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Strategian painopistettä 2 (Maaseutuasumisen sekä
kylä- ja järjestötoiminnan kehittäminen) ja 3 (Nuorille
tarkoitetun aktivoinnin ja toiminnan lisääminen sekä
yrittäjyys- ja yhteisökasvatuksen ja tulevaisuuden
paikallisvaikuttamisen kehittäminen) toteuttavat
hankkeet

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

Hakemustyyppi

1
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2Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Siilinjärvi ja Kuopio

Siilinjärvi

Tuusniemi

Hakija

Siilinjärven 4Hyhdistys ry

Vuorelan kunto ry

Tuuniemen kylät ry

Hankenimi

Arvo&Lahja

Ohjelmakausi 2014-2020

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Arvo&Lahja on Siilinjärven ja Maanigan 4H-yhdistysten yhteinen, uutta alueellista
toimintamallia kehittävä hanke. Sen avulla koulutetaan ja työllistetään nuoria
vanhusten viriketoiminnan tuottajina ja kehittäjinä, sekä kehitetään paikallista
yhdistystoimintaa. Kohderyhmänä on viriketoimintaa kaipaavat ikäihmiset
palvelutaloissa, yksin asuvat vanhukset sekä työvoimana 14-18 vuotiaat nuoret.
Tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua, ja tarjota nuorille
mahdollisuus tutustua yhteen tulevaisuuden eniten työllistävistä aloista.
Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa materiaalia sosiaalialan oppilaitosten
18.1.2016
17.1.2018
148 770
käyttöön ja saattaa yhdessä toimimaan kaksi haastavaa ryhmää, nuoret ja
vanhukset. Hankkeen aikana järjestetään nuorille koulutuksia, ikäihmisten ja
nuorten yhteisiä tapaamisia, sekä heidän yhdessä suunnittelemia tapahtumia
Siilinjärvellä ja Maaningalla (Kuopion kaupunki). Hankkeen ensimmäisen
toimintavuoden tuloksia (saatu koulutus ja kokemus) hyödennetään toisen
vuoden toimenpiteissä (liiketoiminnan suunnittelu, yrittäjyys ja
oppilaitosyhteistyö)

Hankkeen
kustannusarvio

165 300

Asukastalon rakentaminen Etelä-Siilinjärvelle Siilinjärven kunnalta vuokratulle
Simpan tontille. Etelä-Siilinjärven asukastalo rakennetaan kaikkien
eteläsiilinjärvellä asuvien lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyvien sekä täällä
toimivien järjestöjen, yhteisöjen, taloyhtiöiden ja yritysten yhteiskäyttöön.
Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen palveluja, vahvistaa elinvoimaisuutta
ja alueen vetovoimaa. Tavoitteena on rakentaa hyvin monenlaiseen käyttöön
Etelä-Siilinjärven kuten, harrastus-, liikunta-, kokous-, tapahtuma-, koulutus-, perhejuhlakäyttöön
sopivat tilat.
asukastalo
Toisena hankkeen tavoitteena on, että maksavia käyttäjiä saadaan kasaan
vähintään vuosikäyttö- ja rahoituskulujen verran. Alustavien selvitysten pohjalta
näin on tapahtumassa.
Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kolmannensektorin toimintaedellytyksiä ja
vahvistaa yhteistyötä eteläsiilinjärveläisten kylien, järjestöjen, yhteisöjen ja
yritysten välillä.

17.3.2016

30.9.2018

180 000

354 875

Hankkeen tavoitteena ovat kylämarkkinoinnin ja kylien näkyvyyden edistäminen
sekä kylien toiminnallisuuden kehittäminen Tuusniemellä. Hankkeen
kohderyhmänä ovat Tuusniemen kylät ry:n jäsenkylät: kyläyhdistykset ja toimikunnat. Hyödynsaajina ovat kohderyhmän lisäksi Tuusniemen kunta ja
kesäasukkaat sekä paluumuuttajat. Hankkeessa rakennetaan ilmoitustaulut
kahdeksalle kylälle, laaditaan palvelukartat ja -esitteet, koulutetaan kylät omien
internet-sivujen tekoon ja käyttöön, laaditaan Tuusniemen kyät ry:stä
palveluesite sekä laaditaan hyvät käytännöt- katalogi.

