KOILLISMAAN PIENIMUOTOISET INVESTOINNIT – KOORDINOINTIHANKE

Pölkky PöllinParkkuun MM-kilpailut Jokijärvellä

1.1.2011 – 31.12.2011

LOPPURAPORTTI

1

KOILLISMAAN PIENIMUOTOISET INVESTOINNIT KOORDINOINTIHANKE

1. HANKKEEN TUNNISTETIEDOT
Päätöksen tekijä:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hanke:

Koillismaan pienimuotoiset investoinnit koordinointihanke

Hankenumero:

11403

Hankkeen diaarinumero:

3670/3570-2010

Ohjelma:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–
2013

Toimintalinja:

Leader

Toimenpide:

Toimenpide 3, Kylien kunnostus ja kehittäminen

Hankkeen kesto:

1.1.–31.12.2011

Loppuraportin tekijä:

Hankevastaava Marja Tuomivaara

2. HANKKEEN HALLINNOIJA
Hankkeen hallinnoija:

Myötäle ry.

Hankkeen työntekijät:

Hankevastaava Marja Tuomivaara

Hankkeen ohjausryhmä:

Myötäle ry:n hallitus

3. KOHDEALUE JA KOHDERYHMÄT
Hanke kohdistui Toimintaryhmä Myötäleen toiminta-alueeseen, Taivalkosken ja Posion
kuntiin sekä Kuusamon kaupunkiin. Kohderyhmiä olivat em. alueen yhdistykset, seurat ja
yhteisöt sekä toimijat jotka toimivat kyläyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

4. YHTEISTYÖTAHOT
Yhteistyötahoina olivat toiminta-alueen yhteisöt, seurat, paikalliset asukkaat, kausiasukkaat ja kunnat. Lisäksi teimme yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa, jotka olivat ottaneet koordinointihanketoiminnan käyttöönsä esim. Pohjoisimman Lapin Leader ry.
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5. LÄHTÖKOHTA
Ohjelmakauden 2007–2013 aikana Myötäleelle oli tullut useita sellaisia investointihankkeita, joita ei voitu rahoittaa. Syynä on ollut se, etteivät kustannukset ole olleet niin suuria, että yleishyödyllisen investointihankkeen minimitukimäärä 5000 € ylittyisi. Tällöin yhdistykset
eivät ole voineet hakea investoinnille Leader-rahoitusta, ellei yhdistykseltä ole löytynyt samalla muita investointitarpeita, jotka voitaisiin yhdistää osaksi laajempaa hanketta.
Myötäle on toteuttanut Koillismaan pienimuotoiset koordinointihanketta v. 2011 aikana,
jonka kokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia. Kiinnostus pienimuotoisten hanketukien
hakuun oli vilkasta. Myötäle ry haluaa jatkossakin tukea pienimuotoisia investointeja kylien
yhdistyksille ja seuroille.

6. TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN
Tavoitteena oli saada hakemuksia seuroilta ja yhdistyksiltä pienimuotoisiin rakentamis-,
kone- ja laiteinvestointeihin, joiden tositteelliset kustannukset olivat 850 – 5 000 €. Tukea
voitiin myöntää 75 % hyväksytystä kustannusarviosta. Alahankkeiden hakijoiden tuli olla
yleishyödyllisiä, rekisteröityjä yhdistyksiä tai yhteisöjä, joiden toiminta kohdistui Taivalkosken, Kuusamon ja Posion toimijoihin eli Toimintaryhmä Myötäle ry:n alueelle. Alahankkeen hakijalla tuli olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa alahanke suunnitelman mukaisesti. Ensisijaista tukea voitiin myöntää kyläyhdistyksille ja seuroille, sekä
muille yhdistyksille, kuten metsästysseuroille ja osakaskunnille, mikäli ne vastasivat tai olivat aktiivisesti mukana kylän kehittämistoiminnassa.

