin ja luontoa säästävään
ruokavalioon.
Ergorest goes Esports/ERGOREST OY
JULKINEN TUKI: 113090
KOKONAISBUDJETTI: 226182
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 28.10.2020-31.5.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kotimaisen Ergorest Oy:n ergonomiatuotteiden
kaupallistaminen kansainvälisillä pelimarkkinoilla. Ergorest hakee liiketoiminnan kasvua yhdeltä
maailman nopeimmin kehittyvistä toimialoista, e-urheilusta.
404

HavuSport Oy Kansainvälistymis- ja kasvuhanke/HAVUSOFT COMPANY OY
JULKINEN TUKI: 98520
KOKONAISBUDJETTI: 197040
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 14.3.2017-31.8.2018
HANKKEEN KUVAUS: HavuSport Oy:n Kansainvälistymis- ja kasvuhanke
Liiketoiminnan laajennusinvestointi/PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALASÄÄTIÖ SR
JULKINEN TUKI: 426000
KOKONAISBUDJETTI: 2130000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.9.2017-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Liiketoiminnan laajennusinvestoinnin yhteydessä muutetaan nykyisiä
toimitiloja vastaamaan uusien liiketoimintatarpeiden yritystiloja. Kylpylä ja kuntosalitilat
uudistetaan palvelemaan uusia asiakasryhmiä monipuolisena Spa-viihdekylpylänä ja Trainingtilana. Uudistetut tilat palvelevat myös muiden matkailuyritysten asiakkaita. Lisäksi rakennetaan
täysin uudet Wellness-tilat vanhan Jugend rakennuksen sisälle. Piha-alue uudistetaan sekä
rakennetaan paikkoja ulkotaiteelle.
Luontomatkailun kehittämisinvestointi/JÄRVISYDÄN OY
JULKINEN TUKI: 246050
KOKONAISBUDJETTI: 703000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 9.12.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Kasvanut volyymi ja asiakasprofiilin monipuolistuminen on lisännyt tarvetta
laadukkaille ja ekologisille ohjelmapalveluille, aktiviteeteille sekä laadukkaille ja monipuolisille
vuokravälineille omatoimiretkeilijöitä varten. Kasvua halutaan tukea kehittämällä aktiviteetti- ja
harrastemahdollisuuksia ja tarjoamalla monipuolisia vuokravälineitä ja opastettuja retkiä tässä
hankkeessa esitetyn investoinnin mahdollistamana. Hankkeen avulla pystytään vastaamaan
monipuolisiin asiakastarpeisiin sekä edesauttamaan Hotel & Spa Resort Järvisydämen
kansainvälistä kasvua ja luontomatkailuliiketoimintaa.
NoPain tuotebrändin kansainvälistyminen/GREENACT OY
JULKINEN TUKI: 62300
KOKONAISBUDJETTI: 127600
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 13.2.2020-30.6.2022
HANKKEEN KUVAUS: NoPain tuotebrändin kansainvälistyminen
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Puijo Areena Oy valmisteluhanke/PUIJO AREENA OY
JULKINEN TUKI: 24740
KOKONAISBUDJETTI: 49494
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2017-29.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Puijo Areena tulee toimimaan kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien,
kongressien ja urheilumatkailun keskuksena sekä liikuntaväen ja urheiluseurojen käytössä
prioriteettina kansainväliset tapahtumat. Hankkeessa selvitetään Puijon urheilulaakson
vaikutukset Kuopio-kuvaan ja -brändiin ja kansainvälisiin matkailutuloihin. Saatujen tietojen
pohjalta tuotetaan palvelukonseptit eri asiakassegmenteille, viimeistellään liiketoimintasuunnitelma ja tuotetaan Master Plan. Master Planissa sovitetaan yhteen suunnittelukohteen
toiminnalliset, taloudelliset ja maankäytön suunnitelmat havainnekuvineen kaupungin
arkkitehtuurin, asiakaskohderyhmien ja palvelukonseptien vaatimusten mukaisesti. Master Plan
toimii pohjatietona ja selvitysaineistona Puijo Areena -hankkeen jatkosuunnittelulle
Punkaharju Resort Oy:n toiminnan kehittämishanke/PUNKAHARJU RESORT OY
JULKINEN TUKI: 153070
KOKONAISBUDJETTI: 498755
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 20.11.2018-31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Punkaharju Resort Oy uudistaa ja parantaa huvipuisto Kesämaan
aktiviteetteja. Hankkeella vastataan asiakkaiden kulutuskysyntään, sekä kehitetään yrityksen
palveluprosesseja ja markkinointia.
Salli Kanootti/EASYDOING OY
JULKINEN TUKI: 45930
KOKONAISBUDJETTI: 93876
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 9.5.2018-31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kyseessä on valmisteluhanke, jonka tavoitteena on kartoittaa markkinoita
Salli Systemsin uudelle kanoottimallille.
Sivuttaistuki murtamaasukseen./INNON OY
JULKINEN TUKI: 87750
KOKONAISBUDJETTI: 184378
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 10.4.2018-10.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Päätavoitteena on tuoda globaaleille markkinoille uudenlainen tuote
murtomaahiihtoon huippu- ja aktiiviharrastajille. Tuote kehitetään hyvälle tasolle, valmistetaan
tuotantomuotit ja tehdään markkinointimateriaali globaaleille hiihtomarkkinoille.
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SmartGoalSystem/AHOSILTA OY
JULKINEN TUKI: 130170
KOKONAISBUDJETTI: 284500
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 18.9.2017-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen kehittämis- ja
motivointityökalu pallopelien harrastajille.
Sportspot Oy kansainvälinen kasvu/SPORTSPOT OY
JULKINEN TUKI: 142850
KOKONAISBUDJETTI: 285700
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 18.6.2018-30.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Projektin tavoitteena on kehittää Sportspotin organisaatiota niin, että se
mahdollistaa nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävän toiminnan.
Suomen Biathlon Oy ampumahiihtotuotteiden tuotantotilat ja menetelmät/SUOMEN
BIATHLON OY
JULKINEN TUKI: 552650
KOKONAISBUDJETTI: 1456600
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 29.3.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Yritys kehittää uusia tuotteita sekä investoi tuotantotiloihin ja -koneisiin
Sykevälivaihtelun uudet ohjelmistotuotteet palautumisen seurantaan/KUBIOS OY
JULKINEN TUKI: 90520
KOKONAISBUDJETTI: 181050
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2019-30.6.2020
HANKKEEN KUVAUS: Sykevälivaihtelun uudet ohjelmistotuotteet palautumisen seurantaan
Sähkökarting ja moottoriurheiluun keskittyvä viihdekeskus bellanrantaan./MOTORSPORT
KUOPIO OY
JULKINEN TUKI: 90750
KOKONAISBUDJETTI: 258000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 3.7.2017-1.6.2018
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeeseen kuuluu sähkökartingautojen tilaaminen, radan asfaltointi,
ajosimulaattoreiden, oleskelutilojen ja kahvilatilojen rakentaminen, sekä muut palveluihin
tarvittavat välineet / hankinnat.
Tahkonrinteiden lastenalueen ja palveluiden kehittäminen sekä lumetus- ja hissikapasiteetin
lisääminen/HUIPPUPAIKAT OY
JULKINEN TUKI: 740000
KOKONAISBUDJETTI: 3700000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 7.6.2018.31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella parannetaan oleellisesti Tahkonrinteiden lasten ja aloittelevien
laskettelijoiden suorituspaikkoja ja helpotetaan lajin aloituskynnystä. Lumetuskapasiteetin
lisääminen varmistaa lastenalueen tehokkaan lumettamisen ja varmistaa mahdollisimman
varhaisen kauden aloituksen ja rinnekapasiteetin pääsesonkina. Mattohissit ja tuolilihissi
vahvistavat sekä nykyaikaistavat hissikapasiteettia. Edellä mainitut asiat tähtäävät alueen vahvaan
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
Tuotekehitys/prototyypin valmistus/TORISPORT OY
JULKINEN TUKI: 21130
KOKONAISBUDJETTI: 42275
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 7.12.2020-31.8.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tuotekehitys/prototyyppien valmistus. Torisport.fi/info: "yhtiö tuottaa jo
useita kymmeniä lasten ja koko perheen liikuntatapahtumia ympäri Suomea. Torisport Oy omistaa
ja hallinnoi myös Mikkelissä sijaitsevaa LähiTapiola Areenaa, jossa pelataan jalkapalloa, liikutaan
ja järjestetään synttäreitä ja muita tapahtumia."
Vauhti Speed Oy:n tuotteiden ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen/
VAUHTI SPEED OY
JULKINEN TUKI: 322220
KOKONAISBUDJETTI: 733540
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 7.7.2017-30.4.2019
HANKKEEN KUVAUS: Vauhti Speed Oy:n tuotteita, tuotantoa ja kansainvälistymisvalmiuksia
kehitetään siten, että liikevaihto kasvaa merkittävästi ja kannattavuus paranee. Tavoitteena on
lanseerata säännöllisesti uusia tuotteita sekä kehittää tuotantoa siten, että tuottavuus ja laatu
kehittyvät. Tavoitteena on avata uusia markkina-alueita erityisesti Keski-Euroopasta ja Aasiasta.
Tuotemallisto laajeni hakkeessa tehdyn tuotekehityksen ansiosta noin kymmenellä uudella
tuotteella ja muodostaa markkinoiden selvästi kattavimman kokonaisuuden voiteta ja
hoitotuotteita kaikille kuluttajaryhmille harrastehiihtäjistä aina huippukilpahiihtäjiin lajista
riippumatta.
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Vauhti Speed Oy:n tuotteiden ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen/
VAUHTI SPEED OY
JULKINEN TUKI: 318960
KOKONAISBUDJETTI: 697025
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 23.6.2019-30.4.2021
HANKKEEN KUVAUS: Vauhti Speed Oy:n tuotteita ja kansainvälistymisvalmiuksia kehitetään siten,
että liikevaihto kasvaa merkittävästi ja kannattavuus paranee. Tavoitteena on lanseerata
säännöllisesti uusia tuotteita sekä kehittää täydellinen konsepti fluorivapaita suksivoiteita ja
hoitotuotteita kaiken tasoisille kuluttajille eri tuotekategorioissa. Tavoitteena on avata uusia
markkina-alueita erityisesti Itä-Eurooppaan, sekä, keski-, ja etu-Aasiaan.

Etelä-Savon maakuntaliitto
Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja/
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 261949
KOKONAISBUDJETTI: 436580
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.5.2017-31.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on käynnistää hyvinvointidatan
hyödyntämiseen
ja
yhdistelemiseen
liittyvä
kehittämistoiminta
Älykkäässä
Hyvinvointilaboratoriossa ja määrittää toiminnan perusperiaatteet sekä kehittämisen
painopisteet. Hanke on osa kokonaisuutta, jonka toisessa hankkeessa Älykäs
hyvinvointilaboratorio tehdään kehittämisympäristön vaatimia investointeja. Hanke koostuu
yhteensä viidestä työpaketista: 1) Kehittämistoiminnan periaatteiden määrittäminen ja
tarvekartoitus 2) Kumppanuuksien rakentaminen 3) Kilpailutus 4) Data-arkkitehtuurin ja
menetelmien kehittäminen 5) Dataa hyödyntävät personoidut hyvinvointipalvelut
Älykäs hyvinvointilaboratorio/Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 644980
KOKONAISBUDJETTI: 921400
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.5.2017-31.5.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on toteuttaa hyvinvoinnin edistämisen
kehittämisympäristön eli Älykkään hyvinvointilaboratorion vaatimia investointeja. Älykäs
hyvinvointilaboratorio
mahdollistaa
hyvinvointidataan
perustuvan
asiakaslähtöisen
kehittämistoiminnan tulevaisuudessa. Laboratorio muodostuu fyysisiin tiloihin sijoittuvista
laitteista ja eri ympäristöissä käytettävästä puettavasta teknologiasta. Hankkeen tuloksena on
toteutettu suunnitellut älykkään hyvinvointilaboratorion laite- ja teknologiainvestoinnit ja
rakennettu datan keräämisen ja hyödyntämisen mahdollistava data-arkkitehtuuri. Tuloksena on
toimintavalmis hyvinvointialan kehittämisympäristön infra. Älykäs Hyvinvointilaboratorio tarjoaa
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muun muassa testausta terveydenhuollon kautta tulleille asiakkaille, kuten liikuntaneuvottaville
(osana liikuntaneuvonnan palvelupolkua), kuntoutujille (osana kuntoutuksen palvelupolkua) sekä
ikääntyville (esim. osana Ikäneuvon tai päiväkeskusten toimintaa). Älykäs Hyvinvointilaboratorio
tarjoaa myös kouluille Move-mittausten tekoa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Ampumaurheilukeskuksen perusinfra/Kiteen kaupunki
JULKINEN TUKI: 47300
KOKONAISBUDJETTI: 102850
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.12.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on rakentaa suunnitellulle ampumaurheilukeskukselle tie-,
sähkö-, tietoliikenneyhteydet ja muu tarvittava infra pysäköintialueineen. Perusinfran
rakentaminen luo välttämättömät edellytykset ratarakennelmien sekä toimintaa tukevien
palvelupisteiden rakentamiselle ja käyttöönotolle. Ampumaurheilukeskus luo monipuoliset
edellytykset ampumaurheilun ja metsästysammunnan harrastamiselle ja kilpailutoiminnalle.
Hyvinvointialan arvoverkot Pohjois-Karjalassa/Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
JULKINEN TUKI: 56336
KOKONAISBUDJETTI: 70420
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.5.2019-30.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Tässä esiselvityshankkeessa on tavoitteena selvittää ja kuvata lähtötilanne
yhteiseen kehittämistyöhön arvoverkkojen eli lisäarvoa tuottavien kumppanuusverkostojen
mallintamisen kautta.Päätoimenpiteenä toteutetaan Hyvinvointialan arvoverkot PohjoisKarjalassa -kartoitus, jossa selvitetään ja kuvataan olemassa olevat ja toimivat lisäarvoa tuottavat
kumppanuusverkostot. Varsinaisena kohderyhmänä ovat Siun soten toiminta-alueen, eli PohjoisKarjalan mukaanlukien Heinävesi, hyvinvointialan (sote- ja liikuntapalvelut) markkinaehtoisten
palvelujen pk-sektorin tuottajat sekä ko. toimialoille liiketoimintaa suunnittelevat henkilöt / tahot.
Hyvinvointialan kumppanuuksilla vaikuttaviin palveluihin/
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 451283
KOKONAISBUDJETTI: 550000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.9.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on 1.Lisätä sotehy-alan yksityisten palveluntuottajien
mahdollisuuksia hyödyntää ennakointitietoa ja sen hyödyntämistä oman liiketoiminnan ja
palvelujen kehittämisessä. 2.Luoda uusia kumppanuuksia sotehy-alan palveluntuottajien
liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntäen teknologisia ratkaisuja ja digitaalisuutta. 3.Lisätä tietoa
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ja valmiutta tulevaisuuden liiketoiminnan johtamiseen. 4.Luoda valmiuksia kehittää uutta ja
uudenlaista liiketoimintaa hyvinvointialalle. 5.Tukea vaikuttavien hyvinvointialan ekosysteemien
jatkuvaa kehittämistyötä. Hankkeessa järjestetään verkostoitumiseen ja liiketoiminnan
kehittämiseen monitoimijaisia tilaisuuksia ja työpajoja sekä toteutetaan uusien palvelujen ja
palveluprosessien kokeiluja. Benchmarking- ja/tai messumatkoja toteutetaan kaksi kotimaahan ja
yksi ulkomaille – kohteet valikoituvat osallistujien tarpeiden perusteella. Hankkeella tavoitellaan
syntyvän uutta yritys- ja liiketoimintaa sekä verkostoja, joissa hyödynnetään nykyteknologiaa.
Pitkällä aikavälillä on tuettu maakunnallisen hyvinvointialan ekosysteemin vahvistumista ja
kehittämistä. Kohderyhmään kuuluvat urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistystoiminta.
Hyvinvointialan palveluntuottajat toimivat vahvasti liikuntakulttuurin alalla. Palveluntuottajilla on
vaikutusta liikuntakulttuurin kehittämisessä.
Kontiolahti Ecological Sport Resort/Kontionloikka Oy
JULKINEN TUKI: 342760
KOKONAISBUDJETTI: 400000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.3.2019-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Kontiolahti Ecological Sport Resort -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on
mahdollistaa investoinnit, joilla rakennetaan yksi maailman ekologisimmista matkailukohteista.
Kontiorannan alueelle syntyy Suomen paras liikuntamatkailukohde, jota alueella jo toimivat
ampumahiihtoon ja talviurheiluun liittyvät toimijat täydentävät.
Matkailu Goes Global/Business Joensuu Oy
JULKINEN TUKI: 365620
KOKONAISBUDJETTI: 457025
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.9.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Matkailu Goes Global -hankkeen päätavoitteina on: - hakea matkailuun
kasvua KV-markkinoilta ja kotimaasta - kasvattaa alueen matkailuinvestointeja sekä - kehittää
yritysverkostoja siten että nämä muodostavat jatkossa yhteisen resort-tyyppisen matkailukohteen
yksittäisten toimijoiden sijaan. Hanke pohjautuu myös Visit Finlandin kansainvälisestikin
lanseeraamiin, potentiaalisimpiin matkailutrendeihin ja teemoihin, kuten urheilu- ja
liikuntamatkailuun,
vesistömatkailuun
(Lakeland)
sekä
kansainvälisen
tason
matkailuinvestointeihin.
MATKAILUN PARHAAKSI - KONTIOLAHDEN ALUEEN MATKAILUYRITYSTEN KV-OSAAMISEN JA
NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN/Kontionloikka Oy
JULKINEN TUKI: 101440
KOKONAISBUDJETTI: 126800
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.4.2020-30.6.2022
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HANKKEEN KUVAUS: Matkailun parhaaksi – hankkeen tavoitteena on laajasti kehittää
Kontiolahden kunnan alueen matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja yritysten välistä
yhteistyötä. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on uudistaa Kontiolahden alueella toimivien
matkailu-, seikkailu-, urheilu- ja ohjelmapalveluyritysten sekä muiden matkailutoimijoiden
palvelutarjoomaa vastaamaan lisääntyvään kansainväliseen kysyntään sekä parantaa alueen
yritysten näkyvyyttä kansainvälisille matkailijoille erityisesti digitaalisissa kanavissa.
Urheilun suurtapahtumien parhaaksi/Kontionloikka Oy
JULKINEN TUKI: 279000
KOKONAISBUDJETTI: 300000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa Suomen
mittakaavassa todella merkittävän urheilun suurtapahtuman tulevaisuus. Hankkeen aikana
luodaan resursseja ja varmistetaan se, että Kontiolahdelle jo myönnetyt ampumahiihdon
maailmancup -tapahtumat voidaan järjestää syksyllä 2020 ja 2021. Hankkeen tavoitteina on
laajasti kehittää kisaorganisaation toimintaa ja suoraviivaistaa suurtapahtumien järjestämiseen
liittyviä toimintoja.
Pohjois-Savon liitto
Innovaatioja kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja kuntoutukseen
(Kehittämishanke)/Itä-Suomen yliopisto
JULKINEN TUKI: 170622
KOKONAISBUDJETTI: 243748
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Savon liitto
HANKEAIKA: 1.10.2017-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ihmisen suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa vaikuttaa merkittävästi
hänen elämänlaatuunsa, työkykyyn ja työterveyteen. Ihmisen hyvinvoinnilla on merkittäviä
kustannusvaikutuksia työnantajalle ja yhteiskunnalle vähentyneiden tukitarpeiden,
sairauspoissaolojen ja pidentyneiden työurien muodossa. Ihmisen suoriutumista pystytään
parantamaan kuntoutuksella, mikä edelleen vähentää mahdollista laitoshoidon tarvetta esim.
aivoperäisten sairauksien yhteydessä. Ihmisen suoriutumista voidaan arvioida objektiivisesti
erilaisilla mittauksilla ja analyyseillä. Tarve tällaisten sovellusten kehittämiselle ja olemassaololle
on globaali. Sovellusten kehittäminen edellyttää kuitenkin siihen soveltuvaa tutkimus- ja
kehitysympäristöä. Tavoitteet: Tässä hankekokonaisuudessa on tavoitteena kehittää tutkimus- ja
kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja kuntoutukseen. Kehitettävä ympäristö
koostuu neljästä laboratoriokokonaisuudesta: 1) Ajosimulaattori ajokyvyn ja ajokäyttäytymisen
monitorointiin ja testaukseen 2) Liikelaboratorio ihmisen liikkeen kuten esim. kävelyn ja
työskentelyergonomian arviointiin 3) Human Performance -laboratorio erityisesti fysiologisen
suorituskyvyn sovelluksiin 4) Robottikuntoutuksen kehitysympäristö yläraajakuntoutukseen ja
neurostimulaatioon. Laboratorioiden toiminta integroituu yhtenäisten tietojärjestelmien kautta
avoimeksi innovaatioympäristöksi.
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Innovaatio- ja kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja
kuntoutukseen (investointi)/Itä-Suomen yliopisto
JULKINEN TUKI: 135100
KOKONAISBUDJETTI: 193000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Savon liitto
HANKEAIKA: 1.10.2017-30.9.2019
HANKKEEN KUVAUS: Ihmisen suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa vaikuttaa merkittävästi
hänen elämänlaatuunsa, työkykyyn ja työterveyteen. Ihmisen hyvinvoinnilla on merkittäviä
kustannusvaikutuksia työnantajalle ja yhteiskunnalle vähentyneiden tukitarpeiden,
sairauspoissaolojen ja pidentyneiden työurien muodossa. Ihmisen suoriutumista pystytään
parantamaan kuntoutuksella, mikä edelleen vähentää mahdollista laitoshoidon tarvetta esim.
aivoperäisten sairauksien yhteydessä. Ihmisen suoriutumista voidaan arvioida objektiivisesti
erilaisilla mittauksilla ja analyyseillä. Tarve tällaisten sovellusten kehittämiselle ja olemassaololle
on globaali. Sovellusten kehittäminen edellyttää kuitenkin siihen soveltuvaa tutkimus- ja
kehitysympäristöä. Tavoitteet: Tässä hankekokonaisuudessa on tavoitteena kehittää tutkimus- ja
kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja kuntoutukseen. Kehitettävä ympäristö
koostuu neljästä laboratoriokokonaisuudesta: 1) Ajosimulaattori ajokyvyn ja ajokäyttäytymisen
monitorointiin ja testaukseen 2) Liikelaboratorio ihmisen liikkeen kuten esim. kävelyn ja
työskentelyergonomian arviointiin 3) Human Performance -laboratorio erityisesti fysiologisen
suorituskyvyn sovelluksiin 4) Robottikuntoutuksen kehitysympäristö yläraajakuntoutukseen ja
neurostimulaatioon. Laboratorioiden toiminta integroituu yhtenäisten tietojärjestelmien kautta
avoimeksi innovaatioympäristöksi.

3.3.2 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Action! Harrastustoimintaa Kuopiossa asuville kantasuomalaisille ja maahanmuuttajanuorille/Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen Piirijärjestö ry
JULKINEN TUKI: 23864
KOKONAISBUDJETTI: 25120
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2017-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa on kaksi toimintoa: kattavan esitteen tekeminen neljällä
kielellä jaettavaksi mm. kouluihin, nuorisotaloihin, monikulttuurikeskus Kompassiin ja
sosiaalitoimiston
lastensuojeluyksikköön
sekä
konkreettisten
harrastusja
koulutusmahdollisuuksien tutuksi tekeminen toiminnan ja ohjauksen avulla.
Ensimmäisessä toiminnossa heti hankkeen alettua Kuopiossa olevista harrastus- ja
koulutusmahdollisuuksista kootaan nelikielinen nelisivuinen esite selkosuomeksi,
arabiaksi, venäjäksi ja englanniksi. Harrastusmahdollisuuksissa esitellään erilaisia
harrastuksia nuorille, mukana on mm. liikuntaa, kulttuuria, eri kohteisiin tutustumista.
Yhteistyökumppaneina ovat eri harrastusjärjestöt (mm. Kuopion 4H yhdistys ry, Kuopion
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parkourakatemia, Järvisissit) ja oppilaitokset (Sakky, Savonia). Hankkeessa järjestetään
mm. keilausiltoja, ruuanlaittotapahtumia ja retkiä mentorinuorten kanssa yhdessä.
