YHTEISÖ LEADER PROJEKTIT 2017
KUKA
Maaselän Latu
ry

MISSÄ
Reisjärvi

MITÄ

TUKI

Projektin tavoitteena on tarjota entistä enemmän
mahdollisuuksia kokeilla, oppia ja harrastaa luonnossa
liikkumista. Rahoituksella hankitaan yksi kanootti, neljä
kajakkia, melat, aukkopeitteet, liivit, 2kpl FatBike sekä
tarvittavat varusteet.
Hankitaan yhdistykselle perkolaattori, laitosvuokia 2 kpl, 10 l
kattila, viisi vohvelirautaa ja muita tarvikkeita
yleisötapahtumia varten.
Taiteilija Tero Mäkinen koordinoi yhteisötaideteoksen
Mankilanjärven jäälle yhdessä kyläläisten kanssa.
Tapahtumaan osallistuville tarjotaan hernekeittoa ja kuumaa
juomaa. Yhteisöleader rahoituksella hankitaan lyhtyjä,
vuokrataan soppatykki ja hankitaan kertakäyttöastiat ja muita
tarjoiluun tarvittavia välineitä.
Hankkeessa rakennetaan tarvittavia tarhausrakenteita
peltopyyn tarhausta varten. Tavoitteena on saada Piippolan
alueelle pysyvä peltopyykanta. Yhteisö Leader rahoituksella
hankitaan puutavaraa, verkkoa, ruokintalaitteita sekä muita
tarhauslaitteita, tarhausrakenteiden rakentamiseksi.
Hakija järjestää yhteistyössä Metsästäjäliiton Oulunpiirin
kanssa koulutuksen Pulkkilassa. Koulutuksen aiheena on
sorsan keinopesän rakentaminen ja houkuttelumetsästys.
Yhteisö Leader rahoituksella hankitaan keinopesien
rakennusmateriaalit ja kouluttajan kulut.
Hankitaan astianpesukone Tarinatuvan tiloihin. Tiloissa
järjestetään monipuolista toimintaa viitenä päivänä viikossa.
Hankitaan astianpesukone kylätalolle helpottamaan
tapahtumien ja juhlien järjestämisessä.

500€

351€

Maaselän
Martat ry

Haapajärvi

Mankilan
Kyläseura ry

Siikalatva

Piippolan
metsästysyhdistys ry

Piippola

Pulkkilan Erä ry

Siikalatva

Pyhäjärven
Nativa ry
Pyhännän
Tavastkengän
maa- ja
kotitalousseura
ry
Sipolan
kyläyhdistys ry
VuohtoNiinimäki
kyläyhdistys ry

Pyhäjärvi

Pyhäjärvi

Hankitaan kylätalolle teollisuuskahvinkeitin ja mikro. Lisäksi
kahvion ja eteisen seinät maalataan valkoisiksi.
Hankitaan Niinimäen Siimekseen valkokangas.

Aakonvuoriyhdistys ry

Haapavesi

Hankitaan Aakonmajalle astianpesukone.

500€

Kuona-Väliojan
kyläyhdistys ry

Haapajärvi

Hankitaan kyläyhdistykselle myynti ja esittelykatos.

500€

Nivala-Seura ry

Nivala

Hankitaan Katvalan museolle jääkaappi.

225€

Pulkkilan Erä ry

Siikalatva

Yhdistys on saanut v.2016 lahjoituksena eräkämpän. Projektin
tavoitteena on uusia eräkämpän huonokuntoinen katto ja
edellisen omistajan toimesta kesken jäänyt sisälattia. Kämppä
on kaikkien jäsenten käytettävissä mm. kokouksiin,
koulutuksiin, kerhojen pitoon. Lasten eräkerho on toiminut
kämpällä edellisenä kesänä ja sitä on tarkoitus jatkaa
tulevanakin kesänä.

500€

Pyhäntä

Siikalatva

460€
135€

435€

275€

227€
500€

70€

Pulkkilan Erä ry

Siikalatva

Pyhännän
avantouimarit
Siiponkosken
kyläyhdistys ry
Kumiseva Kaiku
osk

Pyhäntä

Kärsämäen
Porkkalan
kyläseura ry
Mankilan
kyläseura ry

Kärsämäki

Pulkkilan seura
ry

Siikalatva

Pulkkilan seura
ry

Siikalatva

Pulkkilan
nuorisoseura ry

Siikalatva

Reisjärven
Voima
lentopalloj.