Tuettavan alahankkeen tuli olla yhteisten rakennusten ja alueiden kunnostamista sekä rakentamista tai koneiden, laitteiden ja irtaimiston hankintaa. Hankkeen tuli lisätä kylän elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. Lisäarvoa antoi, mikäli hanke lisäsi kylän sosiaalista pääomaa ja paransi kylän toimintaympäristöä yritystoiminnan näkökulmasta. Tavoitteena oli, että tuettava investointi toisi kylälle pitkäaikaista lisäarvoa.
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7. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA
1. Aktivointi ja tiedottaminen
Myötäleen hallinnoima Koillismaan kylien kehittämishanke oli tehnyt aktiivista kyselyä
v. 2010 aikana pienimuotoisista investointitarpeista. Hankkeesta tiedotettiin lehtiilmoitusten ja -juttujen kautta sekä suoraan hanketoimijoille kylätilaisuuksissa. Myös
Radio Kajaus haastatteli hankevastaavaa koordinointihankkeen tiimoilta.

2. Kaksivaiheinen haku ja päätöksen teko
Koillismaan pienimuotoiset investoinnit – koordinointihankeen haku oli kaksivaiheinen.

Vaihe 1: haettiin tukea koordinoinnin osalle. Koordinointi piti sisällään ilmoitukset alahankkeiden hausta ja alahankehakemusten jättämisen toimintaryhmä Myötäle ry:lle.
Koillismaan pienimuotoiset investoinnit – koordinointihanke julkaistiin avoimeen hakuun 1.-28.2.2011 välisenä aikana. Ilmoitukset julkaistiin paikallislehdissä: Koillissanomissa, Kuriirissa ja Taivalkosken Sanomissa. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin kylätilaisuuksien yhteydessä ja Myötäle ry:n nettisivuilla. Myötäle ry:n hallitus valitsi alahankkeet ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki ensimmäisen tukipäätöksen.

Määräaikaan mennessä tuli 25 alahankehakemusta, joista Myötäle ry:n hallitus päätti
maaliskuun kokouksessaan tukea 17 hanketta, joista Posiolta 4, Kuusamosta 6 ja Taivalkoskelta 7. Alahankkeiden valintaa helpotti pisteytysjärjestelmä, joka oli hankehakijoilla
tiedossa. Koordinoinnin hyväksytty rahoitussuunnitelma on n. 22 000 € ja tuettavien
alahankkeiden rahoitussuunnitelma n. 51 000 €.

Vaihe 2: sisälsi alahankkeita koskevan hakemuksen jättämisen Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle, mikä pohjautui Myötäle ry:n hallituksen valitsemiin alahankkeisiin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki toisen tukipäätöksen alahankkeiden osalta
30.6.2011. Näin alahankkeiden toimijat pääsivät toteuttamaan hankettaan.
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8. MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ HANKEHAKEMUKSENSA JÄTTÄNEIDEN ESITTELY
-

Metsästysseura Metso ry. on posiolainen metsästysseura, joka toimii Perä-Posiolla,
myös kyläseuran roolissa. Metson omistamaa taloa käyttää Posion kansalaisopisto, seurakunta, 4h-kerho, kyläläiset ja muut toimijat, jotka tarvitsevat kokoontumispaikkaa.
Metso ry haki investointitukea pienkaluston hankintaan, joka käsitti astiapesukoneen ja
astioita.

-

Juurikan Erä ry on Taivalkoskella toimiva metsästysseura. Seura toimii kiinteästi Jokijärven kylällä ja tekee yhteistyötä Jokijärven kyläseuran kanssa. Hirviliiterin toimitilat ovat
kiinteästi yhteydessä kyläseuran toimintaa. Metsästysseura haki investointitukea aggrikaatin hankintaan. Sähköistyksen myötä kyläläiset voivat kokoontua, viettää yhteistä
aikaa sekä järjestää luontoon liittyviä kursseja, ruoan laittoa nuorille ja riista- ja sienikursseja. Hankinta hyödyttäisi myös Saijan matkailijoita, jotka pysähtyvät majalla. Hankinta lisäisi nuorten kiinnostusta toimintaan. Juurikan Erän metsästysmaja sijaitsee 3,5
km lähimmästä sähkölinjasta.

-

Juurikan Erä ry. Hakija jätti toisen hakemuksen, joka liittyi metsästysseuran metsästysmajan sähköistykseen.

