YHTEISÖ LEADER PROJEKTIT 2016
KUKA
MTK-Kärsämäki ry:
Leuat rentoina
iltanavetalle 26.3.2016

MISSÄ
Kärsämäki

Savalojan kyläyhdistys
ry

Siikalatva

Oksavan
metsästysseura ry:
Kuomukärry 2016

Haapajärvi

Pyhännän maa- ja
kotitalousseura ry:
Kesäkanala

Pyhäntä

MITÄ
MTK-Kärsämäki järjestää
naurujoogakurssin. Vaikka
MTK-yhdistys on kurssin
järjestäjä, tilaisuus on kaikille
avoin. Kursseja mainostetaan
myös naapurikunnissa.
Savalojan kyläyhdistys järjestää
kokkotapahtuman pääsiäisen
alla. Tavoitteena on tehdä
uuden kyläyhdistyksen
toiminta tutuksi ja kerätä
varoja. Hankitaan retkipöytä,
termaripulloja ja kaasugrilli.
Kuomukärry 2016- projektin
tarkoituksena on hankkia
kuumasinkitystä teräksestä
valmistettu henkilöauton
perävaunu Oksavan
metsästysseuran jäsenten
käyttöön.
Pääasiallisena
käyttötarkoituksena
perävaunulla on
talkootarvikkeiden ja
materiaalien kuljetus
yhdistyksen talkoissa,
riistapeltosiementen ja
lannoitteiden kuljetus riistan
elinympäristöjen
parantamiseksi,
rakennustarvikkeiden ja
puutarhajätteen kuljetus, sekä
hirvieläinten ruhojen
siirtotoimet. Tämän lisäksi
perävaunua voidaan
tarvittaessa lainata seuran
jäsenille satunnaiseen
lyhytkestoiseen käyttöön.
Todennäköisesti perävaunu
tulee olemaan ns. kuomullinen
telivaunu.
Tehdään ulkoaitaus kanoille
verkolla ja myös yläosa
verkotetaan. Tukitolpat,
ruokinta automaatti, vesiastia
sekä kanakoppi 5 -6 kanalle ja
kukolle. Hankitaan kanakalkkia,
jyviä ruokintaan. Teemme
kesäkanalan kylän
läheisyyteen. Kanalasta on iloa
kylän lapsille ja asukkaille.

TUKI
285 euroa

260 euroa

500 euroa

300 euroa

Kattilakosken
kulttuuriosuuskunta:
Osuuskunnan
kesätoiminnan
kehittäminen

Kärsämäki

Nivalan eläkkeensaajat
ry: Tietokoneen
hankinta

Nivala

MLL Haapajärven
paikallisyhdistys ry

Haapajärvi

Kestilän peruskoulun
Siikalatva
vanhempainyhdistys ry:
Vauhtia
vanhempainyhdistyksen
toimintaan!

Ainalin nuorisoseura:
Entisten Vaitiniemen
kansakoululaisten
tapaamistilaisuus

Haapavesi

Kesäkanala on lähellä
kehitysvammaisten
työtoimintaa sekä
vanhainkotia.
Hankitaan kassakone, jota
käytetään esimerkiksi
Suomelan leirintäalueella ja
kesäkioskitoiminnassa.
Osuuskunta hankkii myös
oman ruohonleikkurin.
Aikaisemmin ostopalveluna
suoritettua viheralueiden
hoitoa voidaan siirtää omaksi
työksi.
Hankitaan seuralle tietokone,
jonka avulla mahdollista
osallistua keskusjärjestön
videokoulutuksiin ja luentoihin.
Tietokonetta käytetään myös
kirjanpitotehtäviin ja
tiedottamiseen.
Projektin toimesta
kohennetaan Haapajärven
keskustassa sijaitsevaa
Linninpuistoa. MLL
Haapajärven paikallisyhdistys
toimii projektin veturina ja on
kerännyt lahjoituksia
paikallisilta yrityksiltä ja
yhteisöiltä. Lisäksi myös
syksyllä 2015 järjestetyn Move
it- tapahtuman tuotto
lahjoitettiin leikkikenttä projektille. Tavoitteena on
saada perheet liikkumaan ja
viettämään aikaa yhdessä
uudistetussa leikkipuistossa.
Mll Haapajärven
paikallisyhdistys hankkii
puistoon menninkäisenratanimisen tasapainoradan.
Haetaan syksyllä 2015
perustetulle
vanhempainyhdistykselle
avustusta kannettavan
tietokoneen hankintaan, jonka
avulla yhdistystoiminnan
kokoukset ja pöytäkirjat
saadaan tehtyä.
Toukokuussa 2016 tulee
kuluneeksi 48 vuotta
Vaitiniemen kansakoulun
toiminnan päättymisestä!
Entisiä oppilaita ja avec
kutsutaan koulun