Aktiivisuutta, sosiaalista osallisuutta ja arjenhallintaa Kuopiolaisille 40-65 vuotiaille miehille/
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 75431
KOKONAISBUDJETTI: 84135
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda miesnäkökulmasta houkutteleva malli
kohderyhmän aktivoimista ja sosiaalisen osallisuuden lisäämistä varten, antaa valmiuksia
osallisuuden lisäämiseen sekä mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa polkua opiskeluun ja/tai
työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia omassa elämässä selviytymiseen sekä
käytännön taitoja oman arjen hallintaan ja kotitalouden hoitamiseen. Hankkeen käytännön toimet
koostuvat kolmesta erilaisesta kokonaisuudesta 1. Viikoittainen kuntosaliharjoitus 2. Viikoittainen
vaihtuva tapaaminen. Vaihtuvia tapaamisia mm. saunaillat, luontoretket, vierailut tapahtumissa,
liikunta asiakkaiden mieltymysten mukaan, loppuvaiheessa opiskelu- ja ammatinvalintataidot,
eteenpäin ohjaus. 3. Viikoittainen ruoanvalmistus/ oman talouden hoito käytännön työskentely.
CARVE: työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin
perustuvalla työn tuunaamisella/Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 205304
KOKONAISBUDJETTI: 293291
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2019-30.9.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on edistää työterveyttä kokonaisvaltaisesti
sekä yksilö- että organisaatiotasolla ja sitä kautta parantaa työn tuottavuutta kestävästi erityisesti
vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Yksilötasolla ohjaamme
työntekijöitä uudenlaiseen työn tuunamiseen, mikä perustuu omaan henkilökohtaisen
vuorokausirytmin optimoimiseen. Hankkeen toimenpiteenä työntekijöille annetaan käyttöön
hyvinvointidataa keräävä mittari, jonka avulla kerätään tietoa työntekijän hyvinvoinnista,
henkilökohtaisesta vuorokausirytmistä ja palautumisesta. Sen jälkeen työntekijöille järjestetään
työpaja, jossa annetaan työkaluja oman työn tuunaamiseen oman henkilökohtaisen
vuorokausirytmin ja energiatasojen mukaisesti. Lisäksi työntekijöitä opastetaan optimaaliseen
palautumiseen taukojen aikana. Työstä ja energiatasosta riippuu, minkälainen tauko milloinkin on
paras. Yritykselle tehdään projektin aluksi alkukartoitus työntekijöiden hyvinvoinnin tilasta ja sen
perusteella arvioidaan myös mahdollisia ongelmakohtia, joihin lähdetään hakemaan ratkaisuja
ennaltaehkäisevästi. Lopuksi kuuden kuukauden jälkeen työnhyvinvointimittaukset tehdään
uudelleen ja tehdään arviointi saatujen tulosten vaikuttavuudesta tuottavuuteen. Hankkeen
tuloksina yritykset saavat havainnollista tietoa työntekijöidensä hyvinvoinnista ja käytänteitä
työhyvinvoinnin parantamiseksi.
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Diagnoosina Nuoruus, sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminta nuorille/
Iisalmen Nuorison Tuki ry
JULKINEN TUKI: 219123
KOKONAISBUDJETTI: 243470
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.12.2017-30.11.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on nuorten ja nuorten aikuisten, alle 29-vuotiaiden,
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien työelämä- ja koulutusvalmiuksien vahvistaminen.
Vertaisryhmätoiminnan avulla, sosiaalisen vahvistamisen keinoja käyttäen, tiiviissä yhteistyössä
etsivän nuorisotyön kanssa. Ryhmän teemoja ovat olleet itsetuntemus ja omat vahvuudet,
tulevaisuustyöskentely, jännittäminen ja kehon ja mielen hyvinvointi, ravitsemus, lepo ja liikunta.
Torstain teemat liittyivät kehon ja mielen hyvinvointiin, esimerkiksi ohjatun liikunnan keinoin.
Digitaalinen yhteydenpitoväline seuran ja seuran nuorten välillä/Kuopion Palloseura r.y.
JULKINEN TUKI: 61600
KOKONAISBUDJETTI: 61600
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Suomessa on urheiluseuroilla erilaisia toiminnanohjaus- ja seuratyökaluja,
jäsenrekistereitä ja verkkosivustoja. Kaikista toiminnanohjaustyökalusta, puuttuu vielä joukkueen
tai yksittäisen pelaajan valmennukseen ja kehitykseen keskittyvä sähköisen viestinnän
valmennustyökalu. Hankkeessa kehitettävästä sähköisestä työkalusta kehitetään merkittävä
yhteydenpitoväline tukemaan nuorten osallisuutta seuratoiminnassa. Se antaa valmentajalle
mahdollisuuden ohjeistaa ja tukea suuria pelaajamääriä yhteisillä harjoitteilla, videoilla, viesteillä
ja keskusteluilla, sekä tukea yksilötasolla pelaajia henkilökohtaisilla harjoitteilla, videoilla, viesteillä
ja keskusteluilla. Se mahdollistaa myös aikaisempaa välittömämmän palautteen keräämiseen
suoraan pelaajalta tai pelaajan huoltajilta parantaen merkittävästi seuran tarjoamaa tukea
kokonaisvaltaisen yhteisöllisyyden kehittämisessä ja ylläpidossa. Tämä lisää lapsen tai nuoren
osallisuutta oman joukkueen yhteisöllisyyden rakentamisessa ja luo parempia edellytyksiä paitsi
fyysisen valmennuksen toteutukseen, myös psyykkisen hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden
edistämiseen. Kehitettävän työkalun merkitys korostuu parhaillaan käynnissä oleva
koronavirusepidemia tai muun vastaavan tauon aikana.
Elintapaohjauksen palveluketju/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 164708
KOKONAISBUDJETTI: 197648
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2017-31.7.2019
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. Hankkeessa
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rakennetaan maakunnallinen elintapaohjauksen(liikunta, ravinto ja uni)palveluketju yhdessä
palvelun käyttäjien ja eri toimijatahojen kanssa.
Elossa2020!/Iisalmen Nuorison Tuki ry
JULKINEN TUKI: 53424
KOKONAISBUDJETTI: 53424
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: ELOSSA2020! -hankkeessa tehdään nuorten verkkovälitteistä ohjaamista
hyödyntäen eri sähköisiä sovelluksia. Pandemian aiheuttaman poikkeustilan takia hankkeessa
luodaan etävalmennukseen ja -ohjaamiseen soveltuva malli. Toiminta on suunniteltua,
teemoitettua ja strukturoitua. Toiminnan tavoitteena on tukea nuorten arjenhallintaa ja fyysistä
sekä psyykkistä hyvinvointia. Hankkeen toiminta myös mahdollistaa poikkeustilan aikana nuorille
eri harrastusmahdollisuuksiin osallistumisen sekä tarjoaa väylän luovuudelle. Hanke pyrkii omalta
osaltaan lisäämään yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Hankkeen toimintoihin kuuluvat mm. liikunta
sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Etäkunto/Huoltoliitto ry
JULKINEN TUKI: 79334
KOKONAISBUDJETTI: 83510
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Etäkunto-hankkeen tavoitteena on kartoittaa etäkuntoutuksen ja -ohjauksen
tarpeita mahdollisimman hyvin vastaavat palvelut, suorittaa n. 5 kuukauden mittainen
pilottikokeilu 2-3 eri ohjelmalla ja valita näiden perusteella tähän tarkoitukseen parhaiten
soveltuva palvelu tai palvelut. Hankkeen tavoitteena korostuu haastavankin asiakasryhmän
käyttöön soveltuvan etäkuntoutusmallin rakentaminen ja sen implementointi moniammatillisen
kuntoutustiimin käyttöön. Etäkunto-hanke koostuu kolmesta osiosta: Kartoitus-, pilotointi- sekä
raportointi ja yhteenveto-osiosta. Asiakkaita on suunniteltu rekrytoitavaksi hankkeeseen tuki- ja
liikuntaelinsairauksia tai neurologisia sairauksia sairastavien henkilöiden joukosta, ammatillisen
kuntoutuksen asiakkaista sekä nuorista peliriippuvaisista henkilöistä. Rakentuva malli
mahdollistaa kuntoutus- ja hyvinvointia tukevan ohjaustoiminnan toteuttamisen etäohjauksena
koronavirusepidemian aikana ilman läsnäoloa. Malli myös tukee ja täydentää perinteistä
läsnäolokuntoutusta, koska mm. elämäntapamuutokseen tähtääviä tehtäviä ja harjoitteita
voidaan toteuttaa kotiympäristössä.
Etänä/Pyhäselän 4H-yhdistys ry
JULKINEN TUKI: 34367
KOKONAISBUDJETTI: 34367
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.10.2020
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa työllistetään 8 kpl 16-28 –vuotiasta nuorta digitaalisten
materiaalien tuottamiseen ja etäleirin ohjaukseen. Toteutetaan kaikille nuorille avoimia
työelämäkoulutuksia 6 kpl etänä, jolloin ehkäistään nuorten syrjäytymistä poikkeusolojen aikana
ja kannustetaan työllistymään tai perustamaan oman yrityksen. Järjestetään etäleiri, jolla taataan
lapsille ja nuorille laadukasta toimintaa ja hyödyllistä tekemistä kotiin sekä kannustetaan
liikkumaan luonnossa poikkeusjärjestelyt huomioiden. Hankkeen tuloksena lapset ja nuoret
saadaan innostumaan yhteisestä etäyhteyksin toteutettavasta toiminnasta. Lasten ja nuorten
aktiivisuus lisääntyy ja he saavat osallisuuden kokemuksia. Etäleiri on avoin kaikille ja se
järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Etävalmennus kaikille/Kuopion Luisteluseura ry
JULKINEN TUKI: 22680
KOKONAISBUDJETTI: 22680
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteita ovat etenkin: -Toiminnan uudistaminen etätoiminnaksi
digitaalisia välineitä hyödyntäen, ja uuden kohderyhmän tavoittaminen tarjoamalla maksutonta
palvelua vähävaraisille nuorille lastenkoteihin ja sijoitusperheisiin. -Harrastustoiminnan
jatkuminen poikkeusoloissa. -Valmentajien saaminen avustuksen turvin takaisin töihin, he
pystyvät rakentamaan etävalmennusohjeet ja videoyhteydet /videovälitteiset tanssi ja
oheisharjoitteet harrastajille.
Hei Nuori - Osallistu monipuoliseen oheisharjoitteluun - Kuopion Taitoluistelijat välittää!/
Kuopion Taitoluistelijat ry
JULKINEN TUKI: 30100
KOKONAISBUDJETTI: 30100
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-30.9.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella pyritään ensisijaisesti auttamaan nuoria löytämään uuden, hyvän
harrastuksen. Toissijaisesti pyritään hankkeen turvin turvaamaan ja ylläpitämään seuramme
toimintaa. Varmistamme samalla mahdollisimman monen luistelijan palaamisen takaisin
luisteluharrastuksen piiriin olojen normalisoituessa. Yhdistyksemme suunnittelee järjestävänsä
kevään ja syksyn 2020 poikkeusoloihin nuorille 13-20 vuotiaille yläkoululaisille, ammattiin
valmistuville ja lukiolaisille kohdistettua taitoluisteluun liittyvää oheisharjoittelua. Harjoittelu
toteutetaan nykyaikaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen. Osa monipuolisista lajiharjoitteista
pidetään myös ulkosalla. Toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten fyysistä ja henkistä
hyvinvointia poikkeusoloissa.
Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä (HEVI)/Pohjois-Savon Liikunta
JULKINEN TUKI: 86038
KOKONAISBUDJETTI: 98895
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
417

HANKEAIKA: 1.6.2019-31.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: Henkilöstöliikunnalla virtaa ja vireyttä - hanke tarjoaa kuopiolaisille yrityksille
toimintamallin henkilöstöliikunnan kehittämiseen ja uuden toimintamallin luomiseen.
Henkilöstöliikunnan kehittämistoimenpiteinä kartoitetaan yrityksen henkilöstöliikunnan nykytila
ja kartoituksen perusteella valitaan kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteinä toteutetaan
koulutuksia ja työpajoja. Henkilöstöliikunnan kehittämistoimilla on tavoitteena aktiivisuuden
lisääntyminen työssä ja työmatkoilla, ilmapiirin ja yhteishengen nostattaminen sekä kehittää uusia
toimintamallia yrityksen käyttöön. Henkilöstöliikunnan kehittämiseen sisältyy yksilöllistä
elintapaohjausta. Liikunnan lisäksi neuvonnassa annetaan tukea ja tietoa ravitsemukseen ja
muihin hyvinvoinnin kannalta elämän tärkeisiin osa-alueisiin, kuten uni ja palautuminen.
Hyvinvointia perheisiin (HYPE)/Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry
JULKINEN TUKI: 62767
KOKONAISBUDJETTI: 66072
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2020-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa pyritään lisäämään hankkeeseen valittujen perheiden yleistä
hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta ja niiden avulla sekä vanhempien, että lasten tulevaa, työ ja toimintakykyä. Hanke kohdistuu työelämän ulkopuolella oleviin kuopiolaisiin perheisiin, jotka
kokevat, että he hyötyisivät perhekohtaisesta elintapaohjauksesta hyvinvoinnin teemalla. Työ- ja
toimintakykyyn pyritään vaikuttamaan koko perheeseen kohdistuvalla elintapaohjauksella, joka
sisältää liikunta-, ravitsemusneuvonnalla, huomioiden riittävän palautumisen tärkeyden. Hankeen
toimenpiteenä on mallintaa uusi perhekoutsi-toiminta, jossa järjestetään perhekohtaista
elintapaohjausta perheille hankekauden aikana. Hankkeessa tuotetaan kirjallinen prosessikuvaus
perhekoutsi-toimintamallista, jota voi hyödyntää perheiden elintapaohjauksessa. Vähävaraisille
perheille kootaan tietopaketti sopivista matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista sekä
erilaisista tuen muodoista, joita lasten harrastuksiin on saatavissa.
Hyvinvoiva asukas - yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa/
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 301873
KOKONAISBUDJETTI: 377342
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja asuinalueiden
eriarvoisuuden lisääntymistä seuraavien osatavoitteiden avulla 1.Vahvistetaan yhteisöllisyyttä,
yhteisöllistä toimintakulttuuria ja asukasviihtyvyyttä asumisyhteisöissä ja asuinalueilla.
2.Vahvistetaan asukasosallisuutta. 3.Kehitetään yhteisömanagerointia työotteena. 4.Kehitetään,
pilotoidaan ja mallinnetaan asukkaiden tarpeista lähteviä asukasosallisuuden edistämisen
sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja ja juurrutetaan ne osaksi alueellisia verkostoja ja eri
organisaatioiden perustoimintoja. 5.Levitetään syntyneitä toimintamalleja alueellisesti. Hankkeen
toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin. Erityisesti työpaketissa yksi hyödynnetään
liikuntaa välineenä. Työpaketissa kokeilujen sisältö rakennetaan hankkeen alussa taloyhtiöissä ja
asuinalueilla pidettävien työpajojen tuloksena, mutta ne voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin
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asioihin: asuminen ja sujuva arki; lähiluonto; yhteisötaide ja kulttuuri; hyvinvointi, liikunta ja
yhteisölliset ruokailut, asukasaktiivitoiminta. Muina työpaketteina ovat ”yhteisömanagerointi
työotteena” ja ”toiminnan mallintaminen, levittäminen ja juurruttaminen”.
HYVÄ -hanke, hyvinvoiva Vieremä/Vieremän kunta
JULKINEN TUKI: 165567
KOKONAISBUDJETTI: 206959
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2020-31.7.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hanke tähtää Vieremällä työssäkäyvien fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen sekä vahvempaan osallisuuteen. Hanke nopeuttaa työntekijöiden
henkistä ja fyysistä toipumista koronakriisin passivoivista vaikutuksista. Hankkeessa palkataan yksi
hanketyöntekijä, jonka tehtävänä on yhteistyössä yritysten, yhdistysten, kuntalaisten ja kunnan
kanssa järjestää työkyvyn sekä fyysisen-, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittämiseen
tähtäävää toimintaa. Hankkeen lopputuloksena syntyy vähiä resursseja tehokkaasti yhdistävä
pysyvä toimintamalli edellä mainittuun toimintaan. Lisäksi hankkeessa järjestetään aihepiiriin
liittyviä luentosarjoja, tietoiskuja ja kokeiluja esimerkiksi oikeaan ravitsemukseen,
painonhallintaan, päihteisiin ja hyvinvoinnin seurantaan liittyen. Hankkeen aikana on tarkoitus
kehittää ja vakiinnuttaa Vieremälle hyvinvointi- ja liikuntafoorumi, joka mahdollistaa kuntalaisten
suoran vaikuttamisen ympäristöönsä.
Joensuun KAKE 2.0/Joensuun kaupunki
JULKINEN TUKI: 1561420
KOKONAISBUDJETTI: 1649609
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 2.1.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke kannustaa kansalaislähtöiseen kehittämiseen ja asuinalueen
viihtyvyyden lisäämiseen. Kohderyhmänä ovat Joensuun kantakaupungin alueella asuvat henkilöt;
erilaisia osallisuutta, kuntoutumista, työllistymistä edistäviä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita
käyttävät henkilöt ja palveluiden tuottajat sekä joensuulaiset kansalaistoimijat. Hankkeessa
rahoitetaan tuensiirtona kansalaistoimijoiden ideoimia kehittämishankkeita ja tapahtumia.
Tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden, työelämävalmiuksien, työ- ja toimintakyvyn,
työllistymisen ja työssäpysymisen tukeminen sekä työllistymistä tukevien palvelumallien pilotointi.
Tuensiirron saajien hankkeiden ja tapahtumien kautta tuetaan osallistujien työ- ja toimintakyvyn
kehittymistä sekä hyvinvoinnin lisääntymistä. Heitä kannustetaan osallistumaan alueella
järjestettäviin toimintoihin, tutustumaan uusiin harrastusmahdollisuuksiin, järjestölähtöiseen
toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan. Osallistujia tuetaan myös koulutukseen ja työelämään
siirtymisessä. Hankkeen toteutukseen osallistuu Pohjois-Karjalan Liikunta ry.
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Kansallislaji kuuluu kaikille/Puijon Pesis ry
JULKINEN TUKI: 58800
KOKONAISBUDJETTI: 58800
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella haetaan ratkaisuja koronavirusepidemian aikaansaamaan
poikkeukselliseen tilanteeseen, eristäytymisen aiheuttamiin seurannaisongelmiin sekä
yhteenkuuluvuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseen poikkeusaikana ja sen jälkeen.
Hankkeella tavoitteena on luoda uudenlaisia etä- ja digitaalisia menetelmiä sekä uutta sisältöä
osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseksi, kannustamaan liikkumaan omatoimisesti tai perheen
kesken ja pienryhmissä, sekä ehkäisemään riskiä henkisestä lamaantumisesta ja harrastamisen
hiipumisesta. Uusia sisältöjä rakentamalla vuorovaikutteisille digitaalisille alustoille
mahdollistetaan monille tärkeä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne esimerkiksi hyödyntämällä
vanhoja ottelutallenteita ja niiden yhteisiä livekatseluita. Lisäksi kehitetään sähköisiä seuranta- ja
arviointimenetelmiä ja toimintamalleja puuttua, mikäli havaitaan innon laantumista. Hankkeessa
kehitetään valmentajien osaamista erityisesti liittyen nuorten käytös- ja oppimishäiriöihin
parantamaan vuorovaikutusta ja siten innokkuutta jatkaa harrastamista. Digitaalista alustaa
hyödyntäen rakennetaan mahdollisuus etänä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja harjoittelun
motivointiin sekä ohjaamiseen ja seurantaan. Hankkeen tavoitteena on löytää kanavia tavoittaa
työelämän ulkopuolella ja syrjäytymisvaarassa olevia ja mahdollistaa heidän osallisuus edistäen
toimintakykyä, painottuen erityistä tukea vaativiin nuoriin ja maahanmuuttajiin, joille järjestetään
lajiin ja harrastamismahdollisuuksiin tutustumista. Hankkeessa hyödynnetään aiemman
Höntsäpesis-toiminnan kokemuksia sekä sen ympärille rakentunutta työikäisten
höntäisilijäyhteisöä, joille tarjotaan digitaalisen Höntsäpesis-alustan kautta syötteitä
omaehtoiseen harjoitteluun niin kauan kuin ryhmäharjoittelu ei ole mahdollista.
Ketterä kaksoisura Kuopion alueella - opiskelevan urheilijan urasiirtymät/Kuopion kaupunki
JULKINEN TUKI: 179398
KOKONAISBUDJETTI: 256285
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2018-31.5.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää akatemiaurheilijoille joustavia
opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan opiskelu- ja urheilu-uran merkittäviin siirtymiin,
niin opintoasteelta toiselle, kuin urheilu-uran jälkeiseen siviiliuraankin. Hankkeessa on kaksi
isompaa kokonaisuutta, joihin ratkaisuja haetaan uusien toimintamallien avulla: 1. Opiskelevien
urheilijoiden joustavat ja siirtymävaiheita tukevat koulutuspolut ja toimintatavat sekä 2. Urheiluuran päättymisen tukeminen – työelämään siirtyminen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa
alueen korkea-asteen oppilaitosten, sekä ostopalveluina hankittavan asiantuntijatyön avulla
urheilijoiden pienyrittäjyyden kehittämiseksi toimintamalli, joka mahdollistaisi urheilu-uran
yhdistämisen pienyrittäjyyteen.

420

Kulttuurikasvatus kaikkien ulottuville- nuorten syrjäytymisen ehkäisy/Kuopion Lasten Sirkus r.y.
JULKINEN TUKI: 101399
KOKONAISBUDJETTI: 126748
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2019-30.6.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on viedä sirkusharrastus varhaisnuorten ja nuorten
ulottuville Kuopion alueen kouluille ja nuorisotaloille ja näin osallistaa nuoria mukaan
yhteisöllisyyttä lisäävään ja toimintakykyä parantavaan ja edistävään toimintaan Kuopiossa ja
lähiympäristössä. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena ovat seuraavat osa-alueet: Nuorten
osallistaminen liikuntaan ja yhteiseen tekemiseen sirkuksen keinoin viemällä sirkusharrastus
heidän ulottuvilleen ja kohtaamispaikoille kouluissa ja nuorisotaloilla, Kuopion ympärysalueen
kouluissa jatkuva säännönmukainen sirkusopetustoiminta nuorille, sekä liikuntavammaisille, että
muille erityisryhmille tarjottava toimintakykyä tukeva sirkusopetus. Tavoitteena on, että hanke
myös tavoittaa ja tuo yhteen paikalliset ja maahanmuuttaja nuoret tarjoten yhteistä tekemistä
ilman kielellisiä esteitä.
Kunnon Koutsi - hyvinvointia kentältä konttoriin/Kuopion Palloseura ry
JULKINEN TUKI: 35148
KOKONAISBUDJETTI: 37060
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2018-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintamallia, jossa
juniorijalkapallon parissa toimivat vapaaehtoisen vanhemmat syventävät osaamistaan
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja vievät osaamistaan eteenpäin omiin työyhteisöihinsä.
Kylät liikkeelle/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 195616
KOKONAISBUDJETTI: 244520
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2019-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Kylät liikkeelle -hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun toimintaa
luomalla edellytyksiä toimintaan ja harrastamiseen sekä luoda kylille yhteishenkeä. Hankkeessa
kootaan verkostoja yhteen ideoimaan erilaisia toimintoja, jotka koetaan puutteeksi. Toiminta
kohdistuu kaikenikäisiin asukkaisiin. Tärkeä toimenpide on huolehtia elintapaohjauksen (liikunta,
ravinto, uni) juurruttamisesta maaseudun asukkaisiin antamalla koulutusta ja elintapaneuvontaa.
Pääteemat hankkeessa: 1. Elintapaohjauksen juurruttaminen myös maaseudulle. 2.
Kokeilukulttuuri: eri kokeilujen, innostamisen ja toiminnan tarkoituksena on aktivoida maaseudun
asukkaita. 3.Tapahtumat: tapahtumat voivat olla kulttuuri- tai liikuntapainotteisia tai molempia. 4.