-

Metsäkylän perinnekäsityö-, kulttuuri- ja liikuntayhdistys ry. Hakija on Taivalkosken
Metsäkylässä toimiva yhdistys. Hakija haluaa luoda toimintaa ja sisältöä kylänsä ja lähialueen lasten ja nuorten vapaa-aikaan. Näin ehkäistään nuorten ja lasten syrjäytymistä.
Hankkeessa haettiin tukea savi- ja lasiuunin hankintaan sekä em. sähkötöihin. Seuran
toiminta tukee Koillismaan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmien tukitoimintaa. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret Koillismaan ja Ylä-Kainuun alueilla. Oman kylän ja alueen lapsille järjestetään toimintaa säännöllisesti. Uuden uunin hankinta on erittäin tärkeä savi- ja lasityön harrastuksen jatkumiselle. Nykyinen uuni ei riitä tämänhetkisen
toiminnan laajentamiseen.

-

Virranniemen kyläyhdistys ry on kyläyhdistys Kuusamossa. Yhdistys on perustettu 2003
ja jäseniä on 66 taloutta ja sitä kautta 148 henkilöä. Jäsenistö koostuu pääosin kylän
vakinaisista ja vapaa-ajan asukkaista. Yhdistyksen latureitistö on huollettu aiemmin rinnekoneella ulkopuolisen sponsorin toimesta. Rinnekoneen käyttömahdollisuus tulee
päättymään ja näin ollen kylän on varmistettava latuverkoston kunnossapito hankkimalla siihen tarvittava kalusto. Jäsenillä on tarvittava moottorikelkka ja latuhöyläkalusto, mutta reitistön tasaamiseen tarvittavaa reittilanaa ei ole. Pelkällä latuhöylällä huollettu latu menee epätasaiseksi ja aaltoilevaksi ja sitä on erittäin epämiellyttävä hiihtää.
Ladun kunto vaikuttaa suoraan käyttöasteeseen. Latua käyttävät kyläläiset, vapaa-ajan
asukkaat ja matkailijat.

-

Kurtin kalastuskunta haki hanketukea Kurtinjärven nuottaajille kahden perämoottorin
hankintaan ja muihin lisävarustuksiin.
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-

Lehtiniemen maa- ja kotitalousnaiset ry. haki omistamansa virkistyspaikan kunnostukseen. Seura omistaa mökin, joka tarvitsee maalia ulkorakennuksen pintaa, kahden ikkunan uusintaa, lukkoja oviin ja lattiamaton. Martta Kylmäniemi ilm. 28.2.2011, ettei
löydä rekisteriotetta eikä sääntöjä, koska tulipalo tuhosi ne. Olivat yrittäneet kaikin keinoin saada papereita, mutta tämän johdosta luopuivat hankkeesta. Halusivat siirtää
hankehakua seuraavaan hakuun.

-

Sirniön nuorisoseura ry. Nuorisoseura on perustettu 1948. Nuorisoseuran toiminta on
ollut hiljaista viime vuosien ajan, mutta 2010 seura aktivoitui ja hakee uusia jäseniä koko Etelä-Posion alueelta. Nuorisoseuralla on omistuksessa Sirniön Kisapirtti, jossa Posion kansalaisopisto aloittaa nuorten musiikkikerhotoiminnan. Kansalaisopistolla ei ole
tarjota kitaroita, vahvistimia jne.. Hankkeessa hankittiin kitaravahvistin, rummut ja sähkökitara. Hankkeen toteutuminen mahdollisti musiikkiharrastustoiminnan aloittamisen.

-

Järvikylän Riistamiehet ry Taivalkoskella toimiva metsästysseura, jossa on 111 jäsentä.
Hankkeessa sähköistettäisiin seuran kokoontumiskota ja hirviliiteri. Hankkeen tavoitteena olisi nostaa kodan ja liiterin käyttöastetta. Hankkeen kohderyhmänä olivat Jokijärven kyläseuran Pöllin parkkuun MM-kisat, kyläläiset, ohjelmapalveluiden tarjoajat
(Saija, Tmi Jari Olkkola, Jokijärven Lomat, näiltä kaikilta lausunto hankkeen toteutumisen tarpeellisuudesta) muut yritykset, yhteisöt ja yksittäiset henkilöt.

-

Jurmun seudun maa- ja kotitalousseura ry, kohderyhmänä kyläläiset, matkailijat, Iijokisoutajat ja metsästysseura. Hankkeessa investoitiin juhlateltta, 10 kpl pöytiä, 60 kpl
tuolia, muuripata, muurikka sekä laituritarvikkeet. Hankinnat paransivat palveluiden
laatua ilmoista riippumatta. Uimarannan käyttö monipuolistuu. Kalustoa voidaan jatkossa vuokrata kyläläisten tilaisuuksiin. Ii-jokisoutajat leiriytyvät Jurmussa ja hankinnan
avulla saatiin kelvolliset puitteet ruokailuun. Laituri kunnostettiin talkoovoimin, tarvikkeiden osto kuului hankkeen kustannusarvioon.