1.4.2016

31.12.2016

13 574

15 882

Imago

8.8.2018

Y:\HANKESIHTEERI\Hankkeet\2014-2020\Hankeseuranta

Hakemustyyppi
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Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Siilinjärvi ja Kuopio

Siilinjärvi ja Kuopio

Kuopio

Juankoski

Kuopio

Hakija

Hankenimi

Teatteriyhdistys
Vivates ry

Kallavesi-ilmiö
2016 'Kiertävä
nuorisoteatteri
Kallaveden
rannoilla'

Teatteriyhdistys
Vivates ry

Kallavesi-ilmiö
2016 'Kiertävä
nuorisoteatteri
Kallaveden
rannoilla'
investointi

Julkinen_kuvaus
Vivates-teatteri toteuttaa yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa
hankkeen, jossa kesäteatteri viedään veden päälle. Teatteri esityslavoineen ja
kulisseineen rakennetaan proomulle, joka kuljetetaan kesän aikana useisiin
rantakohteisiin Siilinjärven ympäristössä. Näytelmäksi valmistetaan nuorisoon
vetoava näytelmä, joka käsittelee nuorena olemisen vaikeutta ja tämän päivän
haasteita. Mahdollisuuksien mukaan esitystä ryyditetään aiheeseen liittyvällä
nuorisomusiikilla.
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on antaa nuorille unohtumaton kokemus
teatterin harrastamisesta, rohkaista heitä eteenpäin kulttuurin saralla
mahdollisesti jopa ammatinavalintaan asti sekä sitouttaa yhteisölliseen
toimintaan myös syrjäytymisuhan alla olevia nuoria. Toisena tavoitteena on
viedä teatteria sinne, missä sitä ei ole yleensä nähty ja parantaa sen
saavutettavuutta haja-asustusalueella. Tällä tavoin maaseudulla asuvillakin on
yhtäläinen mahdollisuus nauttia laadukkaasta kesäteatterista.
Toteutettavan pilot-hankkeen kokemusten pohjalta tämäntyyppisen harrastajapohjalta toteuttavan teatteritoiminnan edellytykset jatkuvalle toiminnalle
arvioidaan hankkeen lopuksi kriittisesti ja suunnitellaan mahdolliset
jatkotoimenpiteet toiminnan muuttamiseksi jokakesäiseksi.

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus

Hankkeen
kustannusarvio

1.1.2016

31.12.2016

22 440

28 050

1.1.2016

31.12.2016

8 670

14 450

10.1.2016

31.12.2017

11 980

13 312

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tekonurmikenttä Juankoskelle.
Kenttä tulee parantamaan ja monipuolistamaan Koillis-Savon alueen jalkapallo /
palloilulajien harrastustoimintaa ja muuta liikuntatoimintaa.
Koillis-Savon
Tekonurmikenttä lisää alueen vetovoimaa ja asumisviihtyisyyttä.
Tekonurmihanke Hanke tukee Juankoski-Kuopio kuntaliitokseen liittyvää uutta maaseutu-kaupunki
vuorovaikutuksen ja palvelurakenteen kehittymistä ja identiteetin muodostumista
koko Koillis-Savon alueella.