460 euroa

500 euroa

250 euroa

460 euroa

Haapajärven 4Hyhdistys ry: Telttakatos
tapahtumiin

Haapajärvi

Kumisevan kaiku osk:
Astianpesukone
kylätalolle

Haapajärvi

Lamminahon
kyläyhdistyksen
perinnepiiri: Vanhojen
valokuvien näyttely

Pyhjärvi

Maaselän Latu ry: Nuku
yö ulkona

Reisjärvi

tapaamistilaisuuteen
23.7.2016.
Tilaisuus järjestetään Ainalin
Nuorisoseuralla
(ent.Vaitiniemen kansakoulu).
Projektissa hankitaan
Haapajärven 4H-yhdistykselle
logolla varustettu, nopeasti
pystytettävä ja näppärästi
kuljetettava sekä
tukevarakenteinen pop-up
telttakatos, jota voidaan
hyödyntää erilaisissa myynti- ja
esittelytapahtumissa sekä
lapsille ja nuorille
järjestettävissä
tapahtumapäivissä.
Kumisevan Kaiku osk hankkii
omistamalleen kylätalolle
laitosmallisen
astianpesukoneen. Kylätalossa
järjestetään erilaisia
tapahtumia kuten häät,
ristiäiset, rippijuhlat,
hirvipeijaiset, kylän
tapahtumat tms.
Astianpesukone on
välttämätön osa keittiön
kalustusta, jotta tapahtumia
voidaan järjestää.
Lamminahon kyläyhdistys ry /
perinnepiiri järjestää
valokuvanäyttelyn. Se käsittää
entisen kansakoulun vanhoja
koulukuvia, ne ovat vuosilta
1926 – 1973. Koulu suljettiin
vuonna 1973. Näyttely
pystytetään entisten
oppilaiden toivomuksesta.
Näyttelyajankohdaksi on
suunniteltu syyskuu 2016
Pyhäjärven kaupungin
kirjastossa. Tukea haetaan
muun muassa
kehystarvikkeisiin,
kuvapareihin, väreihin ja
tiedotuskuluihin.
Hankitaan latuyhdistyksen
toimintaa varten majoitteita
(Loue-laavuja ja monitoimi
riippumattoja hyttysverkolla
varustettuna) Latuyhdistys
järjestää 17.9.2016 Reisjärvellä
metsähotellin, jossa

365 euroa

460 euroa

319 euroa

500 euroa

Myllyperän
hirviporukka: Liiteri &
huussi Remulan
tukipaikkaan
Nivala-seura ry:
Kahvinkeitin ja
kompostoiva wc
Katvalaan

Haapavesi

Pulkkilan Erä ry:
Minimetsoleiri
11.6.2016

Siikalatva

Nivala

järjestämme erilaisia
majoitteita sadalle yöpyjälle.
Majoitteita käytetään myös
yhdistyksen muissa
tapahtumissa mm.
metsäretkillä koululaisten
metsäpäivissä, Terhokerhossa,
Muumien retkeilykoulussa.
Projektin tavoitteena on
mahdollistaa ja rohkaista
ihmisiä yöpymään ulkona ja
harjoittelemaan retkeilytaitoja
sekä saada elämyksiä
luonnossa.
Myllyperän hirviporukka
hankkii Remulan tukikohtaan
liiterin ja huussin.
Nivala-Seura jatkaa
yhteystyössä toteutettavaa
kotieläinpihatoimintaa
talonpoikaismuseo Katvalassa
tulevina kesinä. kokemukset
kahdelta kesältä ovat huikeat.
Kävijöitä oli vuonna 2015 yli
8 000 henkilöä. Alueen
päätarkoitus on esitellä
nivalalaista talonpoikaiselämää
ja historiaa. Kotieläinpiha
kytkeytyy hyvin museon
toimintaan. Lisäksi alueella
toimii Nivalan kesäteatteri.
Kahtena kesänä 4Hyhdistyksen nuoret ovat
hoitaneet museolla
kesäkahvilaa, jonne on
vuokrattu kahvinkeitin. Nyt
Nivala-Seura hankkii
kahvinkeittimen kesäkahvilaa
ja muutakin toimintaa varten.
Lisäksi uudistetaan wc:t
kompostoiviksi versioiksi. Myös
nämä tulevat niin museon,
kotieläinpihan kuin myös
teatterin käyttöön.
Pulkkilan Erä on noin 500
jäsenen metsästysseura.
Aktiiveja jäseniä on satakunta,
joista useat kymmenet
osallistuvat keväällä 2016
aloitettuun lapsi- ja
nuorisotyöhön. Yhdistys
perusti erillisen
nuorisojaoston, jonka
tarkoituksena on järjestää