-

Kurtin Erä ry: on Taivalkoskella toimiva metsästysseura. Seurassa on 94 henkilöä. Hankkeen tavoitteena oli kunnostaa nylkyliiteri nykynormien mukaiseksi lattian pinnoituksen, viemäröinnin, liiterin seinien verhoilun, lämminvesivaraajan ja vesipumpun avulla.

-

Loukusan kalastuskunta on taivalkoskelainen järjestö joka haki hanketukea kaislaleikkurin hankintaan. Leikkurin avulla saataisiin uimarannat kuntoon. Hyötyä hankkeen toteutumisesta oli ennen kaikkea kyläläisille, matkailijoille ja mökkiläisille. Kalastuskunnassa
osakkaita on 60 kiinteistöä ja 100 – 105 henkilöä. Lisäksi kylällä on n. 100 lomaasukasta. Tavoitteena oli järven rehevöitymisen pysäyttäminen, särkikalakantojen pudotus, virkistyskäytön parantaminen, maisema-arvot, matkailu ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen. Kasvustoa leikataan n, 100 ha.
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-

Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry on kuusamolainen kyläyhdistys. Postilaatikko-projektin
tarkoituksena oli rakentaa kylän alueelle ulkonäöltään yhtenäiset postilaatikkokatokset.
Hanke paransi kylän yleisilmettä. Rakentaminen toteutettiin talkootyöllä. Katoksia tuli
yht. 20 kpl.

-

Jokijärven kyläseura ry on taivalkoskelainen kyläseura. Seura haki ensimmäisessä hakemuksessa tukea Pölkky Pöllinparkkuun MM-kilpailujen laitteiden hankintaan. Seura
järjesti viimevuonna pöllinparkkuun SM-kilpailut ja tapahtuma sai sellaisen suosion, että Jokijärvi järjestää v. 2011 MM-kilpailut. Edellisvuoden kokemuksesta, puutteita
huomattiin lähinnä äänentoistolaitteissa ja siihen liittyvissä tarvikkeissa, jotka ovat ehdoton edellytys kuulutustilanteissa.

-

Jokijärven kyläseura ry jätti toisen hakemuksen tarvikehankinnoista, josta kuitenkaan ei
ollut hintatason vertailua. Hakijan toiveena oli, että saisi rahoitusta ainakin ensimmäiseen hakemukseen. Tässä hankkeessa haettiin tukea teräskattiloihin, vuokiin, kahvinkeittimiin, lattiamattoihin, kuntomattoihin, matkapuhelimiin, väritulostuskasetteihin.

-

Jokijärven kyläseura ry jätti kolmannen hakemuksen, joka kohdentui kesäteatterin suojaverhohankintoihin. Pölkky-teatteri on saanut rahoitusta Myötäleen kautta 2001–2003
PÄÄKALLE -kotiselkosten jälleenrakentajana – hankkeella. Pölkky teatterilla on järjestetty erilaisia tapahtumia vuosittain mm. näytelmiä, yhteislauluiltoja, sukujuhlia, kansantanssiesityksiä, musiikkiesityksiä, koululaisten joulujuhlia, yritysten virkistyspäiviä jne..
Vuosittaista käyttöaikaa voitaisiin lisätä laittamalla säänkestävät ylösrullattavat moottorilla toimivat verhot sivuilla oleviin aukkoihin estämään sadetta ja tuulta pääsemästä
sisälle katsomoon esitysten aikana sekä estää talvella lumen kerääntymistä sisälle.

-

Taivalkosken 4H-yhdistys ry. Haki hanketukea tietokoneiden (6kpl) ja tulostimien (6 kpl)
hankintaan. Hankkeen toteutuminen helpottaisi huomattavasti kerhoissa tapahtuvien
tulosteiden hankkimista Suomen 4H-liiton sivuilta. Tietokoneiden avulla on mahdollista
opettaa lapsille ja nuorille kriittistä suhtautumista mediaan. Nekin nuoret, joilla ei ole
konetta kotona voivat tutustua ohjatusti Internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi
tietokoneiden hankinta mahdollistaisi TOP-tehtävien hyödyntämisen.

