RAHOITETUT HANKKEET 2019

Ryhmä

Paikkakunta

Hanke

Tukisumma

Nivalan Polku ry

Nivala

Hankitaan ostopalveluna GPS-seurantapalvelu uuteen
polkujuoksutapahtumaan Nivalan Pyssymäellä 16.-17.8.2019. Nivalassa on
tähän mennessä järjestetty 4 kertaa PEP-polkujuoksutapahtuma ja 2 kertaa
PUF-polkujuoksutapahtuma. Vuonna 2019 em. tapahtumat yhdistetään
yhdeksi suuremmaksi tapahtumaksi ”Super PEP2019”. GPS-seurantapalvelu
hankitaan ostopalveluna asiantuntijayritykseltä Tmi Pekan GPS-seuranta.
GPS-seurantapalvelu hankitaan a) turvallisuussyistä sekä b) kiinnostuksen
herättämiseksi tapahtumaa ja lajia kohtaan. Tapahtuman reitit kulkevat
pääosin erämaassa ns. Iso-Sydänmaan reitillä, jonka varrella ei ole asutusta
eikä maan-teitä. GPS-seurannalla varmistetaan osallistujien turvallisuus
mahdollisissa ongelmatilanteissa (loukkaantumiset, uupumiset, reitiltä
eksyminen ym.). Lisäksi GPS-seuranta herättää kiinnostusta tapahtumaa ja
lajia kohtaan, sillä kuka vaan voi maksutta seurata osallistujien etenemistä
reaaliaikaisesti netin kautta..

475 €

Nivalan eläkkeensaajat ry

Nivala

Kohderyhmänä on Nivalan Eläkkeensaajat, jotka kokoontuvat säännöllisesti
kerhoihin. Jäsenemme ovat enimmäk-seen iäkkkäitä ja kuulokin on
heikentynyt. Ohjelmien suorituksessa tarvitaan usein molemmat kädet,
jolloin kauluk-seen kiinnitetty mikrofoni on käytännöllinen. Hankitaan 2 kpl
mikrofoneja ja oheislaitteet.

500 €

Oksavan metsästysseura

Haapajärvi

Oksavan metsästysseura omistaa suurehkon kota mallisen rakennuksen
tulisijalla varustettuna. Kyseinen tila on ohikulkijoiden ja jäsenten vapaassa
käytössä virkistäytymiseen. Metsästysseura hoitaa paikalle puut talkootyönä
vuosittain. Kodan ohi kulkee myös moottorikelkkareitistö, ja kyseinen paikka
on myös kelkkailijoille eräänlainen ris-teysasema. Projektin tarkoituksena on
parantaa Mutteri-majan viihtyisyyttä ensisijaisesti tekemällä kotaan lattia joko valamalla tai laatoista. Nykyinen lattia on maapohja-lattia jossa sorapinta,
jonka puhtaanapito on haasteellista. Lisäksi tarkoituksena on siistiä Mutterimajan seiniä, ja parantaa viihtyisyyttä myös muilla keinoin. Työ tullaan suorittamaan talkootyönä Oksavan metsästysseura ry:n jäsenten toimesta..

500 €

Haapajärven Ratsastajat ry

Haapajärvi

500 €

Lamminahon ERÄ ry

Pyhäjärvi

Projektissa hankitaan seuralle kontti taikka varasto seuran kaluston
säilytykseen.
Grillikodan hankkiminen ja pystytys. Grillikota tulee taukopaikaksi
metsästäjille ja muille luonnossa liikkujille. Tällä projektilla saadaan myös
metsäpaloriski alueella pienemmäksi, kun avonuotiot vähenee.
Kohderyhmänä metsästä-jät,marjastajat ja muut luonnossa liikkujat.
Grillikodan sijoituspaikka on Latvastentien ja Tapanila Väätti -tien välisen
metsäautotien varteen Korhonjoen viereen.

Autiorannan-Oksavan
kyläyhdistys ry

Haapajärvi

Autiorannan-Oksavan kyläyhdistys hankkii uuden grillin eri tapahtumia
varten. Tällä hetkellä käytössä on kymmeniä vuosia vanha grilli, jonka
kyläyhdistys sai käyttöönsä muualta yhdistyksen perustamisvaiheessa v.
2014. Nykyinen grilli ei enää ole käytännöllinen eikä turvallinen käyttää
tapahtumissa. Grilliä käytetään mm. pääsiäiskokkotapahtu-massa,
kyläyhdistyksen ja koulun yhteisessä kevättempauksessa, lasten
maatalousnäyttelyssä, toritapahtumissa sekä erilaisissa talkoissa. Makkaraa
joko myydään tai tarjoillaan riippuen tapahtuman luonteesta.