18.8.2015

31.8.2017

180 000

296 006

Sorsasalon alueen hevosharraste ja -kilpailutoiminnan kehittämis- ja tilatarpeiden
Kuopion
selvittäminen.
ratsastajien
Kuopion ratsastajat
Sorsasalon alueen
ry
kehittämissuunnite
lma

9.6.2015

31.12.2015

5 580

6 200

Nilsiän lukio/Kuopion
kaupunki

Juankosken Pyrkivä
ry

Koillis-Savon
nuoret
tapahtuman
tuottajina

Hankkeen investoinnit

Tavoitteena on kehittää nuorten laaja-alaista osaamista liittyen yrittäjyyteen ja
työelämätietouteen omassa elinympäristössään Koillis-Savossa. Lisäksi tuetaan
nuoria aktiivisen toiminnan aloittamisessa ja ylläpitämisessä Nilsiässä,
Juankoskella, Kaavilla, Tuusniemellä ja Rautavaaralla. Hankkeella on tarkoitus
edistää nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja yhdessä tekemisen -taitoja myös
muiden kuntien nuorten sekä yrityselämän kanssa.
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Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta
Kuopio

Kuopio

Tuusniemi

Siilinjärvi

Hakija
Metsolan
metsästyseura ry

Hankenimi

Julkinen_kuvaus
Airakselan kyläyhteisöön rakennettava luonnonvarojen käsittelytila. Tilaa
Luonnonvarojen
hyödynnetään riistan ja muiden luonnosta saatavien tuotteiden jalostamiseen,
käsittelytila
säilyttämiseen sekä aiheeseen liittyvään koulutustoimintaan.
Mielikki

Maaningan Vätysteatterin näyttämörakenteiden rakentaminen. Vanhat
näyttämörakenteet on jouduttu purkamaan lahoamisen vuoksi. Lisäksi tehdään
näyttelijöille pukeutumistilat, sekä rooliasujen ja näyttämötarvikkeiden
Maaningan
Maaningan
Vätysteatterin säilytystilat. Teatterille hankitaan ilmalämpöpumppu pukeutimitilojen
Vätysteatteriyhdistys
Näyttämörakentee lämmittämiseksi ja roolivaatteiden kuivattamiseksi. Tavoitteena on saada
ry
toimivat tilat näytelmien esittämistä varten ja niin, että yleisö nauttisi esityksistä.
t
Toimenpide kehittää kylä- ja järjestötoimintaa ja lisää kylän elävyyttä.

Etelä-Tuusniemen
Eräveikot ry

Siilinjärven
Luotiampujat ry

Hanke kohdentuu Etelä-Tuusniemen Erä-Veikkojen omistaman metsästysmajan
perusrakenteiden korjaukseen ja enerkiatehokkuuden parantamiseen sekä
turvallisuuteen liittyvien asioden kuntoon saattamiseen. Tarkoituksena on saada
tila vastaamaan paremmin tämän päivän vaateita ja antaa paremmat
mahdollisuudet yhdistysten ja yritysten tulevalle toiminnalle. Tila on viimeksi
korjattu 1980-luvulla ja rakenteet ovat osin 1900-luvun alusta.
Tila on seuraavien yhdistysten ja yritysten käytössä: Etelä-Tuusniemen
kyläyhdistys ry, Palokin Metsästäjät,Kansalaisopisto/Kuopio, osakaskunnat,
tienhoitokunnat, Suvaksen Matkailu ja Eräpaimen Oy.
Monitoimitalo
Etelä-Tuusniemi Kyseinen tila on mahdollistanut paikallisille yrityksille Suvaksen Matkailu ja
Eräpaimen Oy kansainvälisen metsästysmatkailun toteuttamisen jo 15-vuoden
aikana.Tehokkaan metsästysmatkailun jatkumisen kannalta on tila saatava
vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.
Paikallinen kyläyhdistys järjestää vuosittain paikallisille- ja kesäasukkaille
metsästysmajalla 5-7 eri tilaisuutta ja tapahtumaa.
Metsästysmaja on myös paikallisten-ja kesäasukkaiden erilaisten juhla-ja
perhetapahtumien pitopaikka ja lisäksi se mahdollistaa kansalaisopiston
ympärivuotisen toiminnan erilaisille harrastepiireille.
Hankkeessa ostetaan 10 elektronisen urheiluammuntataulun systeemi,
asennetaan se ilma-aseradalle, hankitaan käyttökoulutus ja koekäytetään
laitteisto. Käyttövalmis laitteisto esitellään avoimessa tutustumistilaisuudessa,
jossa ilma-aseammuntaa voi myös käytänössä kokeilla. Hankkeen tarkoituksena
on ilma-ase- ja 50 m (pienoiskivääri) ammunnan nykyaikaistaminen sekä
ennätyskelpoisen kilpailutoiminnan jatkuvuuden turvaaminen elektronisen
taulujärjestelmän avulla. Elektroniset urheiluammuntataulut, ohjaustietokoneet
ohjelmineen ja yleisönäytöt asennetaan Ahmon koulukeskuksen sisäradalle.
Nykyaikainen
urheiluammunta Taulujärjestelmää voidaan käyttää myös 50 m ulkoradalla.
Järjestelmää käytetään kilpailutoiminnassa, harjoittelussa ja lajin esittelyissä.
Tavoitteena on, että urheiluammunnan kiinnostavuus ja puoleensavetävyys
erityisesti nuorten keskuudessa lisääntyy. Lisäksi urheiluammuntakilpailuiden
yleisön seurantamahdollisuudet paranevat huomattavasti. Myös kilpailu- ja
harjoitusammuntojen sujuvuus lisääntyy ja tuloslaskenta nopeutuu.

