RAHOITETUT HANKKEET 2018

Ryhmä

Paikkakunta

Hanke

Tukisumma

Siikalatvan yrittäjät ry

Siikalatva

Yrittäjien hyvinvoinnin edistäminen Siikalatvalla. Järjestetään omaan
hyvinvointiin liittyvä tapahtumapäivä yhteistyössä MTK- Rantsilan kanssa

500 €

Saviselän kyläseura ry

Kärsämäki

Saviselän koulun yhteydessä on kyläläisten talkoilla 1900-2000-lukujen
taitteessa valmistunut monitoimitila, joka toimii koulun liikuntatilana ja
kyläläisten tilaisuuksien pitopaikkana. Pienessä keittiössä on pitoastiastot
200-250 hengelle. Siellä oli myös kotitiskikone, mutta on mennyt rikki.
Koulun keittiötä käytetään esim. hirvipeijaisten ja isompien tilaisuuksien
ruuanlaitossa. Suurtalouteen soveltuvaa käytettyä astianpesukonetta on
haettu netin kautta. Tavallinen kotikone ei sovellu, koska pesun pitäisi olla
nopea.

500 €

Pyhä-Siika alue JHL 409

Haapavesi

Projektin tavoitteena on hankkia yhdistykselle AV-laitteita. Tarkoitus on
siirtyä paperittomaan käytäntöön kokouksissa ja muissa jäsentilaisuuksissa.
Paperiton kokoustekniikka säästää paperia, luontoa ja on kestävää kehitystä
tukeva. Samalla saadaan asiakirjat valmiiksi reaaliajassa. Kokousmenetelmä
voisi kiinnostaa myös nuoria osallistumaan sekä tulemaan myös vastuullisiin
tehtäviin yhdistyksessä. Tiedonkulku nopeutuu..

500 €

Laakkolan kyläyhdistys

Siikalatva

Kylatalon pihalle teetetään Rantsilan kunnantyöpajalla roskakatos roskaastian suojaksi. Se helpottaa roska-astian käyttöä talvella ja myös
tyhjentämistä. Katos on esteettisesti kauniimpi arvokkaassa pihapiirissä..

365 €

Haapaveden Parakkikankurit

Haapavesi

Hankitaan tietokone, tulostin, nettiyhteys , koska tavoitteena on hakea
ohjeita ja perinnekäsityömalleja. Valmiiden töiden kuvien arkistointi
pilvipalveluun. Hyödynsaajana Parakkikankurien jäsenet ja käsitöiden
harrastajat.

375 €

Erkkilän koulun
vanhempainyhdistys

Nivala

Järjestetään tapahtuma Erkkilän koululla toukokuun loppupuolella, jossa
alakoulun oppilaat osallistuvat itse hyöty-tarhan rakentamiseen. Istutetaan
yhdessä pari omenapuuta ja mansikantaimia ja kylvetään betonirenkaisiin
sekä kasvulaatikoihin syötäviä kasveja kuten perunaa, porkkanaa, sipulia,
yrttejä ja syötäviä kukkia. Mukavaa yhdessä tekemistä ja oppiakin siinä
samalla. Arvostusta itse kasvatettua ruokaa kohtaan. Kesän ja syksyn aikana
kasvua voi seurata ja toivon mukaan myös korjata satoa. Kesän aikana
oppilaat ja vahnemmat voivat kulkiessaan kastella ja hoitaa yhteistä
kasvimaata.

125 €

Haapaveden Ainalin
maamiesseura

Haapavesi

Hankitaan perkolaattori kahvinkeitin. Maamiesseuran omia
kahvitustilaisuuksia varten on tarve suuremmalle kahvinkeittimelle
helpottamaan isompien tapahtumien kulkua. Kahvinkeitintä käytetään eri
paikoissa, väliajoiksi sijoite-taan Ainalin nuorisoseuran tiloihin, jossa on
maamiesseuran muidenkin kalusteiden säilytyspaikka.

313 €

Tavastkengän Maa- ja
kotitalousseura ry

Pyhäntä

Projektissa hankitaan Tavastkengän kylätalon ulkorakennukseen kaksi
kompostoivaa käymälää. Talossa on tällä hetkellä ainoastaan yksi wc, mikä ei
ole riittävästi isompia juhlia ja tilaisuuksia varten..

