YHTEISÖ LEADER PROJEKTIT 2015
KUKA
Haapaveden
Urheilijat ry
pesäpallojaosto:
Pesiskoulusta
sarjapeleihin
Haapajärven
Helluntailähetys ry:
Gospel-kahvila ja
MIX-illat

MISSÄ

MITÄ

TUKI

Haapavesi

Projektissa ovat yhteistyössä
pesiskoulu ja junioriporukat,
hankitaan mailoja ja
pesäpallokypäriä.

500 euroa

Haapajärvi

Nuorille järjestetään aktiivista
toimintaa ja ajanvietettä
Gospel-kahvila-illoissa kerran
kuussa ja MIX-kerhossa kerran
viikossa. Hankitaan
harrastusvälineitä nuorten
aktivointiin. Tavoitteena on
tarjota mielekästä ajanviettoa
ja sivistävää kasvatusta
rakennetaan Hullun tasanne
kylätalo Eurolaan valtakunnan
virallisen kylähullun nro XIII
julkistamistilaisuutta varten
9.7.15. Hullun tasanne tulee
palvelemaan Eurolassa
tapahtuvaa nuorten kesäkioskia
ja muita tilaisuuksia
myöhemmin.
Maaselän Martat hankkivat
kahvinkeittimen, Maaselän
Marttojen tekstillä ja Martta –
logolla varustetun
telttakatoksen ja
pumpputermoskannuja.
Hankitaan yhteisen kokoustilan
ulko-oveen sähkölukko ja
puhelin-robottihallinta sekä
murtohälytin.
Projektissa hankitaan
Myllyperän hirviporukalle
grillikatos. Tavoitteena on
saada hirvimiehille
katoksellinen tauko /
ruokailupaikka Remulan
tukipaikalle.
Maa- ja kotitalousseura hankkii
raivaussahan turvavarusteineen
pitääkseen kylän
ympäristöineen siistinä.
Seura tekee vaatteet ja tossut
raamatun ajan hengen mukaan.
Projektissa hankitaan puu- ja
saviastioita tarjoiluun, kankaita
asuihin ja koristeita pöytiin.
Tavoitteena on koota kyläläisiä
yhteen erilaisten tarjottavien

125 euroa

Jokuset kyläyhdistys
ry: Hullun tasanne

Haapajärvi

Maaselän Martat:
Tarvikehankinnat

Haapajärvi

MTK Nivala:
Kokoustilan
kehittäminen

Nivala

Myllyperän
hirviporukka:
Hirviporukan
grillikatos

Haapavesi

Pyhännän Maa- ja
kotitalousseura ry:
Pusikot pois

Pyhäntä

Pyhännän Maa- ja
kotitalousseura ry:
Raamatunajan
illallinen

Pyhäntä

500 euroa

500 euroa

500 euroa

500 euroa

500 euroa

375 euroa

Pyhäjärven 4Hyhdistys ry:
Polkutraktori- hanke

Pyhäjärvi

Kopolan kyläyhdistys
ry: Juhlien
lämpimäiset ja kylmät
Nivalan suunnistajat
ry: Kaikki mukaan
karttojen
päivitykseen

Haapajärvi

Kuona-Väliojan
kyläyhdistys ry:
kannettava tietokone
Laakkolan
kyläyhdistys
ry:
Kevyen
musiikin
ilmaiskonsertti
Kärsämäen Maa- ja
kotitalousseura
ry:
Kuusiaidan
istutus
Paanukirkolle
Pyhännän Maa- ja
kotitalousseura
ry:
Kylä kauniiksi kukilla
Pyhännän Maa- ja
kotitalousseura ry:
Kylän keskuksen
puistoprojekti

Haapajärvi

Pyhännän
Tavastkengän Maa- ja
kotitalousseura ry:
Kylän kotisivujen
uusiminen
Hiidenkylän
kyläyhdistys ry:
Kylätalo kuntoon

Pyhäntä

Siikalatvan kulttuuri
ry: vaarin
liikennepuisto- hanke
Järvikylän koulun
vanhempainyhdistys
ry: Yhdessä liikkuen

Siikalatva

Siiponkosken

Haapajärvi

Nivala

Siikalatva

Kärsämäki

Pyhäntä
Pyhäntä

Pyhäjärvi

Nivala

merkeissä.
Hankitaan polkutraktoreita
Pyhäjärven 4H-yhdistyksen
käyttöön kesän leireihin ja
lasten liikenneopetukseen.
Kyläyhdistyksen toimintaa
varten hankitaan liesi ja
jääkaappi-pakastin yhdistelmä.
Hankkeen tarkoituksena on
nykyaikaistaa ja helpottaa
Nivalan suunnistajat ry:n
toimintaa hankkimalla karttojen
päivitykseen laitteet ja
kiintorasteihin tarvittavat
materiaalit.
Hankitaan kannettava
tietokone kyläyhdistyksen
käyttöön.
Laakkolan kylätalolla
järjestetään ilmaiskonsertti
yhteistyössä paikallisten
yritysten kanssa.
Hankitaan taimet ja istutetaan
kuusentaimia kasvamaan
aidaksi Kärsämäen seurakunnan
tontille Paanukirkon luokse.
Istutetaan kukat 10.6.2015.
Saadaan viihtyisyyttä
kyläkuvaan.
Puistosuunnitelman
valmistuttua aluetta lähdetään
kunnostaan osissa. Puistoon
tulee mm. patsas, istutuksia ja
penkkejä.
Hankkeen aikana uusitaan
Tavastkengän kylän kotisivut.