455 €

Suomen keskipisteen
kyläyhdistys Leskelä ry

Siikalatva

Kylätaloa vuokrataan erilaisiin juhliin ja kokouksiin. Astiasto on kuitenkin
vajavainen ja melko vanha. Ruokailuväli-neet erityisesti kaipaavat päivitystä,
ne on tuotu Leskelän lakkautetulta koululta ja ovat melko pieniä aikuisten
käyt-töön. Myös muu välineistö kaipaisi lisäystä, talolle pitäisi hankkia mm.
uusia keittiöveitsiä ja leikkuulautoja.

500 €

500 €

Haapaveden Latu ry

Haapavesi

Haapaveden Latu aloittaa yhdistyksen uutena toimintamuotona melonnan.
Yhdistys hankkii 3-4 yksikkökajakkia varusteineen kilpailutuksen perusteella.
Toiminta käynnistetään ohjaajakoulutuksella ja opastuskerroilla. Tämän
jälkeen kajakit ovat perehtyneitten yhdistyksen jäsenten käytössä ja
ulkopuolisten vuokrattavissa. Lisäksi järjestetään johdettuja melontaretkiä
Ainalin Nuorisoseuralta Suojärvellä.

500 €

Pyhännän maa- ja
kotitalousseura

Pyhäntä

Rakennetaan puisia kukkalaatikoita ja maalataan peltitynnyreitä, joihin
istutetaan sekä monivuotisia kukkia että ke-säkukkia. Kukat tulevat eri
puolille Pyhännän keskustaa ilahduttamaan kyläläisiä ja lomalaisia.

400 €

Haapaveden Latu ry

Haapavesi

Haapaveden Latu omistaa Suokko-kodan Suojärven pohjoisrannalla
Haapavedellä. Ongelmana on, että nykyinen tulisija on ikääntynyt ja
toisaalta savu ei poistu kodasta. Projektin tavoite on hankkia kyseiseen
kotaan uusi rautai-nen, säädettäväjalkainen tulisija. Samalla lasketaan koko
kotaa alemmas jolloin ilmankiero alta vähenee ja samalla myös istuintasot
laskevat sopivammalle korkeudelle. Näin savunpoiston pitäisi parantua
kodassa. Haapaveden La-dun oman retkeilytoiminnan lisäksi kotaa käyttävät
myös ko. järvellä kalastavat ja metsästävät.

400 €

Aakonvuoriyhdistys ry

Haapavesi

Aakonmajalle hankitaan omat grillit (2 kpl). Grillit ovat tarpeellisia koska
alueella on paljon erilaisia tapahtumia. Aa-konmajalla ei ole omia ulkogrillejä
ja lainaaminen tai vuokraaminen on haasteellista. Varsinkin talvisaikaan
lainatta-vat grillit ovat monella omissa tapahtumissa käytössä. Grillit
sijoitetaan Aakonmajalle varastoon ja ovat sieltä siirreltävinä tarpeen
vaatiessa käytössä alueella eri tapahtumissa..

500 €

Haapaveden Ainalin ns

Haapavesi

Hankintaan kaksi kanoottia Ainalin nuorisoseuran jäsenistön ja muiden
alueen asukkaiden käyttöön. Lisäksi teh-dään yhteistyötä Haapaveden Latu
ry:n kanssa.

500 €

Pyhäjärven Pohti

Pyhäjärvi

Projektin avulla rakennetaan kuivikekäymälä Hiidenhoviin metsäkämpälle.
Kämpän omistaa Pyhäjärven Pohti. Kämpän läheisyydessä on mm.
polkujuoksurata (Pitkäkangas), jota hyödyntävät mm. hiihtäjät, lenkkeilijät ja
maastoratsastajat. Kämpällä vierailee myös erilaisia ryhmiä mm.
koululaisryhmiä ja kotiseuturetkeläisiä. Alueella ei ole tällä hetkellä
minkäänlaista wc:tä. Alueen käyttö on kasvanut muutamien hiljaisten
vuosien jälkeen.