Perheet liikkeelle: Perheille järjestetään tapahtumia ja he saavat itse kertoa ideoitaan millaista
toimintaa olisi toiveissa. Perheen vanhemmille järjestetään myös tietoiskuja elintapaohjauksien
yhteydessä teemoista liikunta, ravinto ja uni.
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Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hanke/Pohjois-Karjalan Liikunta ry.
JULKINEN TUKI: 553332
KOKONAISBUDJETTI: 566040
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja nuorten
liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden
lisääntymiseen. LIITOON-hankkeen tavoitteet ovat: 1. Kehittää ja luoda kuntiin ja Riveriaan
moniammatillinen toimintatapa/-malli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta ja sitä
kautta lisää osallisuutta sekä nuorten aktiivisuutta. 2. Uudenlaisten työkalujen, menetelmien sekä
osaamisen kehittäminen nuorten liikkumattomuuden ehkäisyyn. 3. Nuorten liikkumisen,
osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen.
Liikunnallisten etätoimintamuotojen luominen ja pilotointi poikkeusoloissa/
Puijo Wolley Juniorit ry
JULKINEN TUKI: 44660
KOKONAISBUDJETTI: 44660
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-30.9.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankeen tavoitteena on poikkeustilanteessa aktivoida kaiken ikäisiä
liikunnan lisäämiseen kotioloissa tai kodin läheisyydessä. Tämän pilottihankkeen avulla saadaan
luotua yleisesti kopioitavissa oleva etäyhteyksiin perustuva malli, jota voidaan hyödyntää mm.
vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteisölliseen osallistamiseen ja liikunnan
kasvattamiseen. Samalla pilotoidaan uutena toimintamallina koko seuratoimintaverkostolle
etäyhteydellä toteutettavat seuran infotilaisuudet. Hankkeen konkreettisena päätoimenpiteenä
luodaan etäyhteyksiin perustuva vuorovaikutusperustainen liikunta-alusta.
Liikuntaa ja hyvinvointia etänä/Kuopion Reippaan Voimistelijat ry
JULKINEN TUKI: 15503
KOKONAISBUDJETTI: 15503
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 7.4.2020-30.6.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on vaihtoehtoisten osallisuutta tukevien toimintojen
ja toimintamallien kehittäminen, kun fyysinen kokoontuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen on
kiellettyä korona- pandemian vuoksi. Toimenpiteet: 1. Live-liikuntatunnit 1-5 x/vko ja niiden
yhteydessä chatkeskustelu ohjaajan ja osallistujien välillä. 2. Hyvinvointi iltapäiväkahvit
etäyhteyden kautta. 3.Taukojumppa etätyötä tekeville ja työttömille 5 x vko. Hankkeen aikana
Kuopion Reippaan Voimistelijoille syntyy uusi toimintamalli tuottaa palveluja ja saada palvelut
kaikkien ulottuville.
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Me Uskallamme - hyvinvointia yhdessä oppien/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 212633
KOKONAISBUDJETTI: 225718
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2019-30.9.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen
oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa ja siten
ehkäistään hyvinvointiosaamisella mahdollisimman tehokkaasti nivelvaiheen koulupudokkaat ja
toisen asteen keskeyttämiset. Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön
tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta
kulttuurin; teatterin ja liikunnan keinoin. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet: 1.
Ryhmätoiminnan ja toimintapajojen järjestäminen perusopetuksen oppilaille ja toisen asteen
opiskelijoille. 2. Elintapaohjaus ja harrastamisen lisääminen nuorille. 3. Hyvinvointi- ja
terveysosaamisen lisääminen moniammatillisesti liikunnan ja teatterin keinoin.
Meijän Mikkeli/Mikkelin kaupunki
JULKINEN TUKI: 1295989
KOKONAISBUDJETTI: 1620000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.7.2018-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Meijän Mikkeli -hankkeessa haetaan ratkaisuja heikoimmassa asemassa
olevien asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tarvitaan yhteistä tekemistä yli
hallintorajojen, uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja sekä resurssien yhdistämistä palvelujen
ja matalan kynnyksen mahdollisuuksien parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on: - lisätä
osallisuutta ja luoda uusia toimintamalleja osallistua - tukea Mikkelin kaupunkistrategian 20182021 ja hyvinvointitavoitteiden toteutumista - vahvistaa kokeilemiseen ja verkostomaiseen
työtapaan liittyvää toimintamallia - parantaa yhdistysten osaamista osallisuuden lisäämiseksi ja
varmistaa kokeilujen vaikuttavuus - aktivoida uusia toimijoita ja edistää toimijoiden keskinäistä
verkottumista - sitoa aktiivinen kansalaistoiminta osaksi kaupungin ja maakunnan
palvelurakennetta - asukkaiden yhdenvertaisuuden, haastavimmassa asemassa olevien nuorten ja
työikäisten osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta. Hankkeen tuloksena Mikkelissä
järjestöjen ja yhdistyksien (mukaan lukien urheiluseurat) asema on vahvistunut ja yhteistyö on
lisääntynyt. Kansalaisjärjestöt tuottavat myös hankkeen jälkeen kaupunkiin uusia laajempia
tapahtumia ja uutta pysyvää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä ja erikseen. Hankkeen
toteutukseen osallistui mm. Etelä-Savon liikunta ry ja Mikkelin alueen harrasteliigat ry.
Minä uskallan - hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 117000
KOKONAISBUDJETTI: 130000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2017-31.7.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja, joilla jokaisen
oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla jo yläkoulussa ja siten
ehkäistään 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. Hankkeen painopisteenä on opettajien koulutus sekä toisella asteella lisäksi
opiskelijoiden ryhmäytymisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Hankkeen keskeiset toimijat
ovat Mikkelin Teatteri ja ESLi. Mikkelin Teatteri vastaa luovan ilmaisun toimenpiteistä ja tuottaa
toimintapajoja ryhmille. ESLi vastaa ryhmien liikuntakokeiluista nuorten ehdoilla. Tutustutaan eri
liikuntamahdollisuuksiin ja eri toimijoihin. Tavoitteena on saada nuoret innostumaan heille
sopivista liikuntamuodoista.
O Jogo Bonito/Mikkelin Kissat r.y.
JULKINEN TUKI: 52416
KOKONAISBUDJETTI: 65520
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.12.2020-30.11.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on brasilialaisen kauniin pelin (O Jogo Bonito)
mukaisesti Etelä-Savossa edistää eri paikkakuntien toimijoiden yhteistyötä ja tarjota palveluita
koordinoidusti, jotta voidaan edistää osallistujien sosiaalista ja fyysistä puolta vahvistaen
kansalaistoimijalähtöisiä yhteisöllisiä toimintatapoja. Hankkeen toimenpiteenä järjestetään EteläSavon eri kunnissa yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa säännöllisesti futsalin ympärille tehtyä
monipuolista liikuntatoimintaa, jolla voidaan vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä ja edistetään
osallistujien etenemistä kohti työelämää. Hankkeessa järjestetään alueellista valmennus- ja
tuomarikoulutusta, jotta paikkakunnille jää säännöllistä toimintaa jatkossakin. Lisäksi hankkeessa
tarjotaan osallistujille uudenlaisia ratkaisuita mobiilityökalun avulla, jonka myötä osallistujille
voidaan tarjota yksilölliset suunnittelutoiminnot.
Opiskelukunnossa läpi kesän/Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
JULKINEN TUKI: 19460
KOKONAISBUDJETTI: 19460
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea ja neuvontaa opiskelijoille kesäaikana
opiskelussa, työelämävalmiuksiin liittyvissä asioissa sekä opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja
jaksamiseen. Hankkeen aikana pyritään rakentamaan verkosto edellä mainittujen asioiden
mahdollistamiseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat ne Itä-Suomen yliopiston opiskelijat, jotka ovat
vaarassa jäädä jälkeen opiskelutavoitteissa tai syrjäytyä opinnoista kokonaan, tarvitsevat erityistä
tukea toiminnanohjauksessa itsenäisen opiskelun sujumiseksi tai ovat yksinäisiä ja/tai tarvitsevat
hyvinvointia tukevaa ja mielenterveyttä ylläpitävää toimintaa opiskelukyvyn tueksi. Hankkeen
toimenpiteitä ovat opiskelukykyä ja hyvinvointia tukeva pienryhmäohjaus, ajantasaisen tiedon
etsiminen ja jakaminen, etäopiskeluvinkkien jakaminen sekä muut opiskelijan arjessa jaksamista
ja pärjäämistä tukevat toimet. Hankkeen tarkoituksena on opiskelijoiden yksinäisyyden ja
syrjäytymisen ehkäiseminen. Uudenlaisen yhteisöllisyyttä lisäävän verkostotoiminnan pilotointi
424

hankkeen aikana. Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa matalan kynnyksen liikuntaan,
yhdessä opiskelua, etätoimintaa sekä vapaa-ajan toimintaa.
Osallisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Niiralan Kulman asukkaille (ONNI)/
Pohjois-Savon Liikunta
JULKINEN TUKI: 88528
KOKONAISBUDJETTI: 98366
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2019-31.11.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen pilotoitavat toimenpiteet (säännöllinen viikoittainen toiminta,
kurssit, elintapaneuvonta ja mittaukset, yhteisölliset tapahtumat, keskustelutuokiot) toteutetaan
kahdella Niiralan Kulman asuinalueella: kerrostalojen tiloissa (kerhotila, kuntosali), piha-alueilla tai
asuinalueelta yhdessä liikkeelle lähtien. Tavoitteena on kohderyhmän osallisuuden ja hyvinvoinnin
edistäminen sekä asuinalueen yhteisöllisyyden vahvistaminen. Hanke tuo elämää asuinalueelle ja
lisää asumisviihtyvyyttä Tavoitteena on juurruttaa hankkeessa mukana oleville asuinalueille
yhteisen toimintavuoden toteuttamisen kulttuuri ja levittää toimintamallia asuinalueille
laajemmin. Hanke edistää ja vahvistaa vaikuttavasti ja laaja-alaisesti kohderyhmän hyvinvointia
(sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys, psyykkinen hyvinvointi ja mielen terveys, yksinäisyyden
väheneminen, fyysinen kunto, terveelliset elintavat, terveys kokonaisuutena, työ- ja toimintakyky)
ja toteutettavat toiminnat, mm. eriteemaiset kurssit, lisäävät ja vahvistavat osallistujien osaamista
ja luovuutta sekä osallistujien tietoisuutta omasta osaamisestaan ja uskoa itseensä.
Pallokissat, Jalkapallosta elämäniloa!/Pallokissat, Kuopio ry
JULKINEN TUKI: 43118
KOKONAISBUDJETTI: 45390
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tavoittaa sosiaalisen syrjäytymisuhan alla olevia
Kuopiossa asuvia sekä maahanmuuttajia että paikallisia nuoria tyttöjä/naisia. Hankkeen avulla
haluamme osallistuttaa nuoret mukaan Pallokissat Kuopio ry:n toimintaan. Hankkeeseen ja
Pallokissojen toimintaan sitoutumalla nuoret saavat liikunnallisen harrastuksen, koulutusta sekä
työkokemusta, mikä auttaa heitä myös työmarkkinoille siirtymisessä. Hankkeen aikana
perustamme nuorille tytöille/naisille oman jalkapalloryhmän, johon otetaan mukaan jalkapallosta
kiinnostuneita nuoria, jotka ovat vaarassa syrjäytyä maahanmuuttotaustansa tai muun syyn takia.
Hankkeen aikana jalkapallokerholaiset voivat osallistua ohjaaja- ja pelinohjaaja koulutuksiin. Oman
liikuntaharrastuksen lisäksi Pallokissat Kuopio ry siis kouluttaa osallistujat kiinnostuksen mukaan
ohjaajiksi tai pelinohjaajiksi/tuomareiksi.
PeliKlaani - osallisuutta luovilla ja pelillisillä menetelmillä/
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 216768
KOKONAISBUDJETTI: 270960
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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HANKEAIKA: 1.9.2019-31.8.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on koulutus- ja työurien sukupuolenmukaisen
eriytymisen lieventäminen vahvistamalla miesten kouluttautumista ja työllistymistä naisvaltaisille
aloille ja naisten kouluttautumista ja työllistymistä miesvaltaisille aloille sekä muuttaa yleistä
asenneilmapiiriä avoimempaan suuntaan pois ajattelusta naisten ja miesten töistä ja ammateista.
Hankkeessa edistetään mm. erityyppisten mies- ja naistyönhakijaryhmien henkisiä ja fyysisiä
valmiuksia työelämässä toimimiseen ja ammatinvaihtoon sekä moderneja työnhakutaitoja.
Hankkeessa edistetään erityisesti miesten hyvinvointia lisäämällä terveyteen liittyvää vastuuta,
vahvistamalla ja laajentamalla siihen liittyvää tietoutta yhdessä hankkeeseen osallistuvien naisten
kanssa. Pelikulttuuria harrastavien ja netissä roikkuvien miesten terveys ja arjenhallinta paranee.
Miesten voimautuminen rohkaisee heitä siirtymään heille epätyypillisille naisvaltaisille aloille
koulutukseen ja töihin. Välilliset vaikutukset voivat ulottua miesten lähipiiriin ja heidän
yhteisöönsä sekä yhteiskuntaan laajemmin. Hyvinvoinnin edistämisessä yhteisön uskomukset,
arvot ja normit ovat koko ajan muuttuvia ja niihin hankkeella halutaan vaikuttaa työurien
sukupuolenmukaisen erityymisen lieventäminen silmällä pitäen.
Perheiden Liikuntalauantait Kuopio 2018-2019/Pohjois-Savon Liikunta
JULKINEN TUKI: 93472
KOKONAISBUDJETTI: 98391
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2018-31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen Perheiden Liikuntalauantait tarjoavat yhdenvertaisesti
taustoiltaan erilaisille kuopiolaisille perheille uudenlaisen mahdollisuuden osallistua
säännölliseen, ohjattuun ja osallistujille maksuttomaan toimintaan yhdessä koko perheenä,
samanaikaisesti eri-ikäisten lasten kanssa. Perheiden Liikuntalauantait toteutetaan Pohjois-Savon
Liikunnan ja kahdeksan eri lajin seuran/muun tahon yhteistyönä. Hankkeessa yhteistyöllä ennen
Perheiden Liikuntalauantaiden toimintakauden käynnistymistä toteutettava Perhetapahtuma
innostaa perheitä osallistumaan Liikuntalauantaihin ja tarjoaa vinkkejä perheenä liikkumiseen
kotona. Hanke lisää liikettä vaikuttavasti niin osallistumiskerroilla kuin vapaa-ajallakin, edistää
liikunnallisen elämäntavan syntymistä ja juurtumista perheisiin, työikäisten työ- ja toimintakyvyn
myönteisiä muutoksia unohtamatta. Kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ja
sosiaalisen osallisuuden tukemisessa vahvistuu.
Poikkeustilanteen etäneuvonta- ja tukipalvelut ja etäkoulutusten sarja yhdistyksille.
Poikkeustilanteeseen luodut perheiden ja nuorten etäviikonloppuleirit/
Pohjois-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 65800
KOKONAISBUDJETTI: 65800
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 24.4.2020-30.9.2020
HANKKEEN KUVAUS: Elinvoiman ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, tukemiseksi ja vahvistamiseksi
sekä poikkeustilanteen päätyttyä yhdistystoiminnan uudelleen käynnistämisen helpottamiseksi
hankkeessa luodaan ja käynnistetään kaikille pohjoissavolaisille yhdistyksille avoin ja maksuton,
arkipäivisin toimiva neuvontapalvelu, rakennetaan ajantasainen ja päivittyvä poikkeustilanteen
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informaatiota, materiaaleja, linkkejä yms. sisältävä neuvontasivusto sekä toteutetaan
käsiteltäviltä sisällöiltään tarvelähtöisesti suunniteltu, koulutuksellinen ja yhdistystoimijoiden
jaksamista tukeva Etäyhdistysiltojen sarja. Hankkeessa luodaan täysin uutena toimintamuotona
kaikille pohjoissavolaisille perheille ja nuorille avoimet ja maksuttomat, osallistumaan innostavat
ja aktivoivat, poikkeustilanteessa osallisuuden ja yhteisöllisyydenkin kokemista mahdollistavat
liikunnalliset Etäleiriviikonloput. Kunkin Etäleiriviikonlopun jälkeiselle viikolle tuotetaan
mielenkiintoisia lajin haastetehtäviä perheille ja nuorille. Lisäksi hankkeessa kootaan, ryhmitellään
esim. kohderyhmittäin ja päivitetään Pohjois-Savon etäliikunnan tarjontaa (seurat, kunnat, muut
yhdistykset, yritykset, muut tahot) yhdelle sivustolle ja viestitään aktiivisesti sivuston
olemassaolosta. Hankkeen tuloksena turvataan ja tuetaan pohjoissavolaisten yhdistysten
selviämistä poikkeusolojen yli mahdollisimman hyvät toimintavalmiudet säilyttäen ja/tai hankkeen
toimenpiteillä niitä vahvistaen.
Porukalla!/Mikkelin kaupunki
JULKINEN TUKI: 250000
KOKONAISBUDJETTI: 250000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.4.2020-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Porukalla! hankkeessa haetaan verkostona käytännön ratkaisuja asukkaiden
poikkeusolojen tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti vähävaraiset
perheet ja heikoimmassa olevat asukkaat. Välillisinä kohderyhminä ovat lapset ja ikäihmiset.
Hankkeen tavoitteena on: - koota toimijoiden verkosto ja tarjota verkostona tukea ja apua Korona
–epidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa haasteellisessa asemassa oleville. - kehittää
osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistävää etä- ja digitaalisia palveluita - kehittää
vapaaehtoistoimintaa poikkeusoloissa ja tarjota auttamisen mahdollisuuksia - luoda
mahdollisuuksia luovan toiminnan toteuttamiseen. Hankkeessa hyödynnetään etä- ja digitaalisia
välineitä yhteisöllisyyden tukemisessa. Lisätään verkostossa toimijoiden välistä yhteistyötä ja
otetaan käyttöön kriisitilanteeseen sopivat verkostomaiset toimintamuodot, joita voidaan jatkaa
sopivassa mittakaavassa poikkeusolojen jälkeen. Vahvistetaan ja lisätään perhe- ja nuorisotyön
muotoja kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Huomioidaan toiminnassa
mielenterveys-, päihde- ja kriisityö, liikunta ja kulttuuri.
Psykososiaalinen tuki COVID19 riskiryhmille etäyhteydessä/
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 99960
KOKONAISBUDJETTI: 99960
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.5.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on valitun kohderyhmän (50 mielenterveys- ja
päihdeasiakasta ja 50 aikuissosiaalityön asiakasta) hyvinvoinnin, mielenterveyden ja
päihteettömyyden edistäminen, elämänhallinnan parantaminen, arjen tukeminen ja kuntoutus
käyttäen etäpalvelumenetelmää. Tarkoituksena on myös digisyrjäytymisen ja digikuilun
kaventaminen. Hankkeen tavoitteena on tarjota kohderyhmän asiakkaille säännöllisessä ja
vuorovaikutteisessa kuva-ääni-etäyhteydessä yhteydenpitoa, yleistä neuvontaa ja ohjausta,
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elintapaohjausta, jumppaa, ruoanlaiton ohjeistusta, digineuvontaa jne. Hankkeen toimenpiteenä
100 mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja aikuissosiaalityön asiakasta saa hankeaikana korvaavaa
psykososiaalista palvelua etäyhteydessä, sillä COVID19 epidemian vaatimien sosiaalisten
rajoitusten vuoksi kyseisen kohderyhmän päivätoiminta ja erilaiset ryhmätoiminnat ja kasvokkain
toteutettavat sosiaalipalvelut ovat lakanneet. Etätoimintamalli on kuntouttavaa päivätoimintaa ja
ryhmätoimintaa sekä asiakas-ammattilaistapaamisia/vastaanottoja täydentävä palvelu, joka on
merkityksellinen erityisesti haja-asutusalueella asuville ja niille, joiden toimintakyky tai sairaus ei
mahdollista tavanomaista sosiaalista osallistumista.
Raskaan autokaluston kuljettajan työssä jaksamisen edistäminen (VIREEKSI)/
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
JULKINEN TUKI: 745854
KOKONAISBUDJETTI: 932317
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2020-31.1.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa kuljetusalalla toimivien kuljettajien
työhyvinvointia ja työkykyä hyödyntämällä jo olemassa olevia mittaus- ja havainnointimenetelmiä.
Hankkeen erityisenä painopisteenä on hyödyntää työnkuormittavuuden- ja palautumisen,
työergonomian, sekä ravitsemuksen ja liikunnan tutkittua tietoa soveltamalla ja jalkauttamalla
nämä kuljettajien arkeen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuljetusalan ammattilaiset eri
ammattiryhmistä. Hanke sisältää esimerkiksi kuljettajien työarjen ja elämäntapojen kartoituksen,
sekä henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman laatimisen omatoimisen työhyvinvoinnin ja
työkyvyn parantamiseksi.
Reippaan aamun kulttuurisoppa/Kuopion Reippaan Voimistelijat ry.
JULKINEN TUKI: 23116
KOKONAISBUDJETTI: 25604
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2017-31.7.2018
HANKKEEN KUVAUS: Reippaan aamun kultturisoppa tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tavata
samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia, jakaa kokemuksia, saada tukea vanhemmuuteen,
ehkäistä syrjäytymistä, kokea onnistumisia, jotka tukevat aikuisen itsetuntoa, elämänlaatua ja
oman elämän hallintaa. Kohtaamisissa kannustetaan vanhempia liikkumaan yhdessä lapsensa
kanssa ja samalla vaikutetaan omaan kuntoon ja hyvinvointiin, jotka puolestaan vaikuttavat
suoraan työllistymisen mahdollisuuksiin. Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen aikuisiin on
keskiössä, koska elämälaatu, kunto ja elämänhallinta parantuvat sitä kautta. Vaikutukset ulottuvat
vanhempien kautta perheeseen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Reippaan aamun
kulttuurisoppa rakentaa verkoston, joka tukee sekä kohtaamisissa, vapaa-ajalla, työllistymisessä ja
omien vahvuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä arjen sujumisen apuna.
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ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö/Etelä-Savon Koulutus Oy
JULKINEN TUKI: 533517
KOKONAISBUDJETTI: 711355
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2019-30.11.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa rakennetaan uudenlainen terveyttä ja hyvinvointia kehittävä
pyörillä liikkuva oppimisympäristö ja kehitetään uudenlainen toteutustapa työskennellä
yhteistyössä oppilaitoksen, ESSOTEN, järjestöjen sekä yritysten kanssa hyvinvointipalvelujen
kehittäjänä. Hankkeen tavoitteena on laajasti lisätä hyvinvointia tukevien palvelujen ja
toimintamallien kehittämistä, jotta osaaminen hyvinvointipalvelujen tuottamisessa lisääntyy sekä
opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja ammattihenkilöstön osalta sekä samalla myös mahdollistuu
uutta ja kasvaa liiketoimintaa ao. toimialalle. Hankkeessa toteutetaan monipuolisesti erilaisia
hyvinvointia edistäviä toimintoja. Esimerkkeinä Essoten elintapaohjaajat toteuttavat ReissuEllussa elintapaohjausta sovituilla teemapäivillä/viikoilla ja yhteistyössä ESLi:n Kyläsporttihankkeen kanssa tuotetaan erilaisia liikuntapalveluja. Opiskelijat antavat ohjausta ja järjestävät
toimintaa opettajien ohjauksessa mm. hyödyntämällä älykkäitä kuntosalilaitteita.
SeeMe - Seuratoiminnan ketterät e-työkalut osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajana/
Joensuun Maila ry
JULKINEN TUKI: 264149
KOKONAISBUDJETTI: 264149
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Korona on globaali kriisi, joka koettelee urheiluseurojen taloutta ja uhkana
on turvallisten yhteisöjen haaleneminen tai pahimmassa tapauksessa hajoaminen. Osallistava
seuratyö ja yhteisöjen vaaliminen vaativat poikkeusoloissa luovuutta, mutta myös
nykyteknologian hyödyntämistä ja digiosaamista. Seuratoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeistä
on saada pidettyä lapset ja nuoret mukana seuratoiminnassa sekä -yhteisöissä sekä mahdollistaa
palkatun henkilöstön säilyminen seurassa, ja uuden osaamisen merkittävä lisääminen seuran
henkilöstössä. Hanke toteutetaan kolmen urheiluseuran yhteishankkeena (Joensuun Maila ry,
Jippo ry, Joensuun Kataja ry). Siinä on kolme keskeistä tavoitetta: seuroissa liikkuvien lasten ja
nuorten sekä heidän perheidensä osallisuuden lisääminen, seuratoiminnan digitaalisten
työkalujen ja osaamisen kehittäminen sekä yhteistyön ja -toiminnallisuuden edistäminen uusien
kumppanuuksien avulla. Hankkeen lyhyen aikavälin tulos on, että seuroihin on luotu e-työkalut
lasten, nuorten ja vanhempien osallistamiseen seuratoimintaan ja tätä kautta mahdollisimman
moni lapsi ja nuori pysyy mukana harrastuksessa. Lisäksi toteutetaan urheiluseurojen digiloikka.