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus

Hankkeen
kustannusarvio

22.10.2015

30.12.2016

44 000

110 000

30.11.2015

15.6.2016

12 475

20 791

21.9.2015

31.12.2017

38 915

73 424

14.3.2016

30.12.2017

15 000

38 240

8.8.2018
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Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Pohjois-Savo

Hakija
Suomen
Metsästäjäliiton PS:n piiri

Siilinjärvi

Pöljän kyläyhdistys
ry

Kuopio

Länsi-Kuopion
nuorisoseura ry

Siilinjärvi

Kaavi

Hankenimi
Suomen
Metsästäjäliitto
Pohjois-Savon
Piirin toiminnan
kehittämisen
esiselvityshanke

Julkinen_kuvaus
Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan konkreettisesti millaista koulutusta ja
palvelua seurat kaipaava Pohjois-Savossa. Millaisesta nuorisotoiminnasta seurat
olisivat kiinnostuneita ja valmiita toteuttamaan. Tavoite myös kartoittaa minkä
takia kaikki seurat eivät kuulu Metsästäjäliittoon, kuinka voisimme kehittää
piirimme toimintaa jotta ko.seurat voisivat harkita jäsenyyttä.

Pöljän kulttuuriperintöhankkeen tavoitteena on ensiksikin viimeistellä vuosina
2012-2013 toteutettu kulttuuripolku. Polkua ei ole viitoitettu. Hankkeessa
suunnitellaan ja toteutetaan viitoitus siten, että satunnainenkin matkailija löytää
polun kohteet.
Toiseksi viitoitetaan Pöljän pysäkki. Pysäkki on vuonna 1901 valmistunut
rautateiden liikennepaikka, joka on maakuntakaavassa suojeltu kohde.
Pöljän pysäkki ja Kyläyhdistys on korjannut ja suojellut rakennusta vuodesta 2012 alkaen.
Haetaan luvat ja laitetaan kolme opastetta 5-tien varteen.
kulttuuripolku
Kolmanneksi saatetaan Pöljän pysäkin remontti loppuun. Tärkein korjaus on
kuntoon
kuivakäymälän rakentaminen pysäkin varastoon/liiteriin. Sen lisäksi varasto/liiteri
maalataan ja ulkoverhoilua uusitaan.
Varsinaisen pysäkkirakennuksen korjaus viedään loppuun. Alin hirsikerta
korjataan niiltä osin, kun se on vielä tekemättä. Pysäkin sisätiloja maalataan ja
siistitään. Tämän lisäksi pestään ja maalataan uudestaan 60 metriä aitaa, joka
on tummunut.
Rytkyn
nuorisoseuran
talon kunnostus

Rytkyn nuorisoseurantalon kunnostus vastaamaan tämän päivän tarpeita.
1. Ikkonoiden vaihto , turvallisiksi ja lämpöä pitäviksi
2. Saniteettitilojen korjaus ja muutostyöt
3. piha-alueiden kunnostustyöt

Tapahtumateltan ja kalusteiden hankkiminen Siilifolk-festivaalille. Kaikki
festivaalin toiminnot siirretään säältä suojaan: musiikki- ja tanssiesitykset,
Siilifolkin valkoinen ravintola- ja kahvilatoiminta, infopiste, lipunmyynti, oheistuotteet.
Savon kansantaide ry
huvimaja
Toteustupaikkana keskeinen sijainti Siilinjärven keskustassa.