500 €

Pyhännän maa- ja
kotitalousseura

Pyhäntä

Pihlajapuisto. Istutamme pihlajia ja pensaita kahdelle alueelle. Hankimme
istutettavat, kalkin, lannoitteen, tukiseipäät ym. Haluamme kauniin alueen
monitoimipuiston läheisyyteen jossa myös voi istuskella.

500 €

Mankilan kyläseura

Siikalatva

Hankkeessa hankitaan Mankilan kylätalolle asianmukainen valkokangas sekä
projektori. Talolla pidetään monenlaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia,
eikä siellä ole käytössä mitään AV-laitteita. Valkokangasta ja projektoria
joudumme lainaamaan eri paikoista ja niistä aiheutuu kuluja. Toiveissa on,
että myöhemmin hankimme myös etäkoulutuksia varten kunnollisen kameraja äänentoistolaitteiston.

500 €

Pohjois-Suomen syöpäyhdistys,
Rantsilan osasto

Siikalatva

Projektin tavoitteena saada syöpäkerhon jumppaa varten ostettua
pienvälineistöä kaikkien jumppalaisten käyttöön, jotta saadaan tehostettua
jumppaa. Kaikille avoimessa Syöpäkerhon jumpassa käy noin 20 jumpparia.
Käsipainot säilytetään Rantsilan Raikkaan salissa, jossa jumpat tapahtuvat.

213 €

Pyhäjärven Eläkeläiset

Pyhäjärvi

Matala kynnys eli invaluiskan teko. Invaluiskan ja luiskan perusteiden teko
kokoontumistila Heimolaan. Lisäksi ulko-oveen tehdään muutostöitä että
oviaukko saadaan avarammaksi. Lisäksi talon sisältä poistetaan korkeat
kynnykset ja vaihdetaan uusiin mataliin kynnyksiin (3kpl). Osa materiaalista
on hankittu valmiiksi. Tällä hakemuksella haetaan rahoitusta sepeliä,
betoniharkkoja, hitsauspuikkoja, maalia, katkaisulaikkoja, tukirautojen
hankkimista varten. Tavoitteena on tehdä talosta esteetön.

375 €

Eläkeliiton Nivalan yhdistys

Nivala

Yhdistys tarvitsee toimintaansa varten ajantasaiset ATK-laitteet,
toimintaansa tukemiseksi. Talvikauden kerhot joka toinen viikko kerää
Nuorisoseuralle noin 120-150 eläkeläistä. Heille esitelmöidään eri aiheista,
jotka ovat ikäihmisille ajankohtaisia ja esittämisessä tarvitaan laitteet, joilla
pystytään asiat esittämän. Esitelmän pitäjinä on pääasiassa ulkopuoliset
asiantuntijat. Tarvitaan tietokone, ohjelmat siihen ja videotykki, jolla aineisto
heijastetaan kankaalle. Lisäksi tulostin pöytäkirjoja ja esitteiden tekoa
varten.

500 €

Pyhäjärven Moottorikerho

Pyhäjärvi

Moottorikelkkauran parantaminen välillä Pyhäsalmi-Haapajärvi: Vaihe 1. väli
Pyhäsalmi-Parkkima. Projektissa käydään Pyhäsalmen ja Haapajärven
välinen kelkkaura kaivinkoneella läpi ja pahimpiin ojiin laitetaan
rumpuputket. Tavoite on saada ko. väli paremmaksi jotta ajokautta voidaan
jatkaa molemmista päistä kautta. Ny-kyisellään pitää odottaa, että lunta on
vähintään 40-50cm. Tämä ura on tärkeä Haapajärvi-Nivalaseuduilta itään /
pohjoiseen kelkkaileville, sekä Pyhäjärveltä ja Savon suunnasta tuleville
länteen pyrkiville kelkkailijoille. Myös useampi rengasreitti käyttää tätä uraa.
Hyötyjiä ovat kelkkailijat laajalta alueelta, metsästäjät, sähköyhtiöt sekä
luonnossa liikkujat.