Seuroilla on digitaalinen harjoitepankki helppokäyttöisellä alustalla, josta harjoitteiden ja
videoleikkeiden jakaminen ja hyödyntäminen on helppoa.
SiiPen kotiliikuntapalvelu/Siilinjärven Pesis ry
JULKINEN TUKI: 29995
KOKONAISBUDJETTI: 29995
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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HANKEAIKA: 1.5.2020-30.9.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hanketuen avulla luodaan SiiPen kotiliikuntapalvelu, joka viikottain tuottaa
monipuolista liikuntasisältöä kahdelle eri kohderyhmälle a) nuoret b) työikäiset. Joka viikko,
toukokuusta syyskuun loppuun asti ihmisiä kannustetaan liikkumaan joko liveharjoitusten
muodossa tai harjoittelemaan itsenäisesti videotallenteiden kanssa. Hanke mahdollistaa tavan
jatkaa tai aloittaa säännöllinen, veloitukseton, liikuntaharrastus. SiiPen kotiliikuntapalvelu tuottaa
osallistujilleen laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä tuo merkityksellistä sisältöä
elämään. Helposti lähestyttävä sisältö pyrkii liikuttamaan kaikkia 0-käyttäjistä aktiiviliikkujiin eri
ikäryhmissä.
SOHVA - Sosiaalinen oppiminen, halu vaikuttaa arkeen/Mikkelin alueen harrasteliigat ry
JULKINEN TUKI: 244001
KOKONAISBUDJETTI: 305000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Sohva -hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa
pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia
harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen
tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hanke
tarjoaa muun muassa erilaisia mahdollisuuksia kohderyhmälle (harrastaminen/toimiminen
MAHL:ssa, elintapaneuvonta ja -ohjaus, työllistymistukipalvelut, koulutus).
Taitava Me/Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 455258
KOKONAISBUDJETTI: 468157
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2020-31.5.2023
HANKKEEN KUVAUS: Taitava Me -hankkeen tavoitteet ovat: 1. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja
ylläpitäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, työelämätaitojen kehittäminen ja harrastamiseen
rohkaiseminen. 2. Kehittää nuorten itseilmaisuosaamista ja liikunnallista terveyttä. Näiden taitojen
kohentumisen myötä voidaan vähentää kiusaamista ja sen pitkäaikaisia vaikutuksia, syrjäytymistä
sekä opintojen keskeyttämistä. Työpajoissa opitaan myös arjen taitoja taiteen ja draaman keinoin.
3. Lisätä nuorten kulttuuri- ja luovaa toimintaa, joka tukee vuoden 2026
kulttuuripääkaupunkiteemaa. Nuorten kulttuuri osaksi tulevaa kulttuurivuotta. 4. Luoda nuorille
paikallisidentiteettiä ja nostaa nuorten oman kotiseudun arvostusta. Nuorten paikallisidentiteettiä
vahvistetaan kytkemällä työpajoihin paikallisia sisältöjä (historiateemat, kulttuuriperintö, luonto,
tapahtumat) ja toteuttamalla työpajat merkityksellisissä ympäristöissä, esimerkiksi Olavinlinnassa.
5. Tukea nuorten sitoutumista kotiseutuun ja alueen yhteisiin tapahtumiin. 6. Lisätä Savonlinnan
nuorisoystävällisyyttä ja vetovoimaa asuin- ja opiskelukaupunkina. Hankkeessa toteutetaan
kymmenen Taitava Me työpajaa tai tapahtumaa/toimintavuosi. Lisäksi tuetaan nuoria erilaisin
ohjauksen keinoin.
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Tsemppaa hyvä fiilis/Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 235639
KOKONAISBUDJETTI: 336627
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2018-31.7.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi innovatiivinen toimintamalli
NEET-nuorten (koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat) aktivoimiseksi ja terveyden
edistämiseksi. Mallin avulla edistetään kokemusta omasta hyvinvoinnista, terveellisistä
elämäntavoista sekä osallisuudesta. Hankkeen toisena tavoitteena on vaikutusten ja kustannusten
arviointi. Pitkän aikavälin tavoitteena on ennalta ehkäisevien ja nuorten osallisuutta tukevien
palvelujen kehittäminen. Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat: 1. Nuorten aikuisten liikuntaaktivointimallin yhteiskehittely ja toteutus 2. Liikunta-aktivointimallin vaikutusten, kustannusten
arviointi ja toteuttamisedellytysten arviointi. Hankkeeseen mukaan tulevat nuoret ideoivat itse
omia liikuntaryhmiä. Hankkeessa järjestetään ”liikuntakaverina” toiminnasta kiinnostuneille
koulutusta, joka sisältää lajitutustumisen lisäksi opastuksen lajin ohjaukseen.
Tuetaan toisiamme Welhosydän/Salibandyseura Welhot ry
JULKINEN TUKI: 81900
KOKONAISBUDJETTI: 81900
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteina ovat: 1) Ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää yleistä
hyvinvointia kohderyhmään kuuluvilla nuorilla tukemalla heidän jatkamistaan mukana
seuratoiminnassa ns. pidä kiinni toiminta 2) Kehittää seuratoimintaa muiden kuin suoraan
pelaamiseen liittyvien tehtävien osalta ns. tee näkyväksi ja tarjoa 3) Luoda uusia toimintamuotoja
pelaamiseen ja seuratoimintaan liittyen ns. uudet liittymäpinnat. Tuloksina saadaan mm. digi- ja
etätyökalujen valikoima ja käytön malli. Lisäksi vapaaehtoistyönkuvat on kartoitettu ja
dokumentoitu ja uutta ryhmämuotoista toimintaa on luotu ja testattu.
Tukea perheille ja nuorille Joensuun alueella COVID-19 poikkeusoloista selviytymiseen/
Joensuun Ev. –Lut. Seurakuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 102900
KOKONAISBUDJETTI: 102900
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tukea perheiden hyvinvointia, kehittää
kohdennettuja tukitoimenpiteitä kohderyhmille joustavasti ja nopealla aikataululla julkisten
palvelujen tueksi sekä ohjata perheitä tarvittavan avun piiriin. Menetelminä ovat perheiden
tarpeista lähtevät erilaiset osallistavat ja voimaannuttavat toiminnalliset ja luovat toiminnat sekä
vertaistukitoiminta. Hankkeessa käytetään olemassa olevia verkostoja. Hankkeessa rakennetaan
yhdessä perheiden kanssa heille sopiva tukimuoto, jossa voidaan käyttää erilaisia osallistavia,
toiminnallisia ja perheen omatoimista selviytymistä tukevia toimintatapoja. Hankkeessa perheiden
erityistä tukea kaipaavien nuorten vahvuuksia haetaan mm. toiminnallisilla ja luovilla menetelmillä
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(harrastukset, pelit, taide, liikunta) ja tuetaan kiinnittymistä opiskeluun, harrastustoimintaan,
vertaisryhmiin ja tarvittaviin tukipalveluihin. Hankkeen aikana kehitettiin joensuulaisten
urheiluseurojen SeeMe –hankkeen kanssa yhteistyökuvio perheiden urheiluharrastamisen
tukemiseksi. Yhteistyössä perustettiin rahaston, josta perheet voivat diakoniatyöntekijöiden avulla
hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten urheiluharrastamisen mahdollistamiseen.
Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla/Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 179778
KOKONAISBUDJETTI: 224723
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2019-31.7.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteet ovat lisätä ja ylläpitää asiakkaiden omaa motivaatiota ja
valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja omahoidostaan, lisätä julkishallinnollisten ja 3.
sektorin työyhteisöjen työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta, lisätä mikro- ja pk-yritysten
tuottavuutta kohentamalla työntekijöiden hyvinvointia, kehittää ja juurruttaa elintapaohjauksen
toimintamalli Itä-Savon Sairaanhoitopiirin alueella sekä vaikuttaa positiivisesti elintavoista
johtuvien ongelmien ja pitkäaikaissairauksien määrän kasvuun. Hankkeen aikana toteutettava
kuuden viikon matalan kynnyksen toimintajakso sisältää elintapaohjausta ja mm. liikuntaa, johon
on helppo osallistua ilman liikunnallista taustaa tai aiempaa osaamista. Hankkeeseen kuuluva oma
liikunta/hyvinvointipaketti sisältää omavalintaista, omat voimavarat käynnistävää liikuntaa, joka
on valittavissa kunnan/järjestöjen liikuntatarjonnasta.
TYKEs - työkuntoa Keski-Karjalaan/Pohjois-Karjalan kansanterveys ry
JULKINEN TUKI: 301890
KOKONAISBUDJETTI: 308351
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella haetaan pysyviä ratkaisumalleja työhyvinvoinnin kehittämiseksi
ja työssä eläkeikään saakka jaksamisen tukemiseksi. Kokeilevan kehittämishankkeen päämääränä
on kehittää työterveyshuollon sekä vapaa-aikasektorin kuntatasoista yhteistyötä, jossa
pilottikokeiluilla haetaan näyttöä elintapaneuvonnan toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.
Hankkeen tavoitteet: Tavoite 1: Kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen
yhteistyömuotoja,
jossa
työterveyshuolto
ohjaa
asiakkaita
prosessinomaiseen
elintapaneuvontaan työterveyshuollon ammattilaisten johdattelemana (työterveyshoitaja,
lääkäri). Tavoite 2: Luoda kustannustehokas elintapaneuvonnan asiakasprosessi. Tuote kehitetään
elintapaneuvonnan asiakaspolku yksilö- ja ryhmäkäynteineen, jossa hyödynnetään myös sähköisiä
viestintäkanavia ja liikemittareita asiakkaiden sekmentoimiseksi. Tavoite 3: Vaikuttavuusnäytöllä
tavoitellaan seudullisen elintapaohjaajan toimen perustamista vuonna 2022. Hankkeen
osatoteuttajana on Pohjois-Karjalan Liikunta ry.
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Työkykyä tulevaan/Näre ry
JULKINEN TUKI: 79106
KOKONAISBUDJETTI: 79106
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on työttömien jaksamisen tukeminen sekä työkyvyn
ylläpito ja parantaminen asiantuntijaluentojen, valmennuksen ja vertaisryhmien avulla. Lisäksi
hankkeen tavoitteena on, että työttömät pääsevät mukaan yhteiskunnassa meneillään olevaan
etätyön murrokseen ja saavat tarvittavat tiedot ja taidot etätyön välineistä ja työtavoista. Hanke
järjestää työttömille asiantuntijaluentoja, ryhmämuotoisia valmennuksia ja vertaistukiryhmiä
liittyen liikuntaan, painonhallintaan, ruokavalioon, mielenterveyteen, etätyön menetelmiin ja
oman talouden hallintaan. Ryhmät toteutetaan ainakin aluksi digitaalisesti verkon kautta ja
mahdollisesti jatkossa myös lähitapaamisina. Hankkeen asiakkailla on mahdollisuus osallistua
hankkeen toteuttamiseen vartaisryhmien vetäjinä.
Tästä Hyvää Seuraa/Etelä-Savon Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 100000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tämä hanke synnyttää urheiluseuroille uusia toimintamalleja
koronarajoitusten ajalle. Osa toimintamalleista vakiinnuttaa paikkansa urheiluseuroissa. Erilaiset
sähköiset liikunta-alustat, sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen etäohjauksissa, leireissä ja
kilpailuissa on nyt tarpeen. Yhteisöllisyyttä ja vertaistukea on synnytettävä täysin uudenlaisilla
liikuntamalleilla. Yhtenä toimintamuotona on perheliikunnan aktivointi uusien toimintamallien
kautta, joita seurat tuottavat. Toisena, nuoria osallistetaan suunnittelemaan yhdessä seurojen
kanssa heille motivoivaa toimintaa. Kolmantena aktivoidaan työttömiä. Esim. perheliikunnan ja
seuran organisoiman liikunnan kautta.
Urheiluseurojen erityisapu (URHEA)/Pohjois-Karjalan Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 29820
KOKONAISBUDJETTI: 29820
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.1.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella haetaan ratkaisuja ja uusia toimintatapoja poikkeustilanteen
aiheuttamaan toimintaympäristön muutokseen urheiluseuroissa. Tavoitteena hankkeessa on
tukea seuroja uusin menetelmin toiminnan ylläpitämiseksi poikkeustilanteen aikana, sekä tukea
valmistautumisessa toiminnan uudelleen käynnistämiseksi tilanteen normalisoituessa. Hankkeen
kohderyhminä ovat urheiluseurojen johto ja työntekijät Pohjois-Karjalan maakunnassa. Hanke
järjestää koulutuksia webinaareina yms. etätyötapoina sekä joissain tapauksissa yksilöohjauksena.
Hankkeen tuloksena syntyy seurahenkilöiden yhteydenpitoverkosto, jota hyödynnetään pysyvänä
toimintatapana myös poikkeustilanteen jälkeen.
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Uudet keinot lisätä liikettä. E-urheilu osaksi seuratoimintaa./Juniori-Kalpa r.y.
JULKINEN TUKI: 22400
KOKONAISBUDJETTI: 28000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa on kaksi osaa, jossa ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on
saada nykyiset harrastajamme ja heidän perheensä aktivoitua liikkumaan. Tähän toimenpiteinä
tuotamme sähköistä materiaalia ja otamme käyttöön uusia keinoja kohdata ja auttaa
pelaajiamme. Toisena kohtana haluamme käynnistää E-urheilu toiminnan, jonka kohderyhmänä
ovat pelaamisesta kiinnostuneet, ensisijaisesti seuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja
nuoret.
Verkkokohtaamisia kylillä/Pohjois-Savon Kylät ry
JULKINEN TUKI: 25989
KOKONAISBUDJETTI: 25989
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-30.9.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda kuudelle kylälle Pohjois-Savon alueella
etäryhmätoimintaa verkon välityksellä. Hankkeen tavoitteena on luoda yksi ryhmä per kylä ja
tukea osallistujia sosiaalisten kontaktien ylläpitämisessä ja yhteisöllisyyden tukemisessa omalla
kylällään poikkeusolojen aikana ja myös sen jälkeen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja pitää
yllä osallistuvien kylien ja osallistujien sosiaalista pääomaa sekä lisää myönteistä mielialaa
verkkokohtaamisten kautta. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat sosiaalisen tuen tarpeessa olevat
työikäiset ja nuoret kyliltä. Hankkeen kautta luodaan kylille etäyhteydellä verkkotoimintaa, joissa
voidaan käydä keskusteluja, saada sosiaalikontakteja, kokeilla etäliikuntaa, jakaa kokemuksia,
harrastaa yhdessä tai saada verkon kautta kotiin kulttuuria tai musiikkiesityksiä.
Verkkoverstas/Joensuun Nuorisoverstas ry
JULKINEN TUKI: 70805
KOKONAISBUDJETTI: 70805
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: VerkkoVerstas-hankkeen tavoitteena on kehittää työttömien ja koulutuksen
ulkopuolella olevien 16-28 vuotiaiden nuorten verkkopohjaista valmennusmallia,
nuortentyöpajatoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ja
Nuorten työpajatoiminnan hyppääminen etäpalveluksi, verkkoon, haastaa pikaiseen
verkkovalmennuksen kehittämiseen. Tuemme mahdollisimman monta nuorta tässä uudessa
tilanteessa mm. järjestämällä kokkailupajan etänä, jolloin nuoret saavat konkreettista apua,
haastavassa tilanteessa. Hankkeessa kehitämme osallistavaa ja käyttömukavaa verkkoympäristöä.
Sidomme verkkovalmennuksen käytännön arjessa tapahtuvaan toimintaan. Kehitämme
verkkotyöskentelyä yhdeksi menetelmäksi vaihtoehtona läsnävalmennuksen lisäksi, jolla jatkossa
tavoitamme myös niitä nuoria, joilla on haasteita osallistua aikaan ja paikkaan sidottuun
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toimintaan. Hankkeessa ”Ylös ja ulos” -toiminnalla pyrittiin saamaan nuoret liikkeelle niin
liikkumaan kuin toteuttamaan eri projekteja omassa lähiympäristössään.
Vihreä Telakka - eteenpäin luonnon avulla/Piällysmies ry
JULKINEN TUKI: 459869
KOKONAISBUDJETTI: 496086
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on tukea ja parantaa syrjäytymisvaarassa olevien
toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontoon tukeutuvan toiminnan avulla.
Hankkeen tuloksena luontoperustaisen kuntoutuksen toimintamalli on saatu juurrutettua julkisen
sektorin palvelurakenteisiin. Luontoon tukeutuvan kuntoutuksen hyödyt ymmärretään paremmin
ja yhä useampi kuntoutustoimija hyödyntää luontoa. Hankkeen tuloksena asiakkaiden
toimintakyky on vahvistunut. Tämä ilmenee konkreettisesti sosiaalisten taitojen sekä fyysisen ja
psyykkisen hyvinvoinnnin kohentumisena.
Voimaa arkeen II/Maataloustuottajain Pohjois-Savon Liitto MTK-Pohjois-Savo ry
JULKINEN TUKI: 217171
KOKONAISBUDJETTI: 228600
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2018-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on vastata maatalouden nopeaan
rakennemuutokseen yrittäjien elämän – ja muutoksenhallintaa tukemalla. Hanke tukee
maatalousyrittäjien työssäjaksamista, jotta pohjoissavolaisilla maatalousyrittäjillä säilyy kehittävä
ote maataloustuotantoon. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa polkua julkisten palvelujen ja
yrittäjyyden välille ja kehittää palveluohjausta yrittäjyydestä luopuville työikäisille henkilöille.
Hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien tietoisuutta julkisista palveluista, erityisesti TEpalvelujen tarjonnasta, esimerkiksi uudelleenkoulutusmahdollisuuksista. Hankkeen tuloksena
maaseudun yrittäjien kynnys hakea apua omaan jaksamiseen alenee ja tietoisuus omaan
hyvinvointiinsa liittyvien tekijöiden merkityksestä kasvaa. Yrittäjät löytävät itselleen soveltuvia
keinoja ylläpitää omaa henkistä ja fyysistä työkykyään.
Vuorelan
Kunnon
poikkeusolojen
osallisuuden
ja
yhteisöllisyyden
etälivedigihyvinvointipalvelut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja perheille/Vuorelan Kunto r.y.
JULKINEN TUKI: 38766
KOKONAISBUDJETTI: 38766
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2020-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteena on tavoittaa yhteistyöverkoston avulla erityisesti
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja innostaa heitä osallistumaan maksuttomiin etälivedigihyvinvointipalveluihin, joiden olennaisena osana on huolenpitoyhteydet livepalvelun aikana ja
tai tämän jälkeen. Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarjoamme yksilö- ja pienryhmäohjausta.
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Hyödynnämme laajasti nykyisiä ja uusia viestintäkanavia ja luomme seuralle uudenlaista pysyvää
hyvinvointitoimintaa. Hankkeen myötä saamme enemmän nuoria toimintaamme mukaan ja
innostettua heitä liikkumaan ja yhteisöllisyyteen, vahvistamme ja laajennamme
yhteistyöverkostoa ja osallistumme entistä vahvemmin alueen hyvinvointitoiminnan suunniteluun
ja toteutukseen.
Yhdessä Itä-Savossa/Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
JULKINEN TUKI: 250080
KOKONAISBUDJETTI: 250080
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.2.2020-31.11.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat: 1. Koota vapaaehtoistyöntekijöiden
ja kansalaistoimijoiden yhteisverkosto ja organisoida tämän verkoston toiminta 2. Tarjota kaikille
vapaaehtoistyötä organisoiville tahoille ja vapaaehtoistyöhön haluaville yhteinen, turvallinen ja
kannustava toimintaympäristö 3. Hyödyntää koettuja ja kokeiltavia liikunnan, kulttuurin ja
harrasteiden työmuotoja ja soveltaa niiden ohjausta digi/etäperusteisesti ja tukea asukkaita niiden
hyödyntämiseen. 4. Kehittää osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä vahvistavia
digipohjaisia etäpalveluja ja tukea eri toimijoita niiden käyttöönotossa. 5. Hyödyntää
vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan toimintapotentiaalia rohkeasti yhteiskunnan palvelujen
rajapintaan tarjottavien toimintojen muodossa 6. Lisätä talkoohenkeä, kriisiapuluoda ja vahvistaa
yhdessä selviämisen henkeä ja vähentää poikkeusolojen aiheuttamaa ahdistusta ja pahoinvointia.
7. Auttaa yhdistysten ja yhteisöjen selviämistä poikkeusolojen yli normaalimpaan toiminta-aikaan
mahdollisimman pienin vaurioin tarjoamalla toimintamahdollisuuksia poikkeusolojen ajalle.
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö/Savon Koulutuskuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 635205
KOKONAISBUDJETTI: 794008
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päämääränä on estää opiskelijoiden syrjäytymistä, vähentää
opintojen keskeytymisiä ja edesauttaa sujuvaa siirtymistä tutkinnon jälkeiseen työelämään tai
jatko-opintoihin. HANKKEEN TAVOITTEENA on 1) Tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kehittää syrjäytymistä estäviä toimintoja, sekä lisätä
opiskelijoiden opiskelukykyä ja sitoutumista yhteisöön 2) vahvistaa kodin ja oppilaitoksen välistä
yhteistyötä ja lisätä huoltajien osallisuutta tukemaan nuorta opintojen etenemisessä 3) vahvistaa
verkkovälitteisten työmuotojen käytön osaamista, kykyä suunnitella ja ideoida osallistavia
webinaareja, joissa keskiössä ovat huoltajat. HANKKEEN TOIMENPITEINÄ muun muassa
muodostetaan matalankynnyksen palvelut virallisista ja kolmannen sektorin toimijoista, jotka
jalkautuvat oppilaitokselle tukemaan opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja elämänhallinnassa
sekä ohjataan opiskelijoita vapaa-ajan toimintojen, harrastusten pariin lajiesittelyjen ja –
kokeilujen kautta.
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3.4 Pohjois-Suomen suuralue
3.4.1 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Kainuun liitto
Ampumahiihdon uudet palautejärjestelmät, investointi/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 189212
KOKONAISBUDJETTI: 217000
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.9.2017-28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Maastohiihto ja ampumahiihto ovat painopistealueita, joilla pyritään
Vuokatin vetovoiman edelleen kasvattamiseen. Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian
yksikön kokoaman hankkeen suunnitelmana on hankkia hiihtoon paremmin soveltuva iso
juoksumatto ja edelleen kehittää ampumahiihtoon liittyviä tutkimus-, mittaus- ja
urheilijatestausmenetelmiä sekä viedä näitä myös kenttäolosuhteisiin. Hankkeessa kehitetään
ison juoksumaton ympärille testaus- ja harjoitteluympäristöä sekä ampumahiihdon
ampumasuorituksen mittaus- ja testausteknologiaa. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa
testausmenetelmiä urheilijoiden ja valmentajien käyttöön päivittäisiin harjoitus- ja testitilanteisiin.
Hankkeen tuloksena syntyy uusia palvelutuotteita Vuokatin liikuntamatkailuympäristöön sekä
uutta monistettavaa teknologiaa, jolla nähdään laajat kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet
sekä maastohiihtoon, ampumahiihtoon tai ammuntaurheiluun yleensä. Hankkeen tulosten myötä
Vuokatin uskotaan olevan jatkossa yhä useamman maastohiihtäjän, ampumahiihtäjän tai
joukkueen harjoittelukohde. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Suomen Hiihtoliitto, Suomen
Ampumahiihtoliitto ja Suomen Olympiakomitea. Hankkeen ensisijainen hyötyjä on Vuokatin
liikuntamatkailu, joka nostaa profiiliaan maastohiihdon ohella myös ampumahiihdon valmennusja testauskeskittymänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hankkeen kokonaisbudjetti on
300.000€, josta laitehankintojen osuus on noin 217.000€.