Kaavin nuorisosirkus
ry

TURSKA:
Trampoliini
Urheilua ja
Rakkautta
Sirkukseen
KAavilla

Sirkus Muikun (Kaavin nuorisosirkus ry) TURSKA hankkeessa hankitaan
sirkukselle sirkusvälineita ja tekniikkaa.
Kaavin koulun uuden liikuntasalin tilojen valmistumisen ja hankkeen
välinehankintojen jälkeen Kaavilla on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa
sirkusta. Hanke mahdollistaa toiminnan kehittämisen edelleen ja se tukee alueen
lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia harrastaa liikunnallista
sirkusharrastusta.

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus

Hankkeen
kustannusarvio

1.12.2015

31.8.2016

8 985

23 050

25.5.2015

31.5.2016

9 000

15 750

24.8.2015

30.4.2017

13 422

25 325

11.2.2016

30.6.2016

56 100

93 500

1.12.2015

28.2.2018

21 000

35 000

8.8.2018
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Toteutuskunta

Hakija

Kehittämishanke

Tuusniemi

Kojanlahti-Ruskila
kyläyhdistys ry

Teemahanke

Kalakukon alue

Kalakukko ry

Hankenimi

Villa Rysseli
käyttökuntoon

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Kojanlahti-Ruskila kyläyhdistys ry ja tarkoituksenamme on kunnostaa
omistuksessamme Kojanlahdessa Tuusniemellä oleva vanha Kojanlahden koulu,
Villa Rysseli, myös talvikäyttöön soveltuvaksi. Jotta pystyisimme pyörittämään
kansalaisopiston piirejä ja ylläpitämään muutakin harrastustoimintaa sekä
järjestämään alueen perheille paikan kokoontua myös talviaikaan, tarvitsemme
tässä vaiheessa tilojen lämmittämistä ja lämmön tasaamista varten
ilmalämpöpumppuja. Villa Rysselissä on puulämmitys. Lisäksi tarvitsemme
juoksevan veden sisälle. Tätä varten tarkoituksemme on vuoden 2016 kevään ja
alkukesän aikana rakentaa kaivo tontille ja tehdä tarvittavat putkityöt. Vuoden
6.8.2015
31.12.2016
9 670
2016 aikana kyläyhdistyksellä on tarkoitus remontoida Kojanlahden koulua
laajemminkin. Kunnostustyöt teemme talkoovoimin niin pitkälle kuin mahdollista.
Lisäksi kyläyhdistys tarvitsee ulkoilmatapahtumien järjestämistä varten
telttakatoksen sekä kiinteän katoksen esiintymis- ja tanssialueelle Villa Rysselin
Pihalle.
Kohderyhmämme on pääasiassa eteläisen Tuusniemen asukkaat sekä
kesäasukkaat, joita on alueellamme paljon.