460 euroa

460 euroa

365 euroa

Pulkkilan seura ry:
Pulkkilan
kotiseutumuseon
sähköturvallisuuden
parantaminen

Siikalatva

Rantsilan tapahtumat
ry:
Turvallisuustarvikkeita
aloittavalle
yhdistykselle

Siikalatva

alueen lapsille ja nuorille
luonto- ja eräharrastukseen
liittyvää toimintaa. Toiminta on
avointa kaikille eli ei vaadi
jäsenyyttä. Talvella on
järjestetty ilmakivääri
ampumatoimintaa, jossa on
käynyt noin 20 eri lasta ja
nuorta. Lauantaina 11.6.2016
järjestetään kaikille avoin
Minimetsoleiri. Leirille on
ilmoittautunut reilu 50 lasta ja
nuorta Siikalatvalta ja
lähikunnista. Leiri on
yksipäiväinen ja sen
toteuttamiseen osallistuu noin
40 vapaaehtoista aikuista ja
noin 10 nuorta. Leirillä
tutustutaan riistanhoitoon,
koiriin, eränkäyntiin ja niihin
liittyviin teemoihin
monipuolisesti. Järjestävä
seura huolehtii tapahtuman
valmistelusta, turvallisuudesta
sekä sisällöstä. Tavoitteena on
saada lapset innostumaan
luonnon tarjoamista
elämyksistä ja
harrastusmahdollisuuksista.
Leiri järjestetään Pulkkilan
Hiihtomajalla ja Rahka-ahon
ampumaradalla. Tukea haetaan
vuokriin, suojavälineisiin,
astioihin ja tusseihin sekä
lakanakankaisiin.
Tarkastetaan sähkömittari ja
johdotukset, uusitaan
tarvittavat kohdat, vaihdetaan
sähkötarkastajan kieltämät
halogeenit led-polttimoihin ja
hankitaan erikoispaikkoihin
ladattavia led-lamppuja.
Rantsilan tapahtumat ry on
toimintaansa aloittava
yhdistys. Yhdistys on mukana
Rantsilassa yrittäjämessuilla ja
järjestää heinäkuussa
kaksipäiväisen
musiikkitapahtuman Rantsilan
Raikkaalla. Tapahtumien
järjestäminen vaatii
alkupääomaa ja tärkeimmät
hankinnat liittyvät
turvallisuuteen. Avustusta
haetaan Rantsilan Raikkaalle

460 euroa

170 euroa

Reisjärven 4H-yhdistys
ry: Risukot pois!

Reisjärvi

Siikalatvan kulttuuri ry:
Asukastupatoiminnan
käynnistäminen
Asukastuvalla

Siikalatva

Pyhännän
Tavastkengän maa- ja
kotitalousseura ry:
Postikatos

Pyhäntä

sijoitettaviin turvavälineisiin.
Reisjärven 4H-yhdistyksessä
tehdään sulanmaan aikana
runsaasti ympäristönhoitotöitä
kunnalle, taloyhtiöille,
yksityisille ja mökkiläisille.
Opiskelijoita ja koululaisia on
kauden aikana töissä 25–30
henkilöä. Hoitotöistä puuttuu
tällä hetkellä raivaussaha, jolla
onnistuu raivaaminen, siimailu
yms. Tukea haetaan
raivaussahaan.
Rahoilla hankitaan
kahvilatoiminnan
käynnistämiseen tarvittavia
keittiötarvikkeita. Kahvilaa
voivat pyörittää alueen
yhdistykset ja tienata
lisäansioita toimintaansa.
Pienituloisille (työttömät,
opiskelijat ja eläkeläiset) se
tarjoaa lisäansainta
mahdollisuuden. Lisäksi
uudesta palvelusta hyötyvät
alueen asukkaat.
Projektilla hankitaan
hirsirakenteinen katos postin
viikonloppujakelupaikalle
Tavastkengällä. Kylän posti
tuodaan viikonloppuisin
kahteen laatikkoon, josta
kyläläiset noutavat ne. Laatikot
sijaitsevat suojattomalla
paikalla entisen kyläkaupan
läheisyydessä. Hankkeen
tavoitteena on rakentaa
paikalle hirsirakenteinen katos,
joka suojaa postilaatikot,
parantaa kylänraitin ilmettä ja
tarjoaa kyläläisille viihtyisän
kohtauspaikan. Katokseen
sijoitetaan myös kylän
ilmoitustaulu.

380 euroa

460 euroa

500 euroa