Ampumahiihdon uudet palautejärjestelmät/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 80688
KOKONAISBUDJETTI: 83000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.9.2017-28.2.2019
HANKKEEN KUVAUS: Maastohiihto ja ampumahiihto ovat painopistealueita, joilla pyritään
Vuokatin vetovoiman edelleen kasvattamiseen. Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian
yksikön kokoaman hankkeen suunnitelmana on hankkia hiihtoon paremmin soveltuva iso
juoksumatto ja edelleen kehittää ampumahiihtoon liittyviä tutkimus-, mittaus- ja
urheilijatestausmenetelmiä sekä viedä näitä myös kenttäolosuhteisiin. Hankkeessa kehitetään
ison juoksumaton ympärille testaus- ja harjoitteluympäristöä sekä ampumahiihdon
ampumasuorituksen mittaus- ja testausteknologiaa. Kehitystyön tavoitteena on tuottaa
testausmenetelmiä urheilijoiden ja valmentajien käyttöön päivittäisiin harjoitus- ja testitilanteisiin.
Hankkeen tuloksena syntyy uusia palvelutuotteita Vuokatin liikuntamatkailuympäristöön sekä
uutta monistettavaa teknologiaa, jolla nähdään laajat kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet
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sekä maastohiihtoon, ampumahiihtoon tai ammuntaurheiluun yleensä. Hankkeen tulosten myötä
Vuokatin uskotaan olevan jatkossa yhä useamman maastohiihtäjän, ampumahiihtäjän tai
joukkueen harjoittelukohde. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Suomen Hiihtoliitto, Suomen
Ampumahiihtoliitto ja Suomen Olympiakomitea. Hankkeen ensisijainen hyötyjä on Vuokatin
liikuntamatkailu, joka nostaa profiiliaan maastohiihdon ohella myös ampumahiihdon valmennusja testauskeskittymänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hankkeen kokonaisbudjetti on
300.000€, josta laitehankintojen osuus on noin 217.000€.
eUrho - Elektronisen urheilun oppimisympäristön rakentaminen/
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 185000
KOKONAISBUDJETTI: 200000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.5.2017-31.10.2017
HANKKEEN KUVAUS: Elektroninen urheilu (e-urheilu, eSports) on tietotekniikkaa hyödyntävää
kilpaurheilua. Kainuulla on mahdollisuus päästä nyt ensimmäisenä Suomessa mukaan tämän
huippu-urheilulajin kehittämiseen ja saada tänne kansainvälisesti tunnettu e-urheilun huippuurheilukeskus (eSports Center), jossa koulutettavina on tuhansia huippu-urheilijoita Suomesta ja
ulkomailta. Tämä kehitys tuo alueelle uusia työpaikkoja ja toimintaa. E-urheilu ja toiminta sen
ympärillä tukevat samalla koko pelialan kehitystä Kainuussa. Kainuun prikaati on yksi Suomen
varuskuntien edelläkävijöistä tietotekniikan hyödyntämisen suhteen. Kainuun prikaati on
ottamassa käyttöön virtuaalisen, pelillisen taistelukoulutusympäristön. Kainuun prikaatin
varusmiespalveluksessa olevat eUrheilijat osallistuvat hankkeen pilotteihin. 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. Tavoitteena on myös kasvattaa KAMK:n, VRUA:n ja
Kainuun alueen verkostoa e-urheilulajin kehittämisen ympärillä sekä saavuttaa uuden
oppimisympäristön avulla kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoa e-urheilulajin
huippuosaajien, -tiimien, asiantuntijoiden, yritysten ja peliorganisaatioiden parissa, jotta
mahdollisimman moni taho hyödyntäisi oppimisympäristö tämän hankkeen sekä eSports Center hankkeen aikana ja niiden jälkeen. Rakentamalla toimiva e-urheilun harjoittelu-, valmennus-,
testaus- ja turnausympäristö, tavoitellaan toimijoiden osaamisen ja tietotaidon kasvua alueella.
Tavoitteena on saavuttaa hankkeen avulla e-urheiluosaamisen huipputaso ja tunnettuus
Suomessa ja kansainvälisesti, ja erottua johtavana ja nykyaikaisimpana eSports Center valmennuskeskuksena. Hankkeessa pilotoidaan ja testataan laiteympäristöä.
HYTELI - Hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat/
Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 1240821
KOKONAISBUDJETTI: 1452000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.1.2019-31.7.2021
HANKKEEN KUVAUS: HYTELI - hyvinvoinnin, terveydenhoidon ja liikunnan innovaatioalustat hankkeen tavoitteena on teknologisesti edistyneiden innovaatioalustojen ja -ympäristöjen
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kehittäminen ja näissä tapahtuvan kansainvälisen tason teknologiaosaamisen sekä kilpailukyvyn
kasvattaminen Kainuussa. Hankkeen lähtökohtana on hyödyntää alueellisen CEMIS-konsortion
poikkitieteellistä osaamispohjaa alueen elinkeinojen kannalta tärkeissä teemoissa tai kohteissa,
kuten ennaltaehkäisevä terveydenhoito (terveysteknologia, ravitsemusterveys, älykäs kotihoito)
sekä Vuokatin huippu-urheiluympäristö ja liikuntamatkailu. Hankkeen tuloksena syntyy kaksi
kaupallistettua terveysteknologian tuotetta, kaksi palveluanalytiikan tuotetta ja neljä uutta
palveluliiketoiminnan työpaikkaa, liikuntateknologian alan spin- off-yritys tai tuote sekä
kasvatetaan hanketoimijoiden palveluliiketoiminnan volyymiä, joiden lisäksi hankkeen tulosten
pohjalta on hankittu kansallista sekä kansainvälistä hankerahoitusta.
Korkeanpaikan harjoittelun tutkimushanke Vuokatti - Investointi/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 35700
KOKONAISBUDJETTI: 42000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.10.2020-30.9.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa etsitään toimintakonsepteja korkeanpaikanharjoittelua
korvaavan hypoksialaitteiston mahdollisimman tarkoituksenmukaiselle käytölle sekä urheilijoilla
että hypoksiasta mahdollisesti hyötyville astmaatikoille/diabeetikoille. Tutkimuksen tarkoituksena
on selvittää minkälaisilla toimintakonsepteilla ja laitteistoilla voitaisiin korkeanpaikan hyötyjä
saavuttaa Vuokatin Olympia-valmennuskeskuksen toimintaympäristössä.
Korkeanpaikan harjoittelun tutkimushanke Vuokatti/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 103047
KOKONAISBUDJETTI: 121232
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.10.2020-30.9.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa etsitään toimintakonsepteja korkeanpaikanharjoittelua
korvaavan hypoksialaitteiston mahdollisimman tarkoituksenmukaiselle käytölle sekä urheilijoilla
että hypoksiasta mahdollisesti hyötyville astmaatikoille/diabeetikoille. Tutkimuksen tarkoituksena
on selvittää minkälaisilla toimintakonsepteilla ja laitteistoilla voitaisiin korkeanpaikan hyötyjä
saavuttaa Vuokatin Olympia-valmennuskeskuksen toimintaympäristössä.
LIIKUTPA/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 1230790
KOKONAISBUDJETTI: 1431000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
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 sosiaalija terveydenhuollon kehittämisen etä- ja itsediagnostiikan suuntaan sekä suomalaisen huippuurheilun ja urheiluteknologialiiketoiminnan kehittymisen. Hanke on kaksivuotinen, ja toteutetaan
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ryhmähankkeena kaikkien viiden CEMIS-toimijan kesken. Hankkeen toimenpiteet: 1:
Liikuntateknologia (älykkäät hiihtourheiluvälineet) ja edistykselliset urheilijatestausympäristöt, 2:
Non-invasiiviset sensorit ja hyvinvoinnin mittaukset: Älykäs kotihoito ja hyvinvointi, liikunnan
sovellukset, teknologia- ja järjestelmäkehitys, sensitiivinen terveysdata, 3: Serious games ja
virtuaaliympäristöt: Reaalivideokuva osana virtuaaliympäristöharjoittelua, suurten datamäärien
käsittely, 4: Liiketoiminnan kehittäminen (yhteys KANTELI-hankkeeseen): hanke- ja yritysyhteistyö,
5: Ryhmähankkeen koordinointi.
Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan asiantuntijatoimintojen kehittäminen/Sotkamon
kunta
JULKINEN TUKI: 217112
KOKONAISBUDJETTI: 263316
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.2.2020-30.6.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on käynnistää uudessa Vuokatti-Ruka
Olympiavalmennuskeskuksessa asiantuntija- sekä tutkimus- ja kehitystoiminta ja luoda
toimintamalli näiden toimintojen osalta koko Olympiavalmennuskeskukseen. Hanke mahdollistaa
OVK:n asiantuntijatoiminnan sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan nopeamman ja
laajamittaisemman toiminnan käynnistämisen ja jatkuvuuden. Hankkeen myötä syntyy
vetovoimaisia työtehtäviä huippu-urheilun parissa, jotka houkuttavat eri alojen asiantuntijoita
alueelle. Hankkeen tuloksia voidaan mitata mm. toimintaympäristöissä vaikuttavien
asiantuntijoiden määrällä ja lajien leirivuorokausien määrällä. Hankkeen konkreettiset
toimenpiteet keskittyvät Vuokattiin, mutta hankkeen tulokset hyödyttävät koko OVK:n
toimintaympäristöä.
Urheilijatestistä kansainväliseksi tuotteeksi Vuokatissa/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 217891
KOKONAISBUDJETTI: 311275
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.3.2019-31.5.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on testaus- ja tutkimusteknologian tuotteistaminen
palvelutoiminnaksi yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa erityisesti kansainvälisille
asiakkaille. Aiempien projektien myötä uusi hiihtomatto ja ampumahiihtotestit ovat testaus- ja
tutkimusympäristöinä lähes valmiita tai tulevat valmiiksi muiden hankkeiden avustuksella. Tämän
hankkeen tavoitteena on saattaa ne erityisesti kansainvälisille asiakkaille tarjottaviksi palveluiksi.
Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun/Sotkamon kunta
JULKINEN TUKI: 1819149
KOKONAISBUDJETTI: 2305530
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Kainuun liitto
HANKEAIKA: 1.1.2017-31.12.2019
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on lisätä Vuokatti-Kajaani-Oulujärvi -alueen
tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena sekä vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa.
Tunnettuuden ja saadun kaupan lisäys perustuu tiiviiseen, hankkeessa mukana olevien
matkailualan pk-yritysten sekä muiden toimijoiden väliseen yhteistyöhön, vahvuuksien
tunnistamiseen ja edelleen kehittämiseen sekä jo olemassa olevien kv-kontaktien ja heiltä kerätyn
kehittämispalautteen hyödyntämiseen laaja-alaisesti. Alueen vetovoimaisuutta vahvistetaan sekä
tuote- ja viestintäsisältöjä muodostetaan hyödyntämällä tärkeimpiä brändejä, joita ovat
perhematkailu, terveys- ja hyvinvointimatkailu, urheilu ja liikuntamatkailu sekä leirikoulumatkailu.
Brändejä vahvistetaan ja kehitetään edelleen sekä haetaan kokonaan uusia avauksia.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta/PYHÄ KURU OY
JULKINEN TUKI: 96850
KOKONAISBUDJETTI: 258240
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 31.3.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Seikkailu 2020 – Astu hämmästyttävään seikkailuun Kesä 2020 tulee olemaan
uuden seikkailupuiston lanseeraus. Pyhä Kuru Oy rakentaa Suomen ensimmäisen Via Ferratatyylisen seikkailupuiston Pyhätunturin Tajukankaan kallioseinämille ja Saunakuruun kesällä 2020.
Via Ferrata on kallion seinämiin ja ylityksiin rakennettava rata, joka mukailee luonnon muotoja
mahdollisimman huomaamattomasti. Pyhä Kuru Oy tarjoaa seikkailuelämyksiä sekä kokemuksia
koko perheelle. Pitkät liut, kauniit näkymät ja uskomaton Lapin tunnelma. Tervetuloa nauttimaan
mahtavista näkymistä ja Suomen kauniista luonnosta.
Alppihiihdon SKIIOT/EXIOPS OYEXIOPS
JULKINEN TUKI: 7470
KOKONAISBUDJETTI: 14945
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.8.2017-28.2.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoite on tehdä SKIIOT-hiihtomittarille jatkotuote, joka on
tarkoitettu alppihiihtoon. Hankkeessa yrityksen aikaisemmin kehittämän laitteen ominaisuuksia
hyödynnetään ja kehitetään niin, että saadaan alppihiihtoon uusi huipputyökalu.
Breikkeri - Laaja-alaista oppimista toiminnallisesti/HAPPIA OY
JULKINEN TUKI: 27720
KOKONAISBUDJETTI: 55451
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 20.6.2017-31.12.2017
HANKKEEN KUVAUS: Happia Oy:n kärkituote, Breikkeri, on opettajien käyttöön suunniteltu
elämyksellinen, animoitu verkkotyökalu, joka pohjautuu uuden opetussuunnitelman laaja-alaisiin
441

osaamistavoitteisiin oppitunteja rytmittävien tehtävien avulla. 5-10 minuutin toiminnalliset
harjoitteet tukevat mm. oppilaiden vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Breikkeri valmistuu
syksyksi 2017 alakouluille. Tavoitteena on laajentaa tuoteperhettä yläkouluille ja
varhaiskasvatukseen. Tuotannossa pyritään hyödyntämään paikallista huippuosaamista teknisen
toteutuksen osalta sekä hankkimalla asiantuntijatiimejä opetus- ja liikunta-alan ammattilaisista.
Hankkeen tuloksena syntyy Breikkeri-tuoteperhe, jota on Suomen lisäksi tarkoitus myydä
kansainvälisille markkinoille sekä versioida kuluttajien käyttöön.
E-Fatbike investointi/VUOKATTI CROSS-COUNTRY SKI SERVICE OY
JULKINEN TUKI: 7210
KOKONAISBUDJETTI: 20607
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 11.9.2019-1.11.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tarkoitus hankkia yrityksen vuokrakalustoon 10 kappaletta sähköavustimella
varustettuja fatbikeja. Tämä mahdollistaa ohjattujen maastopyöräretkien järjestämisen koska eri
tasoiset kuljettajat voivat ajaa samaa vauhtia.
Ekosport Kainuu/Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 122638
KOKONAISBUDJETTI: 137048
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2020-30.4.2022
HANKKEEN KUVAUS: Kainuussa toteutetaan vuosittain useita suuria kertaluontoisia sekä
vuosittain toistuvia liikuntamatkailutapahtumia, jotka tuovat maakunnalle näkyvyyttä, elämää,
elinvoimaa sekä matkailutuloja. Tiivistetysti hankkeen päätavoitteena on: 1) Pienentää Kainuussa
toteutettavien liikuntamatkailutapahtumien ympäristö- ja ilmastokuormaa 2) Lisätä Kainuun
tapahtumajärjestäjien osaamista ympäristövastuullisessa tapahtumanjärjestämisessä 3) Nostaa
tapahtumien imagoa kasvaneen ympäristövastuullisuuden ja siihen liittyvän viestinnän kautta
Esports tuotteiden valmistus ja myynti KV-markkinoille/OVERPOWER OY
JULKINEN TUKI: 48240
KOKONAISBUDJETTI: 132000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 24.9.2019-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: Overpower Oy käynnistää esports tuotteiden kehittämisen, tuotannon ja
myynnin kansainvälisille markkinoille.
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Fasciawear urheiluasun kansainvälistymishanke/VASKIA OY
JULKINEN TUKI: 23000
KOKONAISBUDJETTI: 46000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.7.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke vastaa yrityksen kansainvälistymiseen ja kasvuun. Vaskia Oy:n
liiketoiminnan laajentuminen Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.
Golfsovelluksen tuotekehitys/KASWE OY
JULKINEN TUKI: 35000
KOKONAISBUDJETTI: 70000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2018-30.11.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteen on kehittää golfsovellus, joka auttaa käyttäjää saamaan
enemmän irti golfharrastuksesta. Tuotekehitys toteutetaan Kajaanissa. Tuotekehityksen tuloksena
Kaswe Oy:llä tulee olemaan myytävä tuote, jolla katsotaan olevan potentiaalia kansainvälisillä
markkinoilla.
Ice aktivity park ja northern light center/WILD EVENTS OY
JULKINEN TUKI: 154760
KOKONAISBUDJETTI: 482600
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 21.8.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Rakennetetaan ulkoaktiviteetti puisto ulkomaalaisille matkailijoille.
Tavoitteena luoda kokonaan uusi aktiviteettikonsepti ulkomaalaisille matkailijoille: tuloksena
lisätä ulkomaalaisten matkailijoiden määrää levillä, lisätä työpaikkoja ja kolminkertaistaa yhtiön
liikevaihto.
Ice Skating Park Levi/ICE SKATING PARK LEVI OY
JULKINEN TUKI: 9820
KOKONAISBUDJETTI: 28077
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 8.12.2017-1.6.2018
HANKKEEN KUVAUS: Ice Skating Park Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota jääurheiluun liittyviä
ohjelmapalveluita. Ice Skating Park Oy tuo luistelun ja curlingin täysin uusina toimintoina Levin
palvelutarjoomaan, lumikenkien vuokrauksen lähelle matkailijoita sekä palvelee levähdyspisteenä
alueen hiihtäjiä. Hanke monipuolistaa alueen palveluiden tarjontaa.
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Icepro kehitys ja toteutus kansainvälisillä markkinoilla/ICEPRO OY
JULKINEN TUKI: 76720
KOKONAISBUDJETTI: 171750
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 7.2.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Icepro kokonaisvaltainen kehittämisohjelma kansainvälisillä markkinoilla.
ICEPRO on innovatiivinen jääkenttälaitteiden suunnittelija, toimittaja ja valmistaja.
Jukupark Kalajoki kehittämissuunnitelma 1, 2021-2022/JUKUPARK OY
JULKINEN TUKI: 192500
KOKONAISBUDJETTI: 535000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.10.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Jukupark Oy:lle on valmistunut uusi Kalajoen Jukuparkin kehityssuunnitelma,
jonka tavoitteena on kehittää Jukuparkin liiketoimintaa asiakaslähtöisesti, suunnitelmallisesti ja
laadukkaasti puiston sekä puistoalueelle soveltuvien uusien palveluiden osalta. Tehtävät
investoinnit kehittävät ja laajentavat puistoalueen liikeideaa, aukioloaikaa ja elämyksellisyyttä
sekä turvallista ja hauskaa vapaa-ajan viettoa yhdessä perheen ja ystävien kanssa. Hanke edistää
hyvinvointia, sillä se tuo liikunnallista hyvinvointia ja hauskaa yhdessätekemistä ja elämyksiä koko
perheelle.
Jukupark Kalajoki kehityshanke 2019-2020/JUKUPARK OY
JULKINEN TUKI: 185500
KOKONAISBUDJETTI: 530000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 30.11.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Jukupark Kalajoki kehittää toiminta-aluetta rakentamalla uuden
AdventureGolf-teema-alueen. Lisäksi rakennetaan teematerassi ja ravintola, josta voi seurata
alueen tapahtumia. Alueelle, AdventureGolf , lisäksi rakennetaan Hiekkäsärkille sopiva teemoittelu
ja suihkulähteitä sekä merihenkinen seikkailugolfalue.
Kansainvälinen pyöräilyhotelli/JEPETRON OY
JULKINEN TUKI: 71030
KOKONAISBUDJETTI: 187970
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 26.2.2018-13.2.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on hankkia asiantuntemusta ja keinoja yrityksen
maastopyöräilytuotteen kansainvälistämiseen. Hankkeella rakennetaan myös pyöräilyyn liittyviä
suorituspaikkoja, toimitila sekä ohjelmapalvelutoimintoja. Tavoitteena on luoda yrityksestä
kansainvälisesti tunnettu maastopyöräilykohde Suomessa.
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Kansainvälisille exergaming-markkinoille Kainuusta/CSE SIMULATION OY
JULKINEN TUKI: 51480
KOKONAISBUDJETTI: 102970
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 6.1.2020-31.5.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla kehitetään yrityksen liiketoimintaa, markkinatuntemusta ja
ryhmäliikuntatuotetta.
Karttaselain-palvelualusta/ACCELBIT OY
JULKINEN TUKI: 54240
KOKONAISBUDJETTI: 108493
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 8.10.2019-31.12.2021
HANKKEEN
KUVAUS:
Kehittämishanke
mahdollistaa
meille
täysin
uudenlaisen
karttapalvelualustan kehittämisen. Meillä on osaaminen ja tahto palvella yrityskenttää kotimaassa
ja kansainvälisesti tarjoamalla helppokäyttöinen, ajantasainen ja eri tarpeisiin ja toimialoille
räätälöitävä karttapalvelualusta. Karttapalvelu tarjoaa apuvälineen luonnossa liikkumiseen ja
monenlaisiin maastoharrastuksiin, ja liittyy siten vahvasti ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen.
Karvapohjasuksien valmistus/LAJIKUMPPANIT OY
JULKINEN TUKI: 19705
KOKONAISBUDJETTI: 54800
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 23.11.2020-31.10.2021
HANKKEEN KUVAUS: Aktiivi- ja kilpahiihtotason perinteisten suksien muuttaminen karvapohjasuksiksi jolloin markkinoille saadaan hankintakustannuksilta edullisempi vaihtoehto aktiivisille
harrastajille.
Katsomorakenteet/NOPAN METALLI OY
JULKINEN TUKI: 51370
KOKONAISBUDJETTI: 102750
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 12.1.2019-31.3.2022
HANKKEEN KUVAUS: Nopan Metalli Oy:n strategiana on saada merkittävä osuus Suomen
markkinoiden pienten ja keskisuurten siirrettävien katsomoiden rakentajana. Jatkossa tavoitteena
on myös kansainväliset markkinat, alkaen Pohjoismaista. Hankkeen työllistämistavoite on 2-3
pysyvää työpaikkaa ja lisäksi oppisopimuksen kautta 1-2 henkilöä. Tekninen tavoite on
modulirakenteisten katettujen katsomoiden ja niiden oheistilojen valmistuskonsepti.
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Muksubussi 2.0/MUKSUBUSSI OY
JULKINEN TUKI: 49500
KOKONAISBUDJETTI: 99000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.7.2020-15.8.2021
HANKKEEN KUVAUS: Kehitämme uudenlaisen kuljetuspolkupyörän kansainväliselle markkinalle.
Tavoitteenamme on suunnitella sarjavalmistuskelpoinen tuote vuosien 2020-2021 aikana ja
aloittaa tuotanto 2021-2022 aikana.
OURA-hyvinvointisormuksen tuotannon ylösajon investoinnit ja kehittämistoimenpiteet sekä
markkinalanseeraus ja tuotteen jatkokehitys/OURA HEALTH OY
JULKINEN TUKI: 304520
KOKONAISBUDJETTI: 689400
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.6.2017-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS:
Parempia tuloksia joukkueille hyödyntäen nopeaa video-analyysiä/AISPOTTER OY
JULKINEN TUKI: 176110
KOKONAISBUDJETTI: 352220
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 23.5.2018-31.8.2019
HANKKEEN KUVAUS: AISpotter kehittää joukkue-urheiluanalytiikkaa, erityisesti jääkiekkoon ja
jalkapalloon hyödyntäen tekoälyä. Hanke nopeuttaa yrityksen tuotekehitystä ja palvelun
markkinoille viemistä.
PlayFloor (www.playfloor.fi on verkkotunnuksemme)/MARABAS OY
JULKINEN TUKI: 48090
KOKONAISBUDJETTI: 96180
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 12.1.2017-31.8.2017
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteemme 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. Aloitamme tuotteeseen liittyvän
tuotekehitysprojektin, jonka tarkoitus on tuoda lisää pelillisiä ominaisuuksia.