500 €

Haapaveden Urheilijat ry

Haapavesi

Haapaveden Laitakallion frisbeegolfradalle hankitaan kunnolliset roskakorit.
Tavoitteena on korvata vanhat ja rumat väliaikaiset roskakorit, eli tynnyrin
puolikkaat oikeilla roskakoreilla. Roskakorit tulee olemaan maahan, tai
heitto-alustoihin kiinnitettäviä ja kestäviä. Väliaikaiset roskakorit ovat olleet
kiinnitettyjä, mutta niiden rakenteen vuoksi ne on jatkuvasti revitty irti ja
kaadettu roskat maastoon

500 €

Pyhäjärven KolmiKanta ry

Pyhäjärvi

Projektin tavoite on Pyhäjärven Kirkonkylän alueella sijaitsevan
Pappilanlahden venerannan penkan ja lähialueen kunnostaminen. Rannassa
on venepaikkoja, joita Pyhäjärven Kolmikanta ry vuokraa kaikille halukkaille.
Rannan yhteydessä, Korhosenniemen luontopolun lähtöpaikalla on myös
kaikille avoin virkistysalue jossa on kyläyhdistyksen ylläpitämä grillikatos,
puuliiteri nuotiopuille ja roska-astia. Vuonna 2018 rannan edustalla oleva
lahti ruopattiin syvemmäksi Pyhäjärven kaupungin toimesta. Venerannan
penkkaa ei muokattu. Maa-aines on veden ja sään toimesta murentunut,
vesi on kantanut maata pois ja pengereen reunasta on tullut jyrkkää.
Veneiden veteen lasku ja nosto sekä veneisiin pääsy on hankala, paikoin jopa
erittäin hankala. Rannan ja virkistysalueen väliselle alalle on kasvanut
vesakkoa. Rannan jyrkkää reunaa loivennetaan, muokkaamalla se luiskaksi.
Vesakko on tarkoitus raivata ennen rannan muokkausta.

500 €

Sydänmaankylän Kyläseura ry

Kärsämäki

Hankkeessa toteutetaan kotisivujen ajantasaistaminen. Kotisivujen sisältöä,
ulkonäköä, kiinnostavuutta ja mahdolli-sesti vuorovaikutteisuutta
uudistetaan vastaamaan tämän hetkisiä kotisivujen vaatimuksia.

500 €

Kopolan kyläyhdistys

Haapajärvi

500 €

Pyhäjärven Moottorikerho

Pyhäjärvi

Hankitaan astianpesukone ja tiskiallas kylätalon keittiöön. Kylätalolla
järjestetään erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia joissa tarvetta
astianpesukoneelle. Keittiö tarvitsee myös lämmitystä eli hankitaan
lämpöpatteri.
Pyhäjärven Moottorikerhon urille lisätään urien sijaintia osoittavia jätkän
ristejä. Jätkän risteiksi hankitaan valmiita ristejä joihin lisätään vielä
heijastintarra. Kestopuusta tehdään risteille tolpat, joihin ristit kiinnitetään
ruuveilla. Jät-kän ristit levitetään maastoon alkukauden aikana. Tavoite on,
että jokaiselta merkiltä olisi näköyhteys seuraavalle merkille, jotta uran
kulku olisi selvä kelkkailijoille.

Haapaveden moottorikerho

Haapavesi

500 €

Pyhä-Siika alueen JHL 409 ry

Haapavesi

Kaiteilla on tarkoitus parantaa Korkatin moottoriradan turvallisuutta
yleisöalueella. Tarkoitus on korjata vanhaa kai-detta ja rakentaa
lähtösuoralle uusi kaide
Hankitaan yhdistyksen käyttöön tabletti ja kamera. Tabletti tulee
nuorisovastaavan käyttöön. Tabletin välityksellä nuorisovastaava aktivoi
nuoria jäseniä yhdistyksen toimintaan mukaan. Kameralla kuvataan
yhdistyksen toimintaa esim. retkiä, tapahtumia, tilaisuuksia. Tarkoituksena
on järjestää perhetapahtuma keväällä 2020 sekä vuosikalenterin
valmistaminen jäsenille vuotuisten tapahtumien valokuvista..

500 €

500 €

Eläkeliiiton Kärsämäen yhdistys

Kärsämäki

Hankitaan yhdistyksen käyttöön karaokelaitteet. Karaokea lauletaan
Kärsämäellä nyt Jokihelmen kansalais-opiston piirinä. Piiri toimii vain syysmarraskuussa ja tammi-huhtikuussa, syksyllä vain joka toinen viikko,
keväällä 2020 kerran viikossa. Laulajia tuntuisi olevan paljon enemmän kuin
mitä piiriin mahtuu. Tavoitteena on, että karaokekerho voisi toimia ympäri
vuoden yhdistyksen pyörittämänä. Lisäksi laitteistoja voitaisiin käyttää
yhteislauluissa joka toinen maanantai kokoontuvassa kerhossa (syyskuutoukokuu).

500,00 €

Tuettu yhteensä
12 817,50 €