Voimoo nuorista Voimoo nuorissa teemahankkeessa painottuu nuorten vastuunotto tapahtumien
järjestämisessä. Hankkeessa on toteuttajia Kaavilta, Rautavaaralta, Nilsiästä,
Siilinjärveltä ja Maaningalta. Kaavin 4H-yhdistyksen, Nilsiän 4H-yhdistyksen ja
Maaningan Kylät ry:n toimenpiteissä perehdytetään ja vastuutetaan nuoria
kaikille avoimien liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen omalla kylällä.
Nilsiän 4h-yhdistyksen toimenpiteeseen sisältyy myös lapsille ja nuorille
suunnattu mediakerho, jossa opetellaan mm. vastuullista some-kulttuuria sekä
blogien kirjoittamista. Lisäksi Nilsiään kehitetään nuorille 4h-yrittäjille
yrityskummijärjestelmää, jonka avulla nuoret yrittäjän alut saavat perehdytystä
ja neuvoja toimivilta yrittäjiltä.
Nilsiä Pitäjäyhdistys ry:n toimenpiteessä kannustetaan nuoria aktiivisuuteen ja
vastuunottoon itseä koskevien asioiden kehittämisessä. Alueella kehitetään ja
kootaan oma nuorisoparlamentti, etsitään nuorille harrastuspaikkoja mopoiluun
ja pyöräilyyn sekä kartoitetaan kylien kotisivupäivitystarvetta, ja tarjotaan
mahdollisuutta ostaa päivityspalvelua paikalliselta nuorelta.
Rautavaaran helluntailähetys ry:n toimenpiteessä edistetään suvaitsevaisuutta ja
monikulttuurisuuden tuntemusta järjestämällä nuorten kanssa yhteistyössä
kasvatuksellisia ruokailu- ja seurustelutuokioita, joissa mukavan yhdessäolon ja
–tekemisen myötä tutustutaan vieraisiin kulttuureihin ja vieraiden kulttuurien
edustajiin.
Siilinjärven Pesis ry:n toimenpiteessä kehitetään yhteistyössä Etelä-Siilinjärven
asukasyhdistys ry:n ja Vuorelan Kunto ry:n kanssa nuorten toimijoiden verkosto.
Verkoston jäsenten tehtävänä on toimia erilaisten järjestöjen ja seurojen apuna
mm. tapahtumissa ja erilaisissa voimanponnistuksissa, joissa seuran oma
talkooväki ei riitä. Tavoitteena on, että verkoston nuorille tarjoutuu siis jatkossa
työmahdollisuuksia eri seurojen palveluksessa.
Syvänniemen Hermanni ry kehittää nuorille valmentavia toimintapolkuja nuoria
kiinnostavista aiheista. Toimintapolut voivat olla esim. kulttuuri-, yrittäminen- tai
matkailupolku, joissa nuoria perehdytään toimimaan ko. tehtävissä kylällä sekä
esim. luomaan omia tapahtumia.

11.9.2015
(Koordinaatioosuuden alku),
toimenpiteet 24/2016

30.6.2017

64 681

Hankkeen
kustannusarvio

16 120

68 083

8.8.2018
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24

Teemahanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Teemahanke

Teemahanke

Toteutuskunta

Kalakukon alue

Juankoski

Kuopio

Kalakukon alue

Kalakukon alue

Hakija

Kalakukko ry

Juankosken
Punnerrus ry

Syvänniemen
kyläyhdistys ry

Kehittämisyhdistys
Kalakukko ry

Kehittämisyhdistys
Kalakukko ry

Hankenimi

VALAPA

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Hankkeen toimenpiteinä on
lisätä tai monipuolistaa kylien harrastusvälineistöä, hankkia kylille laadukkaampia
harrastusvälineitä, hankkia yhdistysten käyttöön tietokoneita, skannereita,
tulostimia tai muita laitteita helpottamaan ja tehostamaan sähköistä asiointia tai
31.12.2016
62 419
9.12.2015
toiminnan järjestämistä, hankkia kylätaloille tai muihin yhteisiin tiloihin
ilmalämpöpumppuja energiatehokkuuden lisäämiseksi