Reisjärvi

Pulkkilan seura
ry

Siikalatva

Oksavan
metsästysseura
ry

Haapajärvi

Yhteiskristilline
n Filiayhdistys
ry

Haapajärvi

Haapajärvi
Haapajärvi

Siikalatva

Pulkkilan Erä järjestää yhteistyössä Metsästäjäliiton
Oulunpiirin kanssa koko päivän kestävän koulutuksen
12.3.2017 Pulkkilassa. Aiheina sorsankeinopesän
rakentaminen ja houkuttelumetsästys. Keinopesät ovat yksi
riistanhoidon muotoja, valmistetut pesät laitetaan paikoilleen
vesistöihin kevään aikana. Houkuttelupyynnin opetuksessa
opetellaan nimensä mukaisesti houkuttelemaan riistaa
lähietäisyydelle. Tavoitteena kouluttaa ja opettaa osallistujia.
Avantosaunan kylkeen rakennetaan polttopuille säilytys ja
kuivatuskatos. Samalla siistitään uimarannan ympäristöä.
Hankitaan tilaisuuksiin pöytäliinat, hygieniset siivousvälineet
sekä astiastoja yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Korttipäätelaitteen hankinta osuuskunnan käyttöön.
Mahdollistaa korttimaksutapahtuman erilaisissa tilanteissa ja
tapahtumissa.
Projektissa maalataan Kärsämäen Porkkalan Kyläseura ry:n
omistaman Porkkalan vanhan kansakoulun pihapiirissä olevat
piharakennukset.

275 €

Hankkeessa hankitaan vuokrasauna kylällä pidettävän
kansainvälisen nuortenleirin käyttöön. Kylätalolla, jossa
leiriläiset yöpyvät, ei ole pesumahdollisuuksia. Edellisen leirin
kokemuksella leiriläisten jokapäiväiseen peseytymiseen meni
kohtuuttomasti aikaa ja vaivaa, kun leiriläisiä kuljetettiin
pesulla eri puolilla pitäjää.
Pulkkilan Seura järjestää kansainvälisen, kaksiviikkoisen
työleirin kesäkuussa 2017. Seura tarjoaa n. 10 leiriläiselle
yhden lämpimän aterian päivittäin sekä hankkii yhden
lämpimän aterian päivittäin sekä hankkii ruokatarvikkeet
aamu- ja välipaloiksi sekä ilta-aterialle.
Pulkkilan kyläjuhlan yhteyteen heinäkuussa 2017 liitetään
kyläkävely, jossa tutustutaan raitin taloihin ja historiaan.
Kyläkävely tarvitsee käsikirjoituksen ja ohjauksen sekä pieniä
musiikkiesityksiä. Juhlatarjoiluja varten emännille
ompelutetaan kestävät ja vanhaan tyyliin sopivat esiliinat,
joihin painetaan tai brodeerataan seuran nimi. Juhlapaikkana
toimii vanha Turulan talo. Sinne hankitaan palosammutin ja
ensiaputarvikkeet.
Hankkeen tavoitteena on näyttämön valaistus oikeilla
näyttämölampuilla, lisäksi hankintaan siihen kuuluva valoohjauspöytä. Laitteistoa käytetään nuorisoseuran
toiminnassa, mm. vuosittainen näytelmä Pulkkilan
pitäjäpäivillä.
Reisjärvellä järjestetään viikonlopun kestävä lentis-/biitsileiri,
jonka tarkoituksena on tarjota lajitietoutta nuorille ja etenkin
sytyttää pieni kipinä kyseisiä palloilulajeja kohtaan. Projektia
varten hankitaan lentopalloja ja beach volley –palloja.
Pulkkilan Seuran omistamilla ja hallinnoimilla tonteilla on
tarkoitus suorittaa perusteellisempaa raivausta kuin
talkootyönä on ollut mahdollista. Haetaan ko. varusteisiin
tukea.

320 €

Tarkoituksena on hankkia Oksavan metsästysseura ry:n
toimitalolle, joka on vanha Aholankylän kyläkoulu, kaksi
ajanmukaista ja laadukasta kahvinkeitintä, sekä vedenkeitin
tapahtumia varten.
Hankitaan myymälään uudet hyllyt ja jääkaappi.

227 €

460 €
450 €
500 €
500 €

500 €

500 €

500 €

381 €

500 €

402 €

Avustuksen tuella rakennetaan Kahvila Karnevaaliin
Pyhäsalmen keskustaan, Kymmenvuotis näyttely. Projektin
kulut koostuvat Ständien, Katupuhujien, julisteiden ja
erilaisten kehysten hankkimisesta.
Nuorisoseuran keittiö on uusittu ja keittiö kaipaa kipeästi
uusia kahvituksiin ym. tarvittavia astioita. Projektin puitteissa
hankitaan kahvikuppeja, asetteja yms.

500 €

Haapavesi

Innokas tyttöporukka halusi pelata salibandyä harrastuksena
Haapavedellä, niinpä pelaajia alettiin etsimään lisää
ja joukkue saatiin pystyyn. Tukea tarvitaan maalivahdin
varusteisiin, palloihin, peliliiveihin ja muihin
pelivälineisiin treenejä ja pelejä varten.

335 €

Haapavesi

Aakonmajalle hankitaan uudet kahvinkeittimet ja 2
keittopataa. Entiset keittimet ovat Haapaveden urheilijoiden
vanhoja keittimiä ja menivät syksyllä rikki.

500 €

Hiijjen
Pelimannit ry

Pyhäjärvi

Hyvölänrannan
Nuorisoseura ry

Siikalatva

Haapaveden
Salibandy HaBa

Aakonvuoriyhdistys ry

500 €