-

Mäntyjärven kalastus/osakaskunta on posiolainen kalastus/osakaskunta. Hakija halusi
hankkia tarvikkeita laavun rakentamiseen Mäntyjärven rannalle. Hankkeesta saatu hyöty kohdentuu 40 osakkaalle, kyläläisille, mökkiläisille ja matkailijoille. Parantaa yhdessäoloa ja rannalla on venelaskupaikka, jossa kalastajat voivat tulistella. Hankkeessa
hankitaan tukkeja, lekaharkot, parkataan kehikkorakenteet, kattopuulaudat, huopakatetta, istuimet ja tulipaikka-tarvikkeet.

-

Vasaraperän kyläseura ry on kuusamolainen kyläseura. Kyläseura haki tukea Kesäteatterin katsomon rakentamiseen. Hanke parantaisi katsomotiloja. Suuren suosion vuoksi
nykyinen katsomo on käynyt liian pieneksi. Teatteritoiminta yhdistää kyläläisiä, mökkiläisiä ja antaa yhdessä tekemisen kautta mielen-virkistystä. Hanke lisäisi myös kylän
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vetovoimaisuutta niin asuinympäristönä kuin vapaa-ajan viettopaikkanakin. Kesällä
2010 esityksiä oli 4 kpl ja katsojamäärä oli 800. Kyläseuran jäsenmaksun on maksanut
80 henkilöä.
-

Sirniön Kyläseura ry on posiolainen kyläseura, joka on tullut tunnetuksi seppätapahtuman järjestämisestä jo 13 vuoden ajan. Seppätapahtuma on aina juhannuksen jälkeisellä viikolla ja kestää yht. 7 pv. Hakemallaan hankkeella kyläseura haki tukea siirrettävän
kioskin rakentamiseen. Kioskia voidaan käyttää seppätapahtuman ja muiden kylätapahtumien myyntipisteenä. Hankkeen kohderyhmänä olivat kylän yhdistykset ja muut toimijat, jotka tarvitsevat tilaisuuksiinsa makkaran, limpsan ja muiden elintarvikkeiden katettua ja varusteltua myyntipistettä. Sirniön seppätapahtuma vaatii omavalvontasuunnitelman, ja on tullut ilmi ettei nykyinen kioskitoiminta ole riittävän hygieeninen.
Kyläseuran jäsen oli lupautunut lahjoittamaan jääkaapin, joka on jatkuvasti kioskissa.
Kioskiin hankittiin myös kahvinkeitin ja mikro. Kioskin rakentamistalkoisiin osallistui
myös muiden kyläyhdistysten jäseniä. Kioski on varustettu sähköliitännällä ja vesipisteellä.

-

Iivaaran kyläseura ry on kuusamolainen kyläseura, joka on saanut edellisellä ohjelmakaudella tukea kylätalon rakentamiseen v. 2003–2009. Hankinnalla turvattiin toiminnan
jatkuminen ja helpotettiin keittiötalkoolaisten työtä. Iivaaran kylätaloa käyttävät kyläläiset ja metsästysseura. Lisäksi kylätalo on Kuusamon Pilkkiviikon ohjelmassa, jolloin
ruokaa pitää laittaa yli 200 henkilölle. Hankkeen avulla saatiin tiskikone, lisäkoreja, jääviileäkaappi, vesi/viemäriliitännät ja sähkötyöt em. liittyen.

-

Käylän seudun maamiesseura ry. on kuusamolainen kyläyhdistys. Hakijalle on myönnetty aiemmin tukea Myötäle ry:n kautta tanssilavan rakentamiseen, hanke päättyi 2010.
Hankehakemuksella haettiin tukea ulko-oven, portaiden ja terassin rakentamiseen.
Hankkeen tavoitteena oli saada lisätilaa tanssien, häiden ym. tilaisuuksien järjestämiseen, vähentää kahvion tungosta esim. tanssitilaisuuksissa ja helpottaa anniskelualueen
valvontaa. Viime kesänä tansseissa kävijöitä oli 5000 henkilöä.

-

Kurtin seudun vesiosuuskunta on taivalkoskelainen vesiosuuskunta. Vesiosuuskunnassa
on 56 kiinteistöä ja asukkaita 150. Vettä kulutetaan vuodessa n. 7000 kuutiometriä. Varavoimalla varmistettaisiin veden saanti sähkökatkosten varalta.