500 €

Kumisevan Kaiku osk

Haapajärvi

Tietoisuuden lisääminen Kumisevan Kaiku osk:n tilojen monenlaisista
mahdollisuuksista erilaisten tilaisuuksien jär-jestämispaikkana. Kertoa
esitelehtisen keinoin myös omista tapahtumisa. Esitelehtisen suunnittelu ja
painatus. Myös sähköisen aineiston luominen jonka voi linkittää erilaisilta
sivustoilta. Painosmäärä esitteelle 500 kpl..

500 €

Koposenperän-Välikylän
kyläyhdistys ry

Kärsämäki

Hankitaan tablettitietokone i-zettle maksupäätteen käyttöön. Hankitaan
mittatilaustyönä suuri kaasugrilli. Tavoitteena kasvattaa kyläyhdistyksen
tapahtumia ja helpottaa maksuliikennettä.

500 €

Jokivarren kyläyhdistys ry

Haapavesi

Projektin tavoitteena on rakentaa laavu Halmenlammelle.
Projektirahoituksella hankitaan laavun rakentamiseen sekä tulisteluun
tarvittavia tarvikkeita. Hirret saadaan lahjoitukselta kunnalta. Paikka oli
ennen aktiivisessa käytössä, mutta vanha taukotupa purettiin pois, huonon
kunnon vuoksi. Tontti on Haapaveden kaupungin omistama.

380 €

Aakonvuoriyhdistys ry

Haapavesi

Aakonmajalle on pyydetty lapsille jotain leikkitarvikkeita. Alueella käy
päiväkoti-ikäisiä lapsia ja heillä ei ole oikein mitään aktiiviteetteja. Tarkoitus
on hankkia edullisia ja vähällä huoltotoimilla toimivia kestäviä laitteita.

500 €

Pulkkilan erä

Siikalatva

Järjestämme lapsille ja nuorille suunnatun, mutta kuitenkin koko perheen
eräaiheisen tapahtuman. Metsopolkuun sisältyy noin 1,5km matkalla rasteja
eränkäyntiin, luontoon, eläimiin ja ammuntaan. Yhtenä rastina polun
varrella laavulla valmistetaan tikkupullia, paistetaan makkarat ja keitellään
nokipannukahvit. Tapahtuma on kaikille avoin, eikä osallistumismaksua ole.

300 €

Saviselän kyläseura ry

Kärsämäki

Kyläläiset tekivät talkoilla toissakesänä Saviselän kylällä sijaitsevaan
museoon uuden pärekaton perinteisin menetelmin
pärehöylällä. Pärekatto pitäisi nyt kiireesti tervata, että pysyisi
asianmukaisena.

350 €

V&U -seura Kärsämäen Kataja

Kärsämäki

Suomelan leirintäalueella järjestetään uusi kesätapahtuma, josta on
tarkoitus tulla vuotuinen. Päivällä järjestetään ikärajaton koko perheen
tapahtuma, jossa on esiintyjiä, musiikkia (nuorten bändi Burn Out), tubettaja
Roni Back ja oheisohjelmaa kuten temppurata, lokariautoja jne..
Iltatapahtuma on alkaa 19:00, ja silloin on tarjolla musiikkia, esiintyjänä on
mm. Peer Gynt ja paikallinen yhtye Black Water Commotion. Tukea
myönnetään koko perheen päivätapahtuman järjestelyihin.

500 €

Saviselän kyläseura ry

Kärsämäki

Hankitaan uimamontun saunalle vesisäiliöllinen kiuas (rikkimenneen tilalle).
Korjataan laituri. Maalataan rakennukset uimamontulla (sauna, nuotiokatos)
ja Jylhänperällä (mökki, nuotiokatos ja wc-liiteri-rakennus). Korjataan
nuotiokatokset puutavaralla. Käsitellään hirsikalusteet/lauteet puuöljyllä.
Raivataan ympäristö risuista ja fiksataan muutenkin siistin näköiseksi.

500 €

Rantsilan tapahtumat ry

Siikalatva

Järjestetään kaikille Siikalatvan asukkaille avoin luentotilaisuus,
”motivaatiopuhe”. Projektin tavoite on saada ihmisille positiivista asennetta
ja tehdä asioita ilon kautta.