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa Juankosken Punnerruksen
kuntosalin toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että - laitekantaa on pyrkimys saada
Juankoski juosten monipuolisemmaksi (esim. juoksumatto, ristikkäistalja) - mahdollistaa
maailmankartalle ympärivuotisen monipuolisen ja turvallisen harjoittelun sopivissa puitteissa
(vähentää loukkaantumisen riskiä, kun juoksuharjoitteet voi tehdä ilman
liukastumisen vaaraa).
Liikunta maaseutumatkailun vetovoimana -hankkeen tavoitteena on jatkaa
vuonna 2013 Kuopion kaupungin kanssa Hermannin valaistu liikuntareitti,
Syvänniemi -hankkeella toteutetun valaistun liikuntareitin kehittämistä edelleen
liikuntapaikka kokonaisuudeksi hankkimalla ulkoliikuntalaitteita ja lasten
leikkivälineitä uimarannan alueelle. Parantamalla ja siistimällä uimarantaa sekä
Syvänniemen kylää reunustavaa ranta-/satama-aluetta houkuttelemaan alueelle
lisää majoittuvia ja ulkoilevia matkailijoita sekä palvelemaan alueen asukkaiden
Liikunta
liikuntatarpeita. Kuntoiluvälineet, uimaranta leikki- paikkoineen sekä siisti rantamaaseutumatkailu alue vahvistavat kylän matkailullista vetovoimaisuutta yhdessä muiden
n vetovoimana Syvänniemen kylän jo olemassa olevien ja tulevien palvelujen kanssa. Nämä
uudet palvelut keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelevat erinomaisesti alueen
matkailuyrityksiä sekä koko Läntisen Kuopion ja lähikuntien mökkimatkailijoita.
Reitistö, ulkoliikuntapaikka ja lapsiperheille sopiva uimaranta sekä muut
Syvänniemen kylän palvelut ovat sopivan päivämatkan päässä myös Kuopion
keskustasta.
PUIKU-teemahanke on kone-, laite- ja harrastusvälineiden hankinnan sekä
pienimuotoisen rakentamisen mahdollistava investointihanke.
Hankkeen osa-alueet ovat:
1. Kylän toimintoja ja palveluja monipuolistavat pienhankinnat
2. Yhteisten tilojen kunnostaminen ja rakentaminen
PUIKU - Puitteet Hankkeessa toteutetaan mm. seuraavia toimenpiteitä: hankitaan kylälle
kyläturvallisuutta parantavia laitteita kuten defibrillaattorit, agregaatit tai
kuntoon
uimarannan pelastuvälineet, parannetaan asukkaiden sähköisten palvelujen
käyttömahdollisuuksia esim. varustamalla kylätaloja atk- ja av-laitteilla
hankitaan kylälle uusia harrastuvälineitä ja rakennetaan tai kunnostetaan yhteisiä
ulko- tai sisä-kokoontumistiloja esim. kodat, grillikatokset, kylätalojen ikkunat,
leikkipaikat

Kylät Go

Kylät Go- teemahanke on kylien toiminnan kehittämiseen tähtäävä
kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään lapsille ja nuorille koulujen lomaaikojen kerho- ja leiritoimintaa, aktivoidaan ja työllistetään nuoria, kehitetään
uusia kylätapahtumia sekä nostetaan esille veteraaniperintöä ja sota-ajan
historiaa Suomi100-vuoden kunniaksi.

Hankkeen
kustannusarvio

83 225

9.8.2016

30.6.2017

7 200

12 000

29.11.2016

29.11.2018

59 659

99 431

1.4.2017

30.6.2018

177 800

237 067

1.4.2017

30.6.2018

60 459

67 177

8.8.2018
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Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Kuopio

Kuopio

Alueiden välinen
Kalakukko - Joensuu

Hakija

AC Barca

Kaupunginosayhdisty
s Vehmersalmi ry

Itä-Suomen
alueellinen
sirkuskoulu ry

Hankenimi

Vartialan
pukukopit

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Vartialan kentän pukukoppien uusiminen, katsomon rakentaminen ja
parkkipaikan laajentaminen. Pääkohderyhmänä on jalkapalloilijat, mutta kentälle
ja huoltorakennuksille olisi muillakin paljon käyttöä kuten suunnistajat, koulut ja
kuntoilijat. Tällä hankkeella parannamme maaseudun ihmisten harrastus
mahdollisuuksia ja kokoamme ihmiset tapahtumien kautta yhteen. Ennen
31.10.2017
54 468
31.12.2016
uudistusta kentällä ei ollut kunnollisia pukeutumistiloja, ei ollenkaan
peseytymismahdollisuutta eikä voinut täyttää juomapulloja jonka vuoksi
tapahtumien järjestely on ollut vaikeaa.