-

Kesäniemen kalastuskunta on kuusamolainen kalastuskunta. Hakija anoi tukea veneenlaskupaikan kunnostukseen. Laskupaikka sijaitsee hiekkapohjaisessa matalahkossa rannassa. Kalastuskunta on jo kertaalleen omilla kustannuksilla joutunut rannan ruoppaamiseen täyttyneestä hiekasta. Ruoppaamistarve oli jälleen ajankohtainen. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että betonista laskuluiskaa pitäisi jatkaa muutamalla metrillä.
Myös rantaan johtanut tie oli painunut urille ja vaatisi kunnostusta. Alue tienvarsineen
oli pahoin metsittynyt ja vaatisi raivaustoimenpiteitä. Hankittaisiin myös opastusviitta
kodalle. Kesällä laskupaikka on vilkkaassa käytössä ja talvella kulkee kelkkareitti ihan
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kodan vierestä. Kesäisin kodalla pidetään rantakalailtoja Salmisen mms. toimesta. Alue
palvelee lisäksi Lomakeskus Rönnynrannan matkailijoita, ja virkistysmetsästäjät käyttävät kodan tiloja taukotiloina.
-

Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry on taivalkoskelainen urheiluseura.
Seura haki tukea urheiluhallin sisäpuolen remonttiin. Halli oli kulunut sellaiseen kuntoon, että se ei täyttänyt yleisilmeensä, viihtyvyytensä, siisteytensä eikä suorituspaikkojen kunnon puolesta nykyajan vaatimuksia. Urheiluhalli on kuitenkin tälläkin hetkellä
ainoa urheilutilaisuudet, sarjaottelut ja aiemmin mainitut tarpeet täyttävä sisähalli Taivalkoskella. Vuoden 2012 tammikuussa järjestettiin Taivalkoskella avoin ikämiesten
Pohjois-Suomen koripallon mestaruusturnaus, jossa osanottajia oli 120–150, sekä monia muita kilpailu-, edustus- ja juhlatilaisuuksia, joissa se antaa kuvaa Taivalkoskesta ja
sen esiintymistiloista. Hankkeessa tehtiin seinien maalausta, istuinpenkkien korjausta,
lattiankorjausta, uusittiin ovia ja hankittiin ajanottolaite.

KOORDINOINTIHANKKEESEEN HYVÄKSYTTIIN SEURAAVAT HANKETOIMIJAT
-

Metsäkylän perinnekäsityö-, kulttuuri- ja liikuntayhdistys ry.
Metsästysseura Metso ry.
Käylän seudun maamiesseura ry.
Iivaaran kyläseura ry.
Voimistelu- ja Urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry.
Kesäniemen kalastuskunta
Sirniön Kyläseura ry.
Sirniön Nuorisoseura ry.
Kurtin seudun vesiosuuskunta
Vasaraperän kyläseura ry.
Mäntyjärven kalastuskunta
Jokijärven kyläseura ry.
Loukusan kalastuskunta
Taivalkosken 4H-yhdistys ry.
Jurmun seudun maa- ja kotitalousseura ry.
Mäkelä-Saapungin kyläseura ry.
Virranniemen kyläyhdistys ry.

9. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA
Hankkeen avulla saatiin ”hankemaailmaa” tutuksi pienille hanketoimijoille. Hankkeen avulla madallettiin kynnystä hakea ja toteuttaa toimijoiden ensimmäistä hanketta. Hankkeen
avulla aktivoitiin kyliä ja kylätoimijoita. Investointien avulla yhdistykset lisäsivät kylien vetovoimaisuutta ja helpottivat toimintojaan hankintojen avulla. Rakentamishankkeiden avulla myönteinen ilmapiiri ja talkoohenki lisääntyvät kylillä.
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Oman alueen kehittämiseen syntyi uutta innostusta. Leader -toimintaa ja sen tuomia mahdollisuuksia saatiin koillismaalaisten toimijoiden tietoisuuteen.

10. RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET
KOORDINOINTI
KOORDINOINNIN KUSTANNUSARVIO

HYVÄKSYTTY

TOTEUTUNUT
KIRJANPIDON MUKAAN

Palkkauskulut ja palkkiot
Ostopalvelut
Matkakulut
Muut kustannukset

12 160,07
3 200,00
3 100,00
3 216,00

13 724,04
2 386,88
1 034,90
2 277,93

Kokonaiskustannukset

21 676,07

19 423,75

KOORDINOINNIN RAHOITUSSUUNNITELMA

HYVÄKSYTTY
EU + VALTIO
KUNTA
JULKINEN YHTEENSÄ

KOKONAISRAHOITUS

TOTEUTUNUT KIRJANPIDON
MUKAAN
17 340,86
4 335,20
21 676,07

15 539,00
3 884,75
19 423,75

21 676,07

19 423,75

ALAHANKKEET
ALAHANKKEIDEN HYVÄKSYTTY KUSTANNUSARVIO 50 577,50 €, JOSTA VASTIKKEETTOMAN TYÖN
ARVO 3 512,75 €.
KOORDINOINTIHANKKEEN ALAHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMA ( 17 ALAHANKETTA)
PÄÄTÖKSELLÄ
HYVÄKSYTTY
EU + VALTIO
KUNTA
JULKINEN YHTEENSÄ
YKSITYINEN RAHA

30 346,48
7 586,62
37 933,10
9 131,61

YKSITYINEN TALKOOTYÖ
YKSITYINEN YHTEENSÄ

3 512,75
12 644,36

KOKONAISRAHOITUS

50 577,46
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TOTEUTUNUT KIRJANPIDON
MUKAAN
29 880,16
7 470,05
37 350,21
9 790,53
2 659,52
12 450,05
49 800,26

11. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTKSESTA JA TULOKSISTA
Koillismaan pienimuotoiset investoinnit – koordinointihankkeen ohjausryhmänä
toimi Myötäle ry:n hallitus.
-

-

Myötäle ry toteutti Pohjois-Pohjanmaan alueen ensimmäisen koordinointihankkeen, joka saikin runsaasti hakemuksia ja oli selkeästi tarpeellinen pienten toimijoiden kannalta. Koska Koillismaan pienimuotoiset investoinnit –hanke oli laatuaan ensimmäinen sekä toimintaryhmälle että ELY-keskukselle, prosessin eri
vaiheissa oli runsaasti opiskeltavaa ja virheitäkin tehtiin. Maksatushakemuksen
laadinnan yhteydessä tuli ilmi, että hankkeen maksatusta haetaan kolmessa eri
vaiheessa: kone-, kalusto- ja laiteinvestoinnit omanaan, rakentamisinvestoinnit
omanaan ja koordinoinnin osalta omanaan. Tästä syntyi ongelma, koska osa
hankkeista toteutti hankkeensa jo varhaisessa vaiheessa, mutta pystyivät hakemaan maksatusta vasta sitten kun viimeinenkin alahanke oli toteutunut. Ongelma on se, että pienen hankkeen maksatuspäätöksen saaminen venyy liian pitkäksi. Pienet yhdistykset tarvitsevat hankkeisiin myönnetyn tuen mahdollisimman pian käyttöönsä. Hankevastaava koki pettymyksenä koordinointihankkeisiin
liittyneen koulutuksen ja ohjauksen puutteen. Kokemuksien kautta on kuitenkin
hyvä valmistautua uuteen hankkeeseen ja reagoida heti maksatukseen liittyviin
ongelmiin ja toimintatapoihin.
Alahanketoimijat toteuttivat hankkeitaan suunnitelman mukaisesti. Toimijat
osasivat reagoida nopeasti ja olivat yhteydessä hankkeen hallinnoijaan. Pieniä
muutoksia tuli sen vuoksi, että koneiden ja laitteiden hankinnat tulivat halvemmiksi. Myötäle ry:n hallitus teki jokaiseen muutokseen myönteisen päätöksen ja
näin olleen toimijat pystyivät toteuttamaan hankkeensa päätöksen mukaisesti
kustannusarvion rajoissa.

12. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET
Hankkeen suosio synnytti uuden koordinointihankkeen suunnittelun vuodelle 2012, koska
saapuneiden hankehakemuksien määrä osoitti pienimuotoisten investointihankkeiden tarpeellisuuden.
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KUVIA

Jurmun seudun maa- ja kotitalousseura ry.

Iivaaran kyläseura ry.

Metsästysseura Metso ry.

Sirniön kyläseura ry.

Taivalkosken Kuohu ry.

Käylän seudun maamiseura ry.
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