500 €

Pulkkilan seura

Siikalatva

Hankkeessa kohennetaan Pulkkilan museon tarjoilu- ja näyttelytiloja
tapahtumia varten. Rakennetaan keittiön ja näyttelytilan maalattioille ritilät,
sisustetaan näyttelytila näyttelyiden rakentamiseksi sekä hankitaan isoja
säilytyslaa-tikoita keittiöön astioiden ja tarvikkeiden säilytykseen.

500 €

Tavastkengän Maa- ja
kotitalousseura ry

Pyhäntä

Projektin tavoitteena on kunnostaa Tavastkengällä Törmäsjoen ylittävä
Myllykosken silta. Silta on erittäin suositun kävely- ja pyöräilyreitin varrella.
Se yhdistää kaksi tietä (Myllyläntien ja Myllykoskentien) ja kaksi kylänosaa
(Kata-jamäenperän ja Alipään). Oikoreittinä se lyhentää kylänosien välistä
matkaa yli kahdella kilometrillä. Sillan runko on uusittu muutama vuosi
sitten, mutta runsaasta raskaasta liikenteestä johtuen sillan kansi on kulunut
nopeasti ja vaurioitunut viime aikoina niin, ettei se enää ole liikennöitävässä
kunnossa. Sillan korjaus on tähän saakka ollut yksityisten henkilöiden
vapaaehtoisuuden varassa. Koska silta nähdään keskeisenä kohteena kylän
liikenteessä, olemme päättäneet ottaa sen kunnostamisen kyläyhdistyksen
ja siltaa käyttävien viljelijöiden yhteishankkeeksi..

500 €

Laakkolan kyläyhdistys

Siikalatva

Hankitaan kylätapahtumiin kolme telttaa. Telttojen koot 2 x 5mx8m, 1x
3mx6m. Kesätapahtumiin kylätalo on usein liian ahdas ja pihatapahtumat
ovat suosittuja. Joudumme tällöin vuokraamaan telttoja lähes joka kesä
erilaisiin tapahtumiin ulkopuolisilta.

390 €

Laaksojen Biljardiseura

Haapajärvi

Biljardiseuralta on vuosien saatossa kyselty usein biljardikoulun järjestämistä
nuorille. Tavoite on saada lajista kiinnostuneet 11-17 vuotiaat nuoret
kokeilemaan lajia oikeasti hyvissä puitteissa, saada nuoria myös pysyvästi
lajin pariin ja osaltaan turvata sitä kautta myös seuran tulevaisuutta. Seura
on hankkinut tilat, joissa tällainen toiminta on mahdollista. Hankkeessa
hankitaan kurssille osallistuville biljardikepit, tarkoitus on myös resurssien
puitteissa hankkia myös jonkun seuran ulkopuolisen ammattipelaajan
pitämään koulutusta.

500 €

Uljuan Kalastusyhdistys ry

Siikalatva

Uljuan Veto on aloitettu vuonna 2017, tarkoituksena kehittää siitä
valtakunnallisesti tunnettu tapahtuma ja nostaa profiilia markkinoinnilla.

500 €

Pyhäjärven Eläkeläiset ry

Pyhäjärvi

Yhdistys on saanut lahjoituksena toimitilan, jota on talkoovoimin aloitettu
kunnostamaan sisältä ja ulkoa. Nyt taloon on suunnitteilla monipuolista
yleishyödyllistä käyttöä Pyhäjärven Eläkeläiset ry:n ja muiden
yhteistyökumppaneiden toimesta. Tämän projektin tavoitteena on pihan
kunnostus ja parkkipaikan luominen. Projektissa hankitaan kantavaa
mursketta pihalle tehtävälle parkkialueelle.

400 €

Reifur ry

Kärsämäki

Miehet ratsaille- Koko perheen hevostapahtuma Kärsämäellä. Tapahtumassa
esitellään eri harrastusmahdollisuuksia hevosten kanssa, nuoria
kannustetaan harrastuksen pariin nuoren yrittäjäpoika Arvin voimin.
Ratsastusjousiammuntanäytös, Islanninhevosnäytös, talutusratsastusta
lapsille, maastoratsastusmahdollisuus, leikkimielinen lännenratsastuskilpailu
miehille, makkaranpaistoa nuotiolla ja noki-pannukahvia. Sään salliessa
rekiajelua ja hiihtoratsastusta.

415,44 €