Pyhä Northern Express/PYHÄTUNTURI OY
JULKINEN TUKI: 902900
KOKONAISBUDJETTI: 3611600
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HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 3.7.2019-30.11.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke toteuttaa Pyhän Ecosign-masterplan kokonaissuunnitelmaa, jonka
lähtökohta on alueen kestävä kehittäminen. Hankkeessa rakennetaan suurteho hybridi-tuolihissi
Pyhän Pohjoisrinteille ja varustetaan PyhäExpress ns. myrskytuoleilla. Pyhän päärinteitä
helpommille ja erityisesti kv. asiakkaille soveltuville Pohjoisrinteille saadaan hankkeen myötä
huippunopea ja lämmin suojakuvulla varustettu hissi. Hanke on merkittävä vetovoima-investointi
koko Pyhän alueelle, jolla Pyhän rinne-elämys nostetaan kansainvälisten asiakkaiden vaatimalle
tasolle ja kiihdytetään alueen petimäärän kasvua. Hanke mahdollistaa myös ei-hiihtävien
asiakkaiden liikkumisen hissillä tunturin Pohjoispuolelta huipulle sekä kesäaikana molempien
päähissien käytön myös maastopyörille tukien Pyhän matkailun ympärivuotisuutta.
Pyhän rinnetuotteen kansainvälistämishanke & ympärivuotinen Huippuelämys/
PYHÄTUNTURI OY
JULKINEN TUKI: 177920
KOKONAISBUDJETTI: 651600
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 30.4.2018-1.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella rakennetaan uusi erityisesti kansainvälisiä, aloittelevia asiakkaita
palveleva rinnealue ja nostetaan Pyhän huipun ympärivuotista kiinnostavuutta uudella
"Huippumajoituksella" ja luodaan Pyhän huipusta ympärivuotinen elämyskohde vetonaulaksi koko
Pyhä-Luosto matkailualueelle.
RSOY EXPASIC/RAI-TA SPORT OY
JULKINEN TUKI: 40000
KOKONAISBUDJETTI: 80000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.11.2018-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Markkinaselvityksen tekeminen potentiaalisille markkina-alueille. RAITA on
Euroopan johtava kaukalovalmistaja.
Ruka Masterplan 3 rinneinvestoinnit/RUKAKESKUS OY
JULKINEN TUKI: 2061870
KOKONAISBUDJETTI: 8247500
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.2.2017-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kuusamon kaupunki ja Rukakeskus Oy ovat solmineet syksyllä 2016
aiesopimuksen, jonka tavoitteena on käynnistää Ruka Masterplan 3 suunnitelman mukaiset
yhteensä 113 miljoonan euron investoinnit. Sopimuksessa Rukakeskus Oy on sitoutunut yhteensä
16 miljoonan euron rinne- ja hissi-investointeihin, joilla Rukan rinnetuote nostetaan
kansainvälisten asiakkaiden vaatimalle tasolle. "Ruka Masterplan 2 rinneinvestoinnit" hankkeessa
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toteutettiin suunnitelman mukaisesti SaaruaExpress ja VillageExpress tuolihissit, Family Park
tubing-alueineen sekä uutta lumetuskapasiteettia säilölunta varten. Hankkeen ansiosta Rukan
hiihtopäivät kasvoivat 11 % kahdessa vuodessa ja uusien hissien nousumäärät kasvoivat n. 50 %.
Seikkailupuiston kasvun vaatimat investoinnit/X PAKKA OY
JULKINEN TUKI: 93600
KOKONAISBUDJETTI: 312000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 8.10.2019-31.5.2021
HANKKEEN KUVAUS: X Pakka Oy:n seikkailupuiston kapasiteetin rajat ovat tulleet vastaan
huippusesonkiaikana. Hankkeessa toteutettavat seikkailupuiston rata-alueiden laajentamiseen
liittyvät investoinnit mahdollistavat asiakasmäärän kasvun eteenkin huippusesongeissa. Hankkeen
toteuttaminen mahdollistaa liikevaihdon merkittävän kasvun
Skaalautuvan urheiludatan automatisointi-järjestelmä ja tekoälyn hyödyntäminen kuvien
taustan poistossa/SPORTAPOST OY
JULKINEN TUKI: 16100
KOKONAISBUDJETTI: 32200
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 4.2.2020-1.9.2020
HANKKEEN
KUVAUS:
Hankkeessa
rakennetaan
skaalautuva
urheiludatan
automatisointijärjestelmä urheiluseuroille sekä hyödynnetään tekoälyä kuvien taustan poistossa.
Lopputulos tulee hyödyntämään urheiluseuroja ajan säästössä, kun he julkaisevat sisältöä
faneilleen ja seuraajilleen. Tekoäly (taustan poisto) yhdessä automatization kanssa auttaa
urheiluseuroja tuomaan erittäin korkealaatuista sisältöä faneilleen ja seuraajilleen.
Alasarjajoukkuekin voi näyttää ulospäin ammattilaistason joukkueelta ja on sitä houkuttelevampi
myös sponsoreille ja yhteistyökumppaneille.
Snowkarting/ACCESS LAPLAND OY
JULKINEN TUKI: 60760
KOKONAISBUDJETTI: 173600
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 9.12.2020-30.4.2022
HANKKEEN KUVAUS: Karting aktiviteetin kehittäminen ympärivuotiseksi
SOG Galactic Start/SCHOOL OF GAMING GALACTIC OY
JULKINEN TUKI: 55450
KOKONAISBUDJETTI: 110900
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 31.1.2020-30.9.2021
HANKKEEN KUVAUS: School of Gaming koulutuspalveluiden kansainvälistänen (esports)
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Suomen Latu Kiilopään ulkoilijan ja retkeilijän saunamaailma/
SUOMEN LATU RY SUOMEN LATU KIILOPÄÄ
JULKINEN TUKI: 161000
KOKONAISBUDJETTI: 460000
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 31.12.2019-30.6.2022
HANKKEEN KUVAUS: Rakennamme ja kehitämme Suomen Latu Kiilopäälle suomalaista
saunakulttuuria esittelevän kokonaisuuden, “hyvinvoinnin pyhätön”, joka koostuu erilaisista
saunoista, sauna-aiheisesta näyttelystä ja kylmävesiuintipaikasta. Vaeltajan ja retkeilijän
saunamaailma palvelee UKK-puistoon ja muualle Saariselän alueelle lähteviä ulkoilijoita ja
retkeilijöitä huoltopisteenä ja virkistäytymiskeitaana.
Suomu-Rinteet 2/SUOMU-RINTEET OY
JULKINEN TUKI: 247670
KOKONAISBUDJETTI: 990700
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 18.3.2019-31.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: Ski Resort Suomu kehittää toimintojaan tarjoten puhtaassa luonnossa
tapahtuvaa ohjattua tai itsenäistä ulkoilua ja liikuntaa arktisen Lapin hienossa tunturimaisemassa.
Matkailualueelle laaditun Master Planin keskiössä on ajatus, että Suomu tarjoaa asiakaslähtöisesti
lappilaisessa luonnossa ryhmämatkailijoille ja perheille mieleenpainuvan ja hienon
lomakokemuksen kesän yöttömässä yössä, talvella revontulien, hiihdon, laskettelun ja erilaisten
safarien parissa. Hiihdon ja laskettelun kilpailutoiminta täydentää kokonaisuutta.
Sähköavusteisten maastopyörien hankinta matkailun ohjelmapalvelukäyttöön/
ROLL OUTDOORS OY
JULKINEN TUKI: 9960
KOKONAISBUDJETTI: 30196
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.3.2017-15.3.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa maastopyöräilytoiminta
ympärivuotisesti eri kuntotasoisille henkilöille. Toimenpiteinä on sähköavusteisten maastopyörien
hankinta. Hankkeen tuloksena yrityksellä on toimiva ja riittävä kalusto ja yritys pystyy tarjoamaan
matkailun ohjelmapalveluita alueelle tuleville pääasiassa ulkomaisille matkailijoille.
Tapahtumastrategiahanke/VUOKATIN SÄÄTIÖVUOKATIN URHEILUOPISTO
JULKINEN TUKI: 82350
KOKONAISBUDJETTI: 102949
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 28.10.2019-31.12.2020
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on selvittää Vuokatin alueen pk-yritysten sekä
muiden toimijoiden tarpeita, rooleja ja hyötyjä tapahtumien järjestämisestä alueella. Hankkeessa
tavoitellaan yhteistyötä etenkin KAO:n, KAMKin ja Kainuun liikunnan kanssa. Hankkeen tuloksena
Vuokatin alueelle on määritelty yhteinen visio tapahtumastrategiasta ja suunnitelma laajemmasta
hankkeesta itse tapahtumastrategian rakentamiseksi ja pilotoimiseksi.
Tutkittuun tietoon perustuva prosessi, mittaaminen ja raportointi hyvinvoinnin tukena/
DIGITAL HEALTH SOLUTIONS OY
JULKINEN TUKI: 49930
KOKONAISBUDJETTI: 99874
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 5.3.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tarjoamme lisenssihaltijayrityksille ’avaimet käteen’ –ratkaisun
kokonaisvaltaisen hyvinvointivalmennuksen tuottamiseen, ja sen hyötyjen osoittamisesta
asiakasyrityksille. Digiterveys®-ohjelma herättää motivaation yksilönhyvinvoinnin edistämiseen
sekä todistetusti tuottaa tulosta. Digiterveys® -ohjelmaan on kerätty ne keinot, joilla on osoitettu
olevan vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on
automatisoida ohjelman toimintoja siten, että se tunnistaa yksilölliset tarpeet sekä vähentää
palvelutarjoajan työaikaa ja edesauttaa kustannustehokasta palvelun tuottamista.
Urheiluapuvälineen tuotteistus- ja kansainvälistymistoimenpiteet/FIXFORK OY
JULKINEN TUKI: 22530
KOKONAISBUDJETTI: 45070
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 27.11.2019-31.10.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa kehitetään valmiiksi, tuotteistetaan ja testataan kansainvälisille
markkinoille suunnattu urheiluapuväline golfin pelaajille. Lisäksi vahvistetaan tuotteen
kansainvälisiä immateriaalioikeuksia sekä tehdään tuotteen markkinoille viemisen tueksi
markkina-analyysi ja loppukäyttäjätestaus.
Uuden tyyppisten hiihtovälineiden kehittäminen/KUUSAMON UISTIN OY
JULKINEN TUKI: 92450
KOKONAISBUDJETTI: 267500
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 16.11.2017-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Haemme investointi- ja kehittämistukea hiihtovälineen suunnitteluun,
mallisuojaukseen, tuotannon työkalujen suunnitteluun ja valmistukseen, ja tuotannon
aloittamiseen.
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Weela 2.0 tuotteistaminen ja markkinoille saattaminen/WELAPRO OY
JULKINEN TUKI: 42690
KOKONAISBUDJETTI: 85395
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2019-30.11.2019
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana saatetaan Weela 2.0 kansainvälisille markkinoille. Siihen
sisältyy laitteen testaukset, teknologian viimeistely "asiakasvalmiiksi", KV-markkinoiden tutkimista
Ympärivuotiseen maastopyöräilyn ohjelmapalvelutoimintaan tarvittavan kaluston ja
varusteiden hankinta/ROLL OUTDOORS OY
JULKINEN TUKI: 19700
KOKONAISBUDJETTI: 56300
HANKELUOKKA: kone/laite/välinehankinnat
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 6.11.2019-30.6.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on tarjota laadukas maastopyöräilykokemus vaativille
ulkomaisille ja kotimaisille asiakkaille. Toimenpiteenä on sähköavusteisten maastopyörien,
maastopyörien, ohjatussa toiminnassa tarvittavien varusteiden, kuvauskaluston, sekä talvireittien
lanaukseen tarvittavan kaluston ja talvireittisuunnittelupalvelun hankinta. Hankkeen tuloksena
yrityksellä on toimiva ja riittävä kalusto ja yritys pystyy tarjoamaan matkailun ohjelmapalveluita
alueelle tuleville kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille ympäri vuoden.

Lapin liitto
Arctic Outdoor- Turvallisuutta ja terveyttä tunturista 2017 - 2019/Inarin kunta
JULKINEN TUKI: 104875
KOKONAISBUDJETTI: 149822
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.9.2017-31.10.2019
HANKKEEN KUVAUS: Arctic Outdoor – turvallisuutta ja terveyttä tunturista -hankkeen tavoitteena
on rakentaa Saariselän alueesta kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva arktinen
ulkoliikuntakeskus. Kehittämisen visioiden kautta tavoitellaan seuraavaa: 1) Pisimmälle viedyin
yhteinen brändi-ilmentymä, 2) nykyaikaisin, 3) turvallisin, 4) laajin, 5) tuotteistetuin ja 6)
tunnetuin. Hanke toteuttaa yritysten kasvun ja kansainvälisyyden edistämistä, sillä saatava hyöty
näkyy yritysten liiketoiminnan kasvuna ja työllistyvyytenä sekä etenkin matkailusesonkivaihtelujen
tasaantumisena. Inari-Saariselkä–matkailualue on jo nyt kansainvälinen, mutta alueelta puuttuvat
vielä kesäkaudella ulkoilu- ja ulkoliikuntamatkailun kärkituotteet sekä talven palvelutarjonnan
erilaistaminen. Hankkeen tavoitteita ovat nykyisten yritysten palvelutarjonnan monipuolistaminen
kesällä ja syksyllä ja uusien yritysten synnyttäminen. Hankkeen pääkohderyhmä on alueen
matkailun pk-yritykset. Hankkeen pääpaino on tuotteistuksella, jonka avulla saadaan
kansainvälisille kohderyhmille outdoor-matkailupalvelutuotteita helposti ostettaviksi. Hankkeen
tuloksena on päästä kehittämistarpeista kestävän ylivoiman kilpailuetuun, joka perustuu
seuraaviin tuloksiin: 1) Saariselkä Outdoor Resortissa on pohjoisin, laajin ja laadukkain
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ympärivuotinen luontoreitistö kansallispuiston tuntumassa, 2) Saariselkä Outdoor Resort on
helpoimmin saavutettava tunturierämaa, 3) Saariselkä Outdoor Resortissa on monipuolisimmat,
jalostetut liikunnan ja hyvinvoinnin oheispalvelut.
E -urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä/Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 70000
KOKONAISBUDJETTI: 100000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.8.2019-30.11.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hanke mahdollistaa vähähiilisen e-urheiluvalmennuksen luomisen Lapin
Urheiluopistolle, Rovaniemelle. Hankkeessa selvitetään, kuinka vähähiilisesti eurheiluvalmennusta voidaan tehdä, sekä arvioidaan lähi- ja etävalmennuksen hiilijalanjälkien
eroja.
Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma/Kittilän kunta
JULKINEN TUKI: 99000
KOKONAISBUDJETTI: 110000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.7.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on vastata koronapandemian aiheuttamiin
haasteisiin alueen pk-yrityksissä hakemalla uusia, ympärivuotisia kasvusuuntia alueen
matkailutoimialalle sekä parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä, jotta yritykset selviytyisivät
paremmin koronaviruspandemian aiheuttamista ongelmista. Potentiaalinen tavoiteltava
asiakaskunta on pyöräilymatkailijat, joiden yksilöllisiin tarpeisiin matkailualueen tulee vastata
kehittämällä uutta,vetovoimaista palvelutarjontaa sekä parantamalla pyöräilytuotteiden
tarvitsemaa toimintaympäristöä. Liiketoimintaympäristön parantaminen pyöräilymatkailun
kehittämiseksi vaatii suunnitelmia ja toimenpiteitä nykyisen pyöräilyinfrastruktuurin
parantamiseksi sekä uuden infrastruktuurin rakentamiseksi.
Liikunta ja urheilu Koronaviruksen aikana ja sen jälkeen/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 63088
KOKONAISBUDJETTI: 78860
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Liikunta- ja urheilu koronaviruksen aikana ja sen jälkeen (KoLi) -hankkeessa
pyritään antamaan käytännön ratkaisuja erityisesti siihen, kuinka uusissa toimintaympäristöissä
(digitaaliset ympäristöt, etätyö, etäliikunta ja -palvelut) ja tässä uudessa vaikeassa tilanteessa
toimitaan. KoLi-hanke perustuu lappilaiseen Arctic sport verkostoon ja tarkoitus on antaa työkaluja
arkiseen toimintaan liikunnassa ja urheilussa. Toimenpiteinä ovat 1. Työpajat ja 2. Hyvien
käytänteiden vaihto alueellisesti ja muilta EUn alueilta. Tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, mitä
Koronan aikana ja jälkeen tulee liikuntasektorilla ja urheilussa tapahtumaan.
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Liikunta-alan yrityslähtöinen kehittäminen EU-yhteistyössä: ympäristöt, tekniikat ja palvelut/
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 75001
KOKONAISBUDJETTI: 100000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.1.2019-30.8.2020
HANKKEEN KUVAUS: Liikunta-alan yrityslähtöinen kehittäminen EU-yhteistyössä: ympäristöt,
tekniikat ja palvelut (LiikEU) -hankkeessa tuetaan Lapin johtaman EU-tason aloitteen kehittämistä
yhteistyössä
Kainuun
ja
muiden
teeman
yhteistyöalueiden
kanssa
(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/sport). Hanke tähtää siihen, että Lappi saa koottua teeman
johtoasemaa silmälläpitäen yritysyhteistyön ja kansainvälisen hankekumppanuuden, ja että sen
kautta alue- sekä siihen kytkeytyvä tki-toiminta on vahvaa myös tulevalla ohjelmakaudella (20212027). Hankkeen kohderyhmien kartoitus perustuu valmisteluvaiheen sidosryhmäanalyysiin, jota
on tärkeää täsmentää edelleen hankkeen toteutusvaiheessa. Keskeisiä sidosryhmiä ClusSporttyössä ovat tässä vaiheessa: - Liikunta-alan yritykset Lapin alueella ja yrityskeskittymät kuten
Oukkutiimi, liikunta-alan yritykset, jotka on saatu mukaan hankekumppanuuksiin - Lapin amk,
Lapin yliopisto, Santasport Lapin Urheiluopisto, Lapin koulutuskeskus REDU, liikunta-alan
kouluttajat päiväkotivaiheesta korkeakouluopintoihin - Liikuntaseurat, alan kattojärjestöt ja
lajiliitot - Suomen olympiakomitea (yhteyshenkilö, Juha Dahlström joka on Erasmus+ -rahoitteisen
kansainvälisen hankkeen ohjausryhmässä) Lisäksi hankkeen sidosryhmiin kuuluvat liikunta-alan
toimijat Lapin keskittymissä ja kaikilla alueilla, ml. kaikki Lapin seutukunnat, erityisesti liikunta-alan
yritykset, mutta myös muut alaan kytkeytyvät elinkeinot kuten matkailu, hyvinvointiala (esim.
fysioterapia) ja liikuntaan tuotteistetut matkailupalvelut.
Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe)/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 137955
KOKONAISBUDJETTI: 183940
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.9.2017-31.12.2019
HANKKEEN KUVAUS: Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe) -hanke kytkee Lapin
liikuntamatkailuun liittyviä pk-yrityksiä osaksi alueen taloudellista kehittämistä. Pk-yritykset saavat
hanketoiminnasta uutta kasvua ja uusia toimintamahdollisuuksia. Hanke toteutetaan
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. Näillä toimenpiteillä liikuntamatkailun hyöty konkretisoituu
kestävällä tavalla osaksi maakunnallista kehittämistä, rakentaen siltaa Euroopan unionin
tavoitteisiin ja tuleviin toimenpiteisiin.
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Matkailun uudet palvelut - maastopyöräilystä vetovoimaa Koronasta toipumiseen/
Pelkosenniemen kunta
JULKINEN TUKI: 38070
KOKONAISBUDJETTI: 42300
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hanke edesauttaa alueen valmiuksia vastata koronan jälkeiseen aikaan ja
minimoimaan koronan vaikutukset matkailualueelle, kuntiin ja yrityksille. Hanke tuo
koronatilanteesta nousuun tarvittavat suunnitelmat uusista palveluista ja jotka edistää
maastopyöräilyn kehittymistä yhdeksi vetovoimatekijäksi kotimaisen ja lähialueen ulkomaisten
asiakkaiden houkuteluun alueelle. Hankkeen avulla saadaan selkeät ohjeet ja suunnitelmat
maastopyöräreittien kehittämiseen tunturissa sekä alueen asiakasturvallisuuden parantamiseen.
Oikealla kehittämisreitillä/Muonion kunta
JULKINEN TUKI: 44999
KOKONAISBUDJETTI: 49997
HANKELUOKKA: reitistöt
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.8.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Muonio on luonnostaan ja ulkoilmafasiliteeteistaan tunnettu kansainvälinen
matkailukunta, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on ulkoilureittiverkosto. Ulkoilureitit ovat tärkeä
tukipilari ennen kaikkea alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville matkailuyrityksille sekä heidän
asiakkailleen. Hankkeen päätavoitteena on luoda Muonion ulkoilureittien hoidon toimintamalli.
Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä,
kehittämistoimet/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 167580
KOKONAISBUDJETTI: 239400
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.4.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Lapin alueelle fyysisen testaukset ja
taitovalmennuksen osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa osaltaan alueen liikunnan ja urheilun
rakennetun ja luonnon toimintaympäristöjen kehittämisen. Käsillä oleva laboratorioiden
rakentaminen ja investointi -kokonaisuus kulkee rinnakkain ESR-rahoitteisen hankkeen "Skills4Life
- Taidot elämään" kanssa, joka on parhaillaan käynnissä.
Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä/
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 882420
KOKONAISBUDJETTI: 1260600
HANKELUOKKA: muut
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.4.2020-31.12.2022
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on tehdä investoinnit Lapin alueelle rakennettavaan
fyysisen testauksen ja taitovalmennuksen osaamiskeskittymään, joka mahdollistaa osaltaan
alueen liikunnan ja urheilun toimintaympäristöjen kehittämistä. Käsillä oleva laboratorioiden
rakentaminen ja investointi -kokonaisuus kulkee rinnakkain ESR-rahoitteisen hankkeen "Skills4Life
- Taidot elämään" kanssa, joka on parhaillaan käynnissä. Hankkeessa päivitetään olemassaolevaa
urheilun ja liikunnan infrastruktuuria vastaamaan 2020-luvun ja tulevaisuuden tarpeita.
Kehittäminen tukee myös alueen liikuntamatkailua.
Pallas-Ylläs TOBE 1/Metsähallitus
JULKINEN TUKI: 440000
KOKONAISBUDJETTI: 550000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.1.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tämän hankkeen tavoitteena on nostaa Pallas-Yllästunturin
kansallispuistomatkailun tuotteet (yritykset ja yritysten tuotteet sekä puiston tuotteet taukopaikat, polut, luonto, luontokeskukset yhdessä) kansainväliselle huipputasolle sekä
monipuolistaa, parantaa ja selkeyttää kansallispuiston matkailutuotteita ja käytön kestävyyttä
kaikkina vuodenaikoina. Kansallispuiston palvelutarjontaa parannetaan kehittämällä
kansainvälisten asiakkaiden palveluita TOP 10 palvelukokonaisuus. Kansallispuistoon kehitetään
TOP 10 tuotteet, reitit ja paikat mm. biokätköily konsepti, Tunturi-Lapin maastopyöräilyn TOP 10,
sisällöt, kuvaukset ja markkinointimateriaaleja ja tehdään kansallispuiston palvelukokonaisuuden
markkinointia sekä www-näkyvyyden parantamista. Hankkeen toimenpiteitä ovat TOP 10
matkailutuotekokonaisuuden kehittäminen mikä sisältää seuraavat tuotekehittämistoimet: 1.
Yritysten ja KP aktiviteettien (ja passiviteettien) tuotteistaminen, TOP 10 tuotteet - erityisesti
kesäkelin ja House of Laplandin imagomarkkinoinnin kärkituotteet, 2. TOP 10 Maastopyöräilyreitit
ja tuotteet - Tunturi-Lapin Maastopyöräilytuote, 3. TOP 10 Reittien valitseminen ja reittitiedon
muodostaminen – REILA hankkeen periaatteiden mukainen turvallisuusluokitus, reitin
korkeusprofiilit, kv asiakas huomioiden reitin kesto tuntiarviona, esteettömien reittien
suunnittelu, reittien identiteetin kehittäminen ja tarinoiden kerääminen, 4. TOP 10 Luontokohde,
biocatching, selfie, maisema, valokuvaus -paikkojen valinta ja kehittäminen. tiivistelmä
Saariselkä kansainväliseksi pyörämatkailukohteeksi/Inarin kunta
JULKINEN TUKI: 143847
KOKONAISBUDJETTI: 179808
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.1.2020-31.3.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa koko lumettomalle
ajalle, lisätä majoituskapasiteetin ja palveluiden käyttöastetta sekä alueen elinvoimaisuutta
vahvistamalla rakentaa ympärivuotista kohdetta. Kesäajan kasvuun vaikuttaa voimakkaasti
erilaisten reittien kehittäminen, niitä tukevan infrastruktuurin (pyöräilyssä esim. pyöräparkit,
pumptrackit ja tekniikkaradat sekä reittien lähtöpisteet) kehittäminen sekä niitä tukevien
palveluiden ja tuotteiden kehittäminen. Tämän hankkeen aikana määritellään Saariselän
pyörämatkailun potentiaaliset kohderyhmät ja markkinat, USPit ja mitä Saariselkä voi heille
tarjota. Tämän perusteella määritellään tuotteistamisen raamit, konseptoidaan tuotteet kullekin
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valitulle markkina-alueelle asiakkaan ostopolun eri vaiheita varten. Olemassa oleva reittiinformaation digitalisoidaan ja jaetaan mahdollisimman laajasti potentiaalisten asiakkaiden
käytettäväksi.