Hankkeen aikana remontoidaan
Hiidenkylän kylätalon entinen
opettajanhuoneisto ja koulun
keittola yhdistys- ja
harrastustoimintaan sopivaksi.
Piippolaan rakennetaan
kesäisin auki oleva
liikennepuisto.
Avustusta haetaan 1-6 luokkien
liikuntakerhojen
välinehankintoihin. Tavoitteena
on lasten ja nuorten terveyden
ja hyvinvoinnin edistäminen
harrastustoiminnan kautta.
Hankitaan tasokas laituri

291euroa

500 euroa
500 euroa

300 euroa
500 euroa

176 euroa

300 euroa
500 euroa

500 euroa

500 euroa

500 euroa
500 euroa

500 euroa

kyläyhdistys ry:
Yhteisön virkistys

Mankilan kyläseura
ry: Itkuvirsikurssi
Pulkkilan seura ry:
Kotiseutumuseon
turva- ja
tarjoilutarvikkeet

Siikalatva

Pulkkilan seura ry:
Turulan pirtin
välipohjan kuorman
keventäminen

Siikalatva

Laakkolan
kyläyhdistys ry:
Laakkolan
kyläyhdistyksen
laitehankinnat

Siikalatva

Aakonvuoriyhdistys
ry: Aakonmajan
opastaulu

Haapavesi

KECESP ry: JEDU
Gameskills Haapajärvi
2016

Kärsämäki

Siikalatva

savusaunan rantaan ja
puutarhakalusteet kylätalon
piha-alueelle sekä kyläläisten
käyttöön että laajemminkin,
yhteisten tapahtumien ja
tilaisuuksien yhteydessä
tapahtuvaan virkistäytymiseen
Itkuvirsikurssin järjestäminen
Museorakennusten lukkojen
uusiminen ja kahden
valvontakameran hankkiminen.
Perustarvikkeet kahvitarjoiluun:
kahvinkeitin,
pumpputermokset,
tarjoilukorit, -kannut ja
vahakankaat pitkille pöydille
Kotiseutuyhdistyksen
omistukseen juuri tulleen
Turulan asuinrakennuksen
vintiltä poistetaan painava
hiekkaseos imuautolla. Hiekan
ja sammalen seosta on
lämpöeristeenä noin 30 cm
kerros. Tavoitteena on pirtin
katon lisävaurioiden estäminen.
Koko katto tullaan
kunnostamaan ja sen rakenteita
vahvistetaan, mutta välipohjaa
pitää keventää mahdollisimman
pian.
Kyläyhdistys hankkii
kannettavan tietokoneen, värilaser monitoimilaitteen sekä
laminointilaitteen. Näillä
laitteilla on tarkoitus helpottaa
kyläyhdistyksen toimintaa ja
parantaa viestintää ja sen
laatua.
Aakonmajan maastoon
rakennetaan opastaulu, johon
tulee tietoa alueen palveluista.
Hanketta haetaan taulun
valaistukseen ja
komposiittilevyyn, johon tulee
painitut merkinnät alueesta,
aluekartta, latuprofiili,
kiintorastikartta,
polkujuoksukartta,
moottorirata, ampumarata,
laavu, wc:t yms. tarpeellinen
informaatio.
KECESP ry on KEC eSport
nimisen elektronisen urheilun
organisaation

438 euroa
480 euroa

500 euroa

500 euroa

500 euroa

500 euroa

Lamminahon Ahto ry:
Pokaalit säilöön lasinen vitriinikaappi!

Pyhäjärvi

Reisjärven 4Hyhdistys ry: Lasten
oma mediatuotanto
verkkoympäristössä

Reisjärvi

Pyhä - Siika-alueen
JHL 409 ry: Työtä ja
toimintaa 50v

Haapavesi

Lehonsaaren
kyläyhdistys ry:
Kyläkirjan
julkaisujuhla /
historiikkitilaisuus

Haapavesi

taustaorganisaatio. He
järjestävät
yhteistyökumppaneidensa
kanssa ensimmäistä laatuaan
olevan eSport-turnauksen
Haapajärvellä tammikuussa
2016. Tukea haetaan
tuomaripalkkiioihin,
talkoovakuutuksiin ja
tarjoiluihin.
Hankitaan erilaisille pokaaleille
ja muistoesineille arvoisensa
säilytyspaikka. Esineet ovat
kaikkien nähtävillä ja säilyttävät
muistot sekä tarinat oikeassa
paikassa.
Hankitaan kannettava
tietokone 500 €, hiiri 50€ ja
Office 2016 paketti 150 €.
Vuonna 2016 tavoitteena on
saada 6–12-vuotiaat lapset
käyttämään 4H-järjestön TOPtehtäväsivustoa aktiivisesti.
Pyhä-Siika JHL yhdistys hankkii
toriteltan / esittelykatoksen,
joka mahdollistaa
esittelytilaisuuksien ja
erilaisten myyntitapahtumien
järjestämisen alueen
tilaisuuksissa. Lisäksi JHL:n 50
juhlan ( 26.8.2016)
järjestämisen materiaali ja
ohjelman järjestämisen
hankintoja.
Pidetään Kytökylän kylätalo
Kopsalla Lehonsaaren kyläkirjan
julkaisujuhla / kylän
historiikkitilaisuus 12.12.2015.
Tilaisuudessa kerrontaa kylästä
ja sen historiasta, musiikkia ja
lausuntaa. Lisäksi tarjoiluna
alkuun ruokailu ja päätteeksi
kakkukahvit.

500 euroa

350 euroa

500 euroa

500 euroa