The Arctic Bikepacking Trail -reittikehitys/Pyöräilykuntien verkosto ry
JULKINEN TUKI: 42394
KOKONAISBUDJETTI: 47894
HANKELUOKKA: reitistöt
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Reittikehityshanke luo Lapin alueen yrityksille pohjaa bikepacking pyörämatkailuun perustuvalle liiketoiminnalle kartoittamalla bikepacking -reittipotentiaalin pitkän
kansainvälisen reitin näkökulmasta, selvittämällä tunnistetun vetovoimaisen reitin
julkaisumahdollisuuden ja lisäämällä yritysten tietoutta uudesta lajista, joka hyödyntää laajasti,
mutta kestävästi Lapin alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä. Hankkeen tärkeimpänä tuloksena
tulee olemaan esitys yhdestä kansainvälisesti vetovoimaisesta pitkästä bikepacking-reitistä tai
esitys useammasta bikepacking -reitistä, joiden julkaiseminen on mahdollista.
Ylläs ympärivuotiseksi/Ylläksen Matkailuyhdistys ry
JULKINEN TUKI: 540368
KOKONAISBUDJETTI: 675460
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.5.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Tällä hankkeella edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä lumettomalle
ajalle ja samalla tuetaan matkailun ympärivuotisuutta ja luodaan uusia ympärivuotisia työpaikkoja.
Hankkeessa Ylläkselle luodaan laadukas Ylläs Bike Master Plan -suunnitelma ympärivuotisen
maastopyöräilyn kehittämiseksi.
Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 19096
KOKONAISBUDJETTI: 27280
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Lapin liitto
HANKEAIKA: 1.1.2017-31.3.2018
HANKKEEN KUVAUS: Lappiin on luotu toimivat klusterirakenteet avaintoimialoille, mutta
hyvinvointiklusteri puuttuu. Hankkeen tavoitteena on selvittää klusterimaisen rakenteen tarve ja
mahdollisuudet hyvinvointialalla ja millainen olisi mahdollinen ”Älykäs Arktinen
Hyvinvointiklusteri”. Konkreettisena tavoitteena hankkeessa on selvittää uudenlaisen yhteistyön
mahdollisuudet, jonka tuloksena hyvinvointiklusteri rakenne syntyisi. Hankkeessa tehdään selvitys
hyvinvointialan yrityksille, palveluita tuottaville järjestöille, asiantuntijaorganisaatioille ja alueen
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaville tahoille hyvinvointiklusterin tarpeesta ja
toimijoiden halukkuudesta osallistua sen toimintaan. Selvitys kohdentuu myös muihin alueellisiin
klustereihin mm. yhteistyömahdollisuuksien ja hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi. Hankkeen
tuloksena on selvitysraportti hyvinvointiklusterin tarpeesta, mahdollisuuksista ja rakenteesta.
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Miten se voisi mahdollisesti toimia arktisena erityisosaajana ja alueensa kehittäjänä ja tukea sen
jäsenten, myös alueen hyvinvointialan yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen, osallistumista
tarpeen ja tilaisuuden tullessa EU-rahotteisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin. Selvityshankkeen
yhdeksi kohderyhmistä mainitaan hyvinvointimatkailuun linkittyvät toimijat (siltä osin kuin ne
tuottavat tunnistettavia sosiaali- terveys- ja liikunta-alan palveluita hyvinvoinnin edistämiseksi,
poislukien esimerkiksi ravinto-, ruoka-alan toimijoita tai ”elämysten” tarjoajia).

3.4.2 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Ankkuri -yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen/Kärsämäen kunta
JULKINEN TUKI: 122488
KOKONAISBUDJETTI: 153110
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on luoda Kärsämäelle sopiva toimintamalli, jonka
avulla saadaan helpotettua asiakkaan taakkaa, oli kyse sitten viranomaisasioinnin helpottumisesta,
oikean polun löytämisestä tai elämänhallinnan tukemisesta. Hankkeen aikana tuotetaan matalan
kynnyksen toimintaa, jonka avulla pyritään luomaan elämään uutta sisältöä, minkä kautta tuetaan
osallisuutta ja hyvinvointia sekä työ-ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja vahvistamista. Hankkeen
toimintaan kuuluu sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Yksilöohjauksessa asiakas saa henkilökohtaista
opastusta ja apua oman tarpeensa mukaan, hänen kanssaan voidaan pyynnöstä lähteä mukaan
esimerkiksi lääkärikäynnille. Ryhmätoiminnassa teemoina voivat olla esimerkiksi vierailevan
asiantuntija luennot, yhdessä valmistettu terveellinen ruoka, liikunta eri muodoissaan ja pienet
virkistysretket. Hankkeen tuloksena Kärsämäelle on luotu kokonaisvaltaisen työ-ja toimintakyvyn
kartoituksen malli, joka tuo uudenlaisen toimintatavan heikoimmassa asemassa olevien
henkilöiden palveluihin. Hankkeessa hyvinvointia lisäävää ryhmätoimintaa järjestettiin retkeilyn,
matalan kynnyksen liikuntaryhmän ja ruuanvalmistusryhmän muodoissa.
Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle/Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 236665
KOKONAISBUDJETTI: 295831
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Arjen sankarit -hankkeen päätavoitteena on luoda toimintamalli miesten
hyvinvoinnin edistämiseksi ja työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä tukea sitä kautta heidän
työllistymistään tai työelämään paluutaan. Pääkohderyhmässä ovat syrjäytymisuhan alla olevat
miehet esim. työttömät, mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat. Miesten hyvinvointia ja
toimintakykyä tuetaan toimintaryhmisssä, joissa opitaan käytännön ruoanvalmistusta ja
terveellisiä elintapoja. Tavoitteena on miesten arjen hallinnan paraneminen, painonhallinta sekä
vertaistuen saaminen ja ystävien löytäminen. Hankkeen aikana järjestetään 6 toimintaryhmää.
Ryhmissä miehet tutustuvat toisiin samassa tilanteessa oleviin. Ohjattu liikunta, liikuntakaverit ja
yksilölliset ohjeet auttavat vähän liikkuvia miehiä lähtemään liikkeelle ja mahdollisesti löytämään
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itselleen mieluisen liikuntaharrastuksen. Hankkeen tuloksena on Arjen sankarit -toimintamalli,
jonka avulla pyritään auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia miehiä toimintakykyisemmiksi sekä
avataan mahdollisuus uusien taitojen oppimiseen. Lisäksi tavoitteena on vertaistukiverkoston
luominen ja vertaistukihenkilöiden kouluttaminen elintapaohjaajiksi. Tavoitteena on myös
kehittää sairaanhoitopiirin, kansalaisjärjestöjen sekä kuntien, erityisesti liikuntapalvelujen, välistä
yhteistyötä.
Avainpelaajaksi/Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 250008
KOKONAISBUDJETTI: 312508
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2020-31.8.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa järjestetään osallistujille harrastejalkapalloryhmiä, joiden avulla
lisätään kohderyhmän osallisuuden kokemuksia. Harrasteryhmät ovat avoimia sekä
maahanmuuttajille että kantaväestöön kuuluville nuorille, joten niiden kautta
maahanmuuttajataustaiset henkilöt saavat uusia kontakteja suomalaisiin ja heidän kielitaitonsa
kehittyy. REDUn ja Rovalan hanketyöntekijät antavat harrastejalkapalloryhmiin osallistuville
työttömille ohjausta työpaikan tai koulutuspaikan hakuun. Niille osallistujille, jotka tarvitsevat
osaamisen päivittämistä työllistyäkseen, järjestetään koulutusinfoja, joissa osallistujille kerrotaan
koulutusmahdollisuuksista. Tarvittaessa järjestetään tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja
työpaikoille osallistujia kiinnostaville aloille. Hanketyöntekijät tarjoavat sekä ryhmämuotoisesti
että yksilöllisesti ohjausta työnhaun asiakirjojen ja kouluhakemusten tekemiseen.
Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi hankkeessa järjestetään kohderyhmälle suunnattuja
korttikoulutuksia
sekä
työnhaunkoulutuksia.
RoPS
toteuttaa
kohderyhmälle
jalkapallovalmennuskoulutusta ja erotuomarikoulutusta. Hankkeessa järjestetään koulutusta
nykyaikaisesta työnhausta kohderyhmän kanssa työtä tekeville eri organisaatioiden ohjaajille,
opinto-ohjaajille ja opettajille.
DUUNI - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi/Turun ammattikorkeakoulu oy
JULKINEN TUKI: 349469
KOKONAISBUDJETTI: 438657
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi on valtakunnallinen
hankekokonaisuus nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamiseksi hyödyntämällä ja
kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista. Hankkeessa
pilotoidaan yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille (N=200). Tavoitteena on edistää
osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja
hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot ovat tärkeässä
asemassa.
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eSports Center/Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 311688
KOKONAISBUDJETTI: 363273
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2017-30.6.2019
HANKKEEN KUVAUS: Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia
(VRUA) ovat yhteistyössä suunnittelemassa hanketta e-urheilun kansallisen ja kansainvälisen
valmennuskeskuksen, eSports Centerin käynnistämiseen. eSports Center jakaantuu kahteen
kokonaisuuteen: e-urheiluakatemiaan ja huippu-urheilijoiden eSports Camp:iin. Hankkeessa
suunnitellaan ja toteutetaan e-urheilijan polkua (e-urheiluakatemia) perinteisten Vuokatti-Ruka
Urheiluakatemiassa toimivien lajien (kuten esim. hiihto, pesäpallo, uinti jne.) rinnalle uuden eurheilulajin eritystarpeet huomioiden. Urheiluakatemiatoiminnan lisäksi hankkeessa suunnitellaan
kansainvälistä eSports Camp –konseptia jo olemassa oleville lajin huippu-urheilijoille ja
huipputiimeille. Konsepti tuo Vuokattiin e-urheilijoiden valmennus- ja leiritystoiminnan sekä
Vuokattiin että Kajaaniin urheilijoiden testauspalvelut.
Eteenpäin Oulussa/Tervarit Juniorit ry
JULKINEN TUKI: 370601
KOKONAISBUDJETTI: 390106
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2020-31.12.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kahden ja puolen vuoden aikana auttaa työhön tai
opintoihin 180 oululaista nuorta. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät ja
työelämänulkopuolella olevat nuoret. Hankehenkilöstö tapaa asiakkaita henkilökohtaisissa
tapaamisissa, joissa yhdessä luodaan työnhaun dokumentit ja tehdään tarvittavat hakemukset.
Hyödyntämällä seuran aiemmin solmittuja yhteistyökumppanuuksia paikallisten toimijoiden
kanssa, hanke välittää työhakijoita eri yrityksiin työhaastatteluihin ja myös piilotyöpaikkoihin.
Hanke järjestää myös erilaisia lyhytkoulutuksia, joiden tarkoitus on parantaa osallistujiensa
työelämävalmiuksia. Lisäksi hankehenkilöstö valmentaa ja tutustuttaa työelämään urheilusta ja
seuratoiminnannasta kiinnostuneita henkilöitä työkokeilujen avulla. Hanke järjestää ohjattua
työnhakua, työkokeilumahdollisuuksia urheiluseuroissa, neuvoja ja apua työn/opintopaikan
hakuun, yritysvierailuja ja lyhytkursseja
Freeride Academy/Muonion kunta
JULKINEN TUKI: 106918
KOKONAISBUDJETTI: 130054
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-30.4.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on hyödyntää Muonion alueen loistavia olosuhteita
vapaalaskijoille kehittää omaa osaamistaan ja mahdollistaa nuorille urheilijoille harjoittelun ja
opiskelun yhdistäminen mielekkääksi toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi Muonion Lukiossa tai
Ammattiopisto Lappiassa. Tarkoituksena on luoda talviurheilun erityisosaamiskoulutusohjelma
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suomalaisille ja kansainvälisille vapaalaskijoille, jossa urheilijat voivat yhdistää urheilijan urapolun
opiskeluun Muonion Lukiossa tai Ammattiopisto Lappiassa.
HYMY - Hyvinvoinnilla tuottavuutta Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille/
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
JULKINEN TUKI: 85348
KOKONAISBUDJETTI: 106685
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2020-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: HYMY-hanke tarjoaa henkistä tukea, vertaisvalmennusta, elintapaohjausta ja
yrittäjyyden tukea Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille ja vahvistaa siten yrittäjän kykyä
johtaa yritystä ja itseään akuutissa kriisitilanteessa. Toiminnassa korostuu tarvelähtöinen,
kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tuki, jolla pyritään parantamaan yritysten tuottavuutta. Toiminta
parantaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvointia. Hankkeen
palvelutarjotin koostui muun muassa tarvelähtöisestä ryhmä- ja yksilöohjauksesta (teemoina
liikunta, ravitsemus, uni ja palautuminen, stressinhallinta ja voimavarat, ja yrittäjyyden tuki),
kaikille avoimista webinaareista sekä sähköisestä terveystarkastuksesta, jonka pohjalta voi
ohjautua lääkärin tekemälle hyvinvointilähtöiselle vastaanottokäynnille.
Höntsä - silta eteenpäin!/Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 966109
KOKONAISBUDJETTI: 1177637
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2018-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: Höntsä - silta eteenpäin! -hankkeessa tavoitteena on kehittää monialainen
Höntsä-toimintamalli, joka perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan, kaikille
avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä. Höntsä-mallissa
nuorista lähtevää toimintaa vahvistetaan monialaisella ohjaajuudella ja eri toimijoiden
yhteistyöllä. Toiminta sijoittuukin eri organisaatioiden ja alojen rajapinnoille: oppilaitosten, 3.
sektorin ja julkisen sektorin yhteistyöhön yhdistäen nuorisotyön, kulttuurin, liikunnan,
oppilaitosten sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalojen toimijat, tiedon ja osaamisen.
Kaikki samalta maalilta töihin/Oulun Kärpät 46 ry
JULKINEN TUKI: 98297
KOKONAISBUDJETTI: 109220
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.5.2018-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa tarjotaan heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille (16–
29-vuotiaat) palveluja heidän työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä lisätään joustavuutta
työmarkkinoille. Palvelua tuotetaan seurassa olevien SOPPI-hankkeen aikana luotujen
palvelupolkujen sekä oppilaitosyhteistyön kautta. SOPPI-hankkeen aikana luodut vanhusten
virikekerhot toimivat oivana paikkana nuorelle toteuttaa työssäoppimista uudistuvassa
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vanhustyössä. Myös SOPPI – hankkeen aikana luodut lasten matalankynnyksen liikuntakerhot ja
leirit toimivat hyvänä paikkana nuorelle toteuttaa työssäoppimista lasten kanssa. Nuoret oppivat
työelämän taitoja lasten ohjaamisen kautta, kuten mm. tuntien suunnittelu, ohjaaminen,
vuorovaikutus ja toiminnan soveltaminen. Myös tapahtuman järjestämisen taidot ja sen eri osaalueet kehittyvät. Seuratoiminnan kenttä on laaja, mikä mahdollistaa nuoren tutustumisen useaan
ammattiryhmään ja auttaa nuorta tulevaisuudessa valitsemaan itselleen sopivan työ- tai
koulutuspolun. Hanke on jaettu kahteen osatavoitteeseen: 1. Heikossa työmarkkina-asemassa
olevien nuorten työllisyysvalmiuksien parantaminen. 2. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien
nuorten mahdollisuus uudelle koulutuspolulle.
KAJAANIN URHEILUKAMPUS - urheiluakatemian ja urheilijan opintopolun kehittämishanke/
Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 176457
KOKONAISBUDJETTI: 204572
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2020-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen aikana kehitetään ja mallinnetaan kajaanilaista urheilijanpolkua,
joka ulottuu aina perusasteelta korkea-asteelle saakka. Hankkeen yhtenä merkittävänä
tavoitteena on oppilaitosyhteistyön tiivistäminen ja sitä kautta tukea ja kehittää myös
urheilijanpolkuun oleellisesti liittyviä kouluasteelta toiselle tapahtuvia siirtymävaiheita.
Oppilaitosyhteistyön kehittämiseen liittyy lisäksi yhteistyön lisääminen urheiluakatemian ja
Kajaanin ammattikorkeakoulun välillä. Kajaanin ammattikorkeakoulun pitää erottua koulutuksen
tarjoajana ja lisätä vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat tuleviin liikunta-alan ammattilaisiin.
Tavoitteena on valjastaa Kajaanin akatemiatoiminnan ja KAMKn synergiat. Hankkeen fokus on
ennen kaikkea Kajaaniin keskittyvän akatemiatoiminnan brändin vahvistamisessa, toimintaan
liittyvien laatu- ja rakennetekijöiden kehittämisessä sekä kouluasteelta toiselle tapahtuvien
siirtymävaiheiden sujuvoittamisessa ja tukemisessa.
Kuntopolku yrittäjyyteen/Kainuun Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 133751
KOKONAISBUDJETTI: 157189
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.10.2018-30.6.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on järjestää liikunta- ja luontomatkailualan
yrittäjäkoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille. Yrittäjyyspolku rakentuu aloitusseminaarista,
yrittäjyyskoulutuksesta ja mentoritoiminnasta sekä teemaseminaareista. Hankkeessa mukana
olevissa Kainuun kunnissa (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi) järjestetään teemailtoja,
joissa inspiroivana puhujana on menestynyt liikunta- tai luontoliikuntamatkailualan yrittäjä
Kainuusta tai muualta maailmalta. Aiheina ovat esimerkiksi urheilumarkkinointi ja
urheilumanagerointi,
luontoliikuntaja
hyvinvointimatkailu,
ideasta
toimivaksi
digiliikuntatuotteeksi sekä liikuntatapahtumat. Hankkeen aikana käynnistetään mentoritoiminta,
jossa jokaiselle koulutukseen sitoutuneelle osallistujalle nimetään oma yritysmentori, joka sparraa,
tukee ja antaa vinkkejä liikeidean jalostamiseen.
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Liikuntateknologian koulutuspolku huippu-urheilijoille Kainuussa; korkea-asteen kaksoisura
Kajaanin ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän yliopistosta/Jyväskylän yliopisto
JULKINEN TUKI: 354009
KOKONAISBUDJETTI: 393342
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.12.2019-31.11.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on luoda huippu-urheilijan kaksoisuran
mahdollistava ja alueelle uusia ihmisiä keräävä joustava liikuntateknologian koulutuspolku kahden
koulutusorganisaation yhteistyönä. Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen
tiedekunnan
Vuokatin
liikuntateknologian
yksikön
(päätoteuttaja)
ja
Kajaanin
ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tavoitteiden toteutumiseen vastataan seuraavilla
toimenpiteillä; 1. Koulutusohjelman kehittäminen, 2. Koulutusohjelman konseptointi ja integrointi
osaksi opetusjärjestelmiä sekä 3. Kaksoisuraa tukevien käytänteiden juurruttaminen ja
levittäminen muihin ympäristöihin sekä viestintä
LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä/Helsingin Yliopisto
JULKINEN TUKI: 871550
KOKONAISBUDJETTI: 1038117
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: LUODE - Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, missä he voivat syventää
tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä uuden työn vaatimia metataitoja kuten yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon,
liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Myös
työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan
nuorten ohjauksessa. Hankkeessa rakennetaan TET- ja TOPPI-tarjotin luonnon, liikunnan, taiteen,
median, yrittäjyyden, monialaisista sisältöjen yhdistelmistä ja nuoret nuoret pääsevät varhaisessa
vaiheessa tutustumaan omiin kiinnostuksen kohteisiin työelämässä.
Luonto työllistää - hanke/Yritetään yhdessä ry
JULKINEN TUKI: 609145
KOKONAISBUDJETTI: 676828
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.11.2019-31.10.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tarkoituksena on kehittää ympäristöarvot huomioonottavaa
matkailua yhdessä pienten yritysten ja Oulun kaupungin kanssa. Hankkeen avulla edistetään
pitkäaikaistyöttömien sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden edellytyksiä työllistyä vapaille
työmarkkinoille, parannetaan kohderyhmän elämänhallintataitoja sekä luodaan mielekkäitä
työtehtäviä välityömarkkinoille liittyen matkailuun ja ympäristönhoitoon. Hankkeessa luotavat
työtehtävät voivat olla muun muassa vanhojen retkeily- ja aktiviteettialueiden ylläpitäminen,
nykyisten huonoon kuntoon päässeiden kohteiden korjaaminen sekä uusien kohteiden
rakentaminen. Yrittäjät voivat tarjota suistoalueella monipuolisia aktiviteettejä sekä kesällä että
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talvella, mahdollistaen näin ympärivuotisen matkailun Oulun seudulla. Aktiviteetteja voivat olla
pyöräilyretket, kanoottivaellukset ja esimerkiksi kalastaminen. Talvisin voidaan järjestää hiihto- ja
talvikalastusretkiä.
Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen/KSAK Oy
JULKINEN TUKI: 359100
KOKONAISBUDJETTI: 399000
HANKELUOKKA: kehittämis-, koordinointi- ja toiminnanorganisointihankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2018-30.9.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella kehitetään alueen opaskoulutusta vastaamaan reformin
haasteisiin ja myötävaikutetaan Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelman tavoitteiden
saavuttamiseen sekä parannetaan alueen yritysten ja muiden organisaatioiden ja niiden
henkilöstön osaamista valituissa teemoissa. Toimenpiteisiin kuuluu mm. Luontomatkailun
opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen teemakoulutusten kautta, jotka voivat liittyä mm.
ohjelmapalveluiden tuotteistamiseen ja turvallisuuteen, hyvinvointiin, ruokailuelämyksiin,
pyöräilypalveluihin, vesistöjä hyödyntäviin ohjaajapalveluihin, luontokohteiden rakentamiseen,
valokuvaukseen ja luontokuvausta hyödyntäviin opaspalveluihin, kansainvälisyyteen ja
kielitaitoon, luontoon ja kulttuuriin perustuviin tarinoihin.
Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja/Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ry, Mannerheims Barnskyddsförbund rf
JULKINEN TUKI: 333759
KOKONAISBUDJETTI: 417199
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2018-30.6.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päämääränä on parantaa nuorten (työ)elämän taitoja
projektimaisella vapaaehtoistoiminnalla VALMA- opinnoissa ja toisen asteen ammattiopinnoissa.
Tavoitteet: 1) Nuoret saavat kokemuksia tiimityöstä, projektityöskentelystä sekä
työelämäyhteistyöstä. 2) Nuoret tutustuvat vapaaehtoistoimintaan ja sen mahdollisuuksiin
nonformaalin oppimisen ympäristönä. 3) Projektiopintoihin osallistuessaan nuoret saavat
osaamista kehittämisprojektinsa teema-alueista, kuten lapsiryhmän ohjaamisesta tai
mediatuotosten tekemisestä. 4) Tavoittaa harrastustoiminnan ulkopuolella olevia nuoria, joille
tarjotaan projektin toteuttamisen kautta kontakteja mm. harrastustoimintaan, yhdistyksiin tai
urheiluseuroihin. 5) Tuottaa oppilaitosten sekä yhdistysten, kulttuurialan toimijoiden ja liikunta- ja
urheiluseurojen yhteistyöhön malli ja materiaalit, joiden avulla oppilaitoksen ulkopuolella
hankittua osaamista voidaan paremmin tunnistaa ja oppimisprojekteja toteuttaa yhteistyössä.
MERKE- Merkityksellistä elämää/Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
JULKINEN TUKI: 536121
KOKONAISBUDJETTI: 595690
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2019-31.12.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeella tavoitellaan kohderyhmän merkityksellistä elämää ja sen
päätavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten sosiaalista
kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä luoden edellytyksiä jatkopoluille. Tavoitteena on
matalan kynnyksen palveluja monipuolistamalla ja yhteistyötä tehostamalla (julkinen sektori)
tavoittaa kohderyhmä joustavammin ja tarjota heille työ- ja toimintakykyä vahvistavaa mielekästä
toimintaa ja toimenpiteitä. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kohderyhmän
psykososiaalisia ongelmia ja riskiä syrjäytyä pysyvästi yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle,
kehittää matalan kynnyksen toimintamalleja sekä luoda mahdollisuus monituottajuuteen
perustuvalle yhteistyölle, jolla kevennetään ja tuetaan nykyistä palvelujärjestelmää. Hankkeessa
parannetaan yksilöiden terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta ja vaikutetaan tätä kautta
hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvoinnin edistämiseen vaikutetaan myös esim. virkistys- ja
harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla.
Nainen 45+ - Voimaantuneena kohti työtä!/Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
JULKINEN TUKI: 339230
KOKONAISBUDJETTI: 376922
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.9.2020-31.8.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on kehittää, testata, arvioida ja levittää
elintapaohjauksen malli työttömien yli 45-vuotiaiden naisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
edistämiseksi ja sitä kautta työkyvyn ja työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseksi.
Kohderyhmälle järjestetään elintapaohjausta ryhmä- ja yksilömuotoisesti erityisesti naisten
elämään vaikuttavien kuormitustekijöiden näkökulmasta. Ohjauksessa hyödynnetään
luontoelementtiä sekä jo olemassa olevia Oulun kaupungin palveluita. Ohjauksen tavoitteena on
edistää hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia ja jaksamista parantamalla unen laatua ja
määrää, lisäämällä liikkumista sekä parantamalla ruokavalion laatua. Ryhmätoiminnalla edistetään
naisten sosiaalista verkostoa ja hyvinvointia. Palveluiden tasa-arvoista saatavuutta edistetään
erityisesti etäohjausta kehittämällä. Hankkeen tuloksena mm. osallistuvien naisten hyvinvointi ja
toimintakyky paranee. Lisäksi syntyy työttömien naisten elintapaohjauksen malli sekä raportti
elintapaohjauksen vaikuttavuudesta naisten vireystilaan, koettuun ja mitattuun hyvinvointiin ja
terveysmittareihin sekä työllistymiseen.
NOVA - Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta
Pohjois-Pohjanmaalla/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 52429
KOKONAISBUDJETTI: 65536
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
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. Hankkeessa
selvitetään matalan kynnyksen liikuntapalvelujen tarjontaa ja kysyntää sekä seurojen ja
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yhdistysten mahdollisuuksia järjestää kohdennettuja palveluja syrjäytymisvaarassa oleville 15–29vuotiaille nuorille.
NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla/
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
JULKINEN TUKI: 480716
KOKONAISBUDJETTI: 504000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.6.2018-31.8.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella
olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen
liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja
ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia
yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen
kehittämisessä. Hankkeessa käynnistetään ja tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden (kunnat,
seurat, yhdistykset) välillä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan
järjestämisessä ja nuorten ohjaamisessa aktivoivan ja mielekkään liikunnallisen tekemisen pariin.
Hankkeessa järjestetään ideakilpailuja uudenlaisten liikuntaa edistävien toimintojen
käynnistämisestä, toteutetaan nuorten lähtökohdista ja tarpeista lähtevää liikuntatoimintaa sekä
jaetaan hyviä käytäntöjä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kuntafoorumin kautta. Nuoria
aktivoidaan liikunnan pariin myös käynnistämällä liikuntaetsivätoiminta ja tukemalla nuoria
vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista
kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia
kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä. Hankkeen taustalla on NOVA –
Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta PohjoisPohjanmaalla –hanke (S21027).
NOY - Nuoret osaksi yhteisöämme/Suomen Punainen Risti Oulun piiri
JULKINEN TUKI: 420000
KOKONAISBUDJETTI: 450002
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-28.2.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa 16–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten
aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja osallisuutta erilaisten toiminnallisten menetelmien ja
ryhmätoiminnan avulla. Matalan kynnyksen toiminnallisten menetelmien avulla tuetaan
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja lisätään heidän itseluottamustaan sekä osallisuuttaan omassa
elämässä ja paikallisesti. Ryhmätoiminnan lisäksi nuoret kohdataan myös yksilöllisesti. Nuorten
elämänhallinnan paraneminen on hankkeen keskeinen tavoite. Hankkeen lähtökohtana on
toiminnallisuus, jolloin saadaan mukaan niitä henkilöitä, jotka eivät osallistu ja hyödy perinteisistä
työvoimahallinnollisista toimenpiteistä tai joille ne eivät ole riittäviä. Toiminnallisia menetelmiä on
paljon ja niitä sovelletaan hankkeessa monipuolisesti. Niitä ovat esimerkiksi kehon ja mielen
hyvinvointia lisäävä toiminta sekä taidepainotteinen toiminta.
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OSUMA - Osallistamalla osaamista/Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 427169
KOKONAISBUDJETTI: 569559
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2018-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: Hanke lisää ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista verkostotoimintaa ja yhteistyötä. Tämä
tehdään tukemalla toimenpidekokonaisuuteen liittyvien hankkeiden toimintaa, tiedonvaihtoa,
verkostoitumista sekä vaikuttavuutta. Lisäksi tuotetaan tietoa hankkeiden tuloksista ja teemaan
liittyvistä tutkimus- ja muusta kehittämistyöstä, järjestetään koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia
sekä toteutetaan vaikuttajaviestintää. Koordinaatiohankkeen toimenpiteet suuntautuvat muun
muassa kulttuuri- liikunta- ja nuorisoalan toimijoille sekä heidän sidosryhmille ja kumppaneille.
Pallo Hallussa rinnakkaishanke/ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus
JULKINEN TUKI: 50000
KOKONAISBUDJETTI: 98310
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 15.9.2017-30.4.2020
HANKKEEN KUVAUS: Kehittämishankkeen toteuttaja haluaa auttaa työllistämään nuoria
jalkapallon sekä liikunnan avulla. Tavoitteena on jalkapallon ja liikunnan kautta saada nuoret
paikalle opinto-, työllisyys- ja rekryinfotilaisuuksiin. Osallistujaryhmään kuuluu kerrallaan 20-25
työelämän ulkopuolella tai työttömänä olevaa nuorta, joille etsitään hankkeen kautta työ- tai
opiskelupaikkaa. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään infotilaisuuksia, joissa edistetään
nuorten mahdollisuutta löytää sopiva opiskelu- tai työpaikka. Tämän lisäksi järjestetään
työllistymistä edistäviä kursseja, valmentaja- ja erotuomarikoulutuksia sekä tarjoamme osaaikaisia työtehtäviä seurassamme. Pyritään löytämään myös osa-aikaisia työtehtäviä sekä
työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja yhteistyöyrityksistä ja muista liikunta-alan seuroista sekä
järjestöistä.
Pallo Hallussa/Tervarit Juniorit ry
JULKINEN TUKI: 239400
KOKONAISBUDJETTI: 252000
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.8.2017-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Tavoitteemme on jalkapallon ja liikunnan kautta saada nuoret paikalle
opinto-, työllisyys- ja rekryinfotilaisuuksiin. Osallistujaryhmään kuuluu kerrallaan 20-25 työelämän
ulkopuolella tai työttömänä olevaa nuorta, joille etsitään hankkeen kautta työ- tai opiskelupaikkaa.
Yhteistyökumppaneinamme hankkeessa ovat TE-palvelut, Oulun kaupunki, Oulun seudun
ammattiopisto, paikallinen yrityselämä, Suomen Palloliitto ja Maahanmuuttovirasto. Tämän lisäksi
teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen, Oulun Erotuomarikerhon ja paikallisten urheilu- ja
liikuntajärjestöjen sekä -seurojen kanssa. Järjestämme itse ja yhteistyökumppaneiden kanssa
infotilaisuuksia, joissa edistämme nuorten mahdollisuutta löytää sopiva opiskelu- tai työpaikka.
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Koulutuksissa kerrotaan oppilaitoksista, työ-, kokeilu- tai harjoittelupaikoista yrityksissä ja
yhteisöissä, työnhausta ja muusta itsensä kehittämisestä. Tämän lisäksi järjestämme työllistymistä
edistäviä kursseja, valmentaja- ja erotuomarikoulutuksia sekä tarjoamme osa-aikaisia työtehtäviä
seurassamme.
Pelaa!/Nuorten Akatemia ry
JULKINEN TUKI: 199082
KOKONAISBUDJETTI: 248852
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.4.2020-31.3.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päämääränä on tukea 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa
opiskelevien nuorten osallisuuden edistämistä ja sosiaalista vahvistamista pelien avulla.
Päämääränä on ammatillisten oppilaitosten henkilökunnan ja kolmannella sektorilla toimivien
osaamisen lisääminen liittyen pelien tekemiseen ja pelillistämiseen. Lisäksi päämääränä on
toteuttavien kolmannen sektorin yhteistyö pelien kehittämisessä. Hankkeessa nuoret tutustuvat
itselleen kiinnostavalla tavalla heitä koskeviin asioihin (harrastuksen löytäminen, liikunnan
lisääminen, työelämäosallisuus ja tulevaisuususko) kehittämällä ja pelaamalla pelejä. Hankkeen
osatoteuttajana on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri ja urheiluliitto, SAKU ry.
På samma linje - respekt inom idrott och ungdomsverksamhet/Föreningen Luckan rf
JULKINEN TUKI: 426794
KOKONAISBUDJETTI: 533492
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.11.2018-28.2.2021
HANKKEEN KUVAUS: Projektet är ett första startskott i form av ett sektoröverskridande
utvecklingsprojekt för det svenskspråkiga idrottsfältet i samråd med ungdomsföreningar och
utbildningsanordnare, som koordineras av Luckans samarbetskluster. Målsättningen är att höja
kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet
vad gäller aktuella teman i tiden för främjande av likabehandling och jämlikhet följande ett
normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt.
Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen/Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
JULKINEN TUKI: 291680
KOKONAISBUDJETTI: 364600
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2020-28.2.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa
työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työn organisoimisen ja johtamisen
toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja
rekrytointiosaamista. Hankkeen alussa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen
toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen perusteella
kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia
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toimintamalleja ja työkaluja. Hankkeessa järjestetään koulutuksia urheiluseurojen johdolle ja
seuroissa työskenteleville henkilöille. Hankkeen konkreettisena tuloksena on urheiluseuroissa
työskentelevien henkilöiden vireyden, palautumisen ja kuormittumisen seuranta- ja työssä
jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen aplikaatio, työn organisoinnin ja
johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.
Sirkuksesta siivet elämään - oma polku maahanmuuttajataustaisille nuorille/
Lasten ja nuorten säätiö
JULKINEN TUKI: 470050
KOKONAISBUDJETTI: 540176
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.12.2017-31.5.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hanke edistää maahanmuuttajataustaisten ja erityisesti vasta maahan
tulleiden, oleskeluluvan saaneiden nuorten osallisuutta, hyvinvointia ja elämäntaitoja sosiaalisen
sirkuksen avulla. Sirkuksessa yhdistyvät kulttuuri ja liikunta, itseilmaisu ja fyysisyys. Toiminnassa
rakennetaan yhteistyötä eritaustaisten nuorten välille nuoria kiinnostavan sirkuksen avulla.
Valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli johdetaan käytännön toiminnasta ja hankkeen
aktiviteeteista ja tuloksista viestitään aktiivisesti eri kanavien kautta. Hankkeen tuloksina 380
nuoren osallisuus, hyvinvointi ja elämäntaidot ovat vahvistuneet ja heille on löytynyt jatkopolkuja
harrastus- ja vapaaehtoistoimintaan sirkuksen parissa.
"Skills4Life" - Taidot elämään/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 258936
KOKONAISBUDJETTI: 323670
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: “Skills4Life - Taidot elämään” on hanke, jonka tarkoituksena on luoda
digitalisaatiota
hyödyntävä taidon oppimisen koulutuskokonaisuus. Modulaarinen
koulutuskokonaisuus on kokonaislaajuudeltaan 30 opintopistettä (ECTS) ja se voidaan toteuttaa
kohderyhmälähtöisesti
eri
kokoisissa
moduuleissa.
Opiskelu
tapahtuu
pääosin
verkkoympäristössä. Koulutuskokonaisuuden keskeisenä sisältönä on taidon käsitteen määrittely,
taidon oppimisen ja opettamisen pedagogiset mallit ja nykyaikaiset menetelmät, taidon eri lajit ja
luokittelutavat sekä taidon ja yksilön osaamisen analysointi. Hankkeen tavoitteena on taitoosaamisen jalkauttaminen erilaisiin toimintaympäristöihin, mahdollistaen tulevaisuudessa
osaamisen kasvaessa uusien liiketoiminta- ja palveluketjujen muodostumisen mm. sosiaali- ja
terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja urheiluvalmennuksen piiriin. Hankkeen
tuloksena syntyy taito-osaamisen modulaarinen koulutuskokonaisuus, joka sisältyy Lapin
ammattikorkeakoulun sekä Lapin korkeakoulukonsernin jatkuvaan opintotarjontaan.
SportBusinessLapland/Lapin ammattikorkeakoulu Oy
JULKINEN TUKI: 242984
KOKONAISBUDJETTI: 303730
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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HANKEAIKA: 1.11.2019-31.12.2021
HANKKEEN KUVAUS: SportBusinessLapland -hankkeen tarkoituksena on yhdistää urheilu- ja
liikuntaosaamisen tietotaito liiketoimintaosaamiseen, ja sitä kautta tuottaa teemaan liittyvää
koulutusta
rakentaen
pitkällä
aikavälillä
Rovaniemelle
SportBusinessLapland
urheiluliiketoiminnan osaamiskeskittymä palvelemaan kansallisia ja kansainvälisiä tarpeita. Uudet
urheiluliiketoiminnan modulaariset koulutuskokonaisuudet palvelevat eri toimijoita. Hankkeen
aikana rakennetaan modulaarisia, teemallisia, koulutuskokonaisuuksia urheiluliiketoimintaan.
TAIDA! - Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla/KSAK Oy
JULKINEN TUKI: 266110
KOKONAISBUDJETTI: 296388
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2020-31.1.2022
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on yhdistää sosiaalisen kuntouksen ja taidelähtöisten
menetelmien lähtökohdat ja tuoda sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden rinnalle ja/tai
vaihtoehdoksi taidelähtöisiä menetelmiä. Taidelähtöistä toimintaa voidaan toteuttaa niin yksilökuin ryhmätyöskentelynä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Taidetoimintaa tehdään yhteistyössä eri
luovien alojen toimijoiden kanssa, niin että toiminta koostuu useista eri työpajoista ja projekteista.
Työpajat voivat olla eri kestoisia, koostuen eri kokoisista palasista, joihin voi osallistua oman
tilanteen ja resurssien mukaan. Toiminnassa huomioidaan laajasti erilaisia ilmaisukeinoja (taide,
käsityö, tanssi, musiikki, liikunta, valokuvaus, draama).
Taival Työhön rinnakkaishanke/ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus
JULKINEN TUKI: 202800
KOKONAISBUDJETTI: 225800
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 6.3.2018-30.4.2020
HANKKEEN KUVAUS: Taival Työhön -hankkeen tavoitteena on luoda paikallinen, mutta laajemmin
hyödynnettävä, malli työllistymisen edistämiseen pohjois-suomalaisella paikkakunnalla.
Tavoitteena on yritysyhteistyön lisääminen, yksilöllisten työ- ja opintopolkujen luominen sekä
toimintamallin luominen työllistymis- ja kouluttautumisesteitten selvittämiseen. Tavoitteena on
myös sopeutua palvelujen etääntymiseen ja hyödyntää koulutusjärjestelmän muutokset.
Kehittäishankkeen tuloksena on toimiva työllistämisverkosto ja toimintamallit. Oma osaaminen ja
yhteistyö lisääntyvät ja palvelut paranevat. Lopullisena tuloksena on parempi työllisyys ja
opiskelumyönteisyys. Kehittämishankkeen toteuttaja on Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken
Kuohu ry.
Tolokkua tukea ja osallisuutta Sotkamossa/Sotkamon kunta
JULKINEN TUKI: 554966
KOKONAISBUDJETTI: 739954
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2019-31.12.2021
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HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tai vähentää sosiaalista syrjäytymistä
edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä. Hankkeella kehitetään yksilö- ja
ryhmävalmennusten sisältöjä sekä moninkertaisestaan ryhmävalmennusta Sotkamossa. Hankkeen
tuloksena syntyy matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatielle Sotkamoon, joka lisää
mahdollisuuksia muiden palveluiden rinnalle. Hankkeen avulla tiivistetään moniammatillista
asiakastyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston sekä kunnan välillä. Lisäksi hanke
rakentaa yhteistyötä mm. kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä
hyödyntää kunnan ja Kainuun soten resursseja ohjaustoiminnassa (mm. erityisliikunta,
mielenterveys- ja päihdepalvelut). Hankkeen uutuusarvo on monipuolinen matalan kynnyksen
toimintakeskus, jossa toteutetaan erilaisia yksilö- sekä ryhmätoimintoja, jotka tukevat eri
elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeita ja voimaantumista ikään katsomatta. Hankkeen
uutuusarvoa on myös Green Care -tyyppisen toiminnan käynnistäminen kunnan toimintana
Sotkamossa.
Työtä hyvässä seurassa/Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
JULKINEN TUKI: 482333
KOKONAISBUDJETTI: 491474
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.2.2020-31.1.2023
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on edistää erityisesti nuorten ja yli 54-vuotiaiden
työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja
urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä
kunnassa sekä parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia.
Hankkeeseen osallistuvien työttömien työhyvinvoinnin ja työkyvyn edellytykset paranevat
yksilöllisen elintapaohjauksen myötä, ja heidän omat työhyvinvointitaidot vahvistuvat.
Hankkeessa seuroille kehitetään työllistämisen toimintamalli.
VarmaStartti/Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
JULKINEN TUKI: 449978
KOKONAISBUDJETTI: 499976
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.1.2019-31.8.2021
HANKKEEN KUVAUS: VarmaStartti -hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen
toimintamalli haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten koulutukseen pääsyn
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Hankkeessa rakennetaan VarmaStartti -valmennuspolku
yksilölle sosiaalisen vahvistamisen, sujuvan arjen, terveydentilan tarkastelun ja oman osaamisen
tunnistamisen myötä kohti koulutusta. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuneiden nuorten
osallisuuden kokemukset, toimintakyky ja elämänhallinta vahvistuvat. Hankkeessa saadaan
kehitettyä uudenlainen matalan kynnyksen toimintamalli haastavassa elämäntilanteessa olevien
nuorten koulutukseen pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Hankkeessa parannetaan
yksilöiden terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta ja vaikutetaan tätä kautta hyvinvoinnin
edistämiseen. Hyvinvoinnin edistämiseen vaikutetaan myös mm. harrastusmahdollisuuksia
tarjoamalla. Koulutus- ja työmahdollisuuksia parantamalla vahvistetaan yksilöiden sosiaalista
asemaa ja identiteettiä.
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Veräjä-hanke/Nivalan Työpajasäätiö sr
JULKINEN TUKI: 217851
KOKONAISBUDJETTI: 272316
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKEAIKA: 1.3.2018-31.12.2018
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, työ- ja
toimintakyvyn parantaminen sekä elämänhallinnan tukeminen tiiviin henkilökohtaisen ohjauksen
ja ryhmätoiminnan keinoin. Hankkeessa kehitetään malli, jossa asiakas saa tuekseen
rinnallakulkijan, joka auttaa asiakasta löytämään hänelle kuuluvat palvelut, auttaa sähköisessä
asioinnissa, koordinoi asiakasprosessin loppuun saakka ja tukee asiakasta hänen
elämäntilanteessaan. Hankkeessa kehitetään erilaisia työ- ja toimintakykyä tukevia toimintoja
sosiaalisen liikunnan, vertaisryhmätoiminnan, kulttuuritoiminnan, talkootyön ja asiakkaiden
tarpeista nousevien erilaisten ryhmätoimintojen myötä. Hankkeella tuetaan oman elämän
aktiivista osallisuutta. Hankkeen tuloksena on kehitetty toimiva vastuuhenkilömalli, joka hankkeen
aikana juurrutetaan osaksi pysyvää toimintaa. Toiminta hankkeessa jakautui kolmeen eri
vaiheeseen, joista ensimmäisen aikana osallistujille järjestettiin mm. avointa kahvilatoimintaa,
ulkoilua ja ohjattua liikuntaa.

3.5 Valtakunnallinen osio
3.5.1 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Sosiaali- ja terveysministeriö
Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä/SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY
JULKINEN TUKI: 181610
KOKONAISBUDJETTI: 211610
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Sosiaali- ja terveysministeriö
HANKEAIKA: 15.4.2019-14.4.2021
HANKKEEN KUVAUS: Naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hankkeen tavoitteena on vahvistaa
naisten johtamisosaamista ja kasvattaa heidän määräänsä urheilu- ja liikuntajärjestöissä niin
luottamustehtävissä kuin toimihenkilöinä. Hanke jatkaa samannimisen pilottihankkeen
koulutukselle luomaa pohjaa. Hankkeen aikana järjestetään kaksi koulutuskokonaisuutta, joissa
koulutetaan yhteensä 60 liikunnan ja urheilun parissa olevaa naista ympäri maata johtamis- ja tasaarvoasioissa. Heistä jokainen saa oman mentorin. Tietoisuuden ja osaamisen kehittämisen lisäksi
koulutukset edistävät osallistujien verkostoitumista. Hankkeen aikana kootaan julkaisu, johon
kootaan tietoa tasa-arvon edistämisestä liikunnassa ja urheilussa, kuvataan johtamiskoulutusmalli
sekä
muita
hankkeen
yhteydessä
toteutettuja
hyviä
käytäntöjä.
Hankkeen
koulutuskokonaisuudesta saadaan luotua malli, jota voidaan hyödyntää paitsi Suomen
Olympiakomitean, myös muiden tahojen koulutuksissa, joiden tavoitteena on parantaa tasaarvoa.
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MIOS - Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa/MIELI Suomen
Mielenterveys ry
JULKINEN TUKI: 743580
KOKONAISBUDJETTI: 743580
HANKELUOKKA: koulutus-, aktivointi-, työelämä- ja terveydenedistämishankkeet
VIRANOMAINEN: Sosiaali- ja terveysministeriö
HANKEAIKA: 8.1.2018-31.12.2020
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen,
mielenterveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy etsivällä työllä sekä räätälöimällä ja
hyödyntämällä MIELI ry:ssä hyväksi havaittuja Mielenterveyden ensiapu®- koulutusta sekä
Hyvinvointitreenit®- ryhmätoiminnan mallia. Hyvinvointitreenit®- ryhmätoiminta nykyisellään
koostuu ryhmätoimintoihin osallistuvien alkuhaastattelun lisäksi 11 tapaamisesta, joiden sisältönä
on mm. henkilökohtaiset hyvinvointikartat, tutustuminen paikalliseen liikuntatarjontaan, musiikin
merkityksen pohdintaa, kuvataide ja kulttuuri, terveellinen ruokavalio, aterian valmistusta ja
ruokailua yhdessä, tutustumiskäynti hyvinvointiin liittyvään tapahtumaan. Räätälöityjä
Hyvinvointitreenit®- ryhmiä toteutetaan siten, että vertaisryhmien (maahanmuuttajuus) vetäjinä
toimii vapaaehtoistoimijapari, jossa toisena ohjaajana on Suomeen jo kotoutunut
maahanmuuttaja ja toisena paikallisen mielenterveysseuran kantasuomalainen vapaaehtoinen,
jolla voisi olla osaamista taide- ja liikuntalähtöisistä menetelmistä. Maahanmuuttajia aktivoidaan
joko ryhmäläisten joukosta, etsivällä työllä tai kriisikeskusten asiakkuuksien kautta osallistumaan
pienimuotoisimpiin avoimiin ryhmiin, jossa hyödynnetään taide- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä.
Lisäksi aktivoidaan ja kannustetaan maahanmuuttajia luonnossa liikkumiseen.
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