Hankkeessa tuotetaan Vehmersalmen lähipalvelujen uusi toimintamalli, joka
koostuu kolmesta hankeosiosta; 1. Asukastupa Vehmertuvan ja nuorisotalo
Majakan toimintojen ohjauksen siirtymisestä Koy Vehmersalmi ry:lle hankkeessa
työstettävien ja solmittavien ostopalvelusopimusten mukaisesti, 2. Pitäjäraadin ja
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n välisen yhteistyömallin rakentamisesta
ja yhteistyön aloittamisesta sekä 3. Vehmertuvan ja Majakan yhteyteen
perustettavan alueellisen toimijaverkoston kokoamisesta ja sitouttamisesta em.
toimipaikkojen ylläpitämiseen ja uusien lähipalvelutoimintojen kehittämisestä ja
toteutuksesta.
Hankkeesta hyötyvät vakituiset ja osa-aikaiset asukkaat - erityisesti ikäihmiset,
lapset, nuoret ja lapsiperheet, pienet palveluyritykset/yrittäjät ja yrittäjiksi
aikovat sekä yhdistys-, vapaaehtois- ja muut yleishyödylliset toimijat.
Vehmersalmen Hankkeella halutaan edistää Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden
lähipalvelujen
hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta, kehittää, vahvistaa ja hyödyntää
kehittämishanke alueellista toimijayhteistyötä, asukkaille suunnattuja lähipalveluja sekä nykyisten
palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että Vehmertuvasta
ja Majakasta saadaan alueelle paikallisten toimijoiden ylläpitämät
lähipalvelukeskukset, joiden rahoitus koostuu kaupungin
ostopalvelusopimuksista, kehittämisavustuksista, omien toimintojen tuotoista
sekä yhdistys- ja vapaaehtoistyön hyödyntämisestä yhteisömme hyväksi.
Lähipalvelukeskusten kautta voidaan jatkossa kanavoida kaupungin ja
paikallisten yritysten palveluja, toteuttaa yhteisöllisiä hankkeita, tuottaa omia
palvelutoimintoja ja järjestää monimuotoista hyvinvointia edistävää harrastus- ja
vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille asukkaille.

SIRKUS2

SIRKUS2 hankkeessa vahvistetaan kolmen Itä-Suomessa toimivan
nuorisosirkuksen toimintaedellytyksiä monipuolisilla koulutuksilla. Koulutusten
keskeisin tavoite on nostaa opetuksen taso vastaamaan kysyntää. Samalla
käynnistetään uutta nuorisosirkustoimintaa 1-3 paikkakunnalla. Hanke päätetään
koulutukselliseen, alueen kuntiin kohdistettuun kiertueeseen. Kiertueessa
hankkeessa mukana olevista sirkuksista poimittu joukko pidemmälle ehtineitä
harrastajia pääsee näyttämään taitojaan kotikuntaansa laajemmin. Lisäksi
hankkeessa valmistellaan toimijoiden käyttöön yhteinen opetussuunnitelma ja
arviointiperusteet.

Hankkeen
kustannusarvio

90 780

8.2.2017

7.2.2018

53 281

57 781

15.3.2017

31.1.2020

64 498

160 695

8.8.2018
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29

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Tuusniemi

Kaavi

Hakija

Koillis-Tuusniemen
kyläyhdistys ry

Kaavin kunta

30

Kehittämishanke

Siilinjärvi

Siilinjärven Pesis ry

31

Kehittämishanke

Siilinjärvi

Toivalan urheilijat ry

32

Kehittämishanke

Kuopio

33

Kehittämishanke

Kuopio

34

Kehittämishanke

Kuopio

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Suomen 100- vuotis juhlan kunniaksi Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys perustaa
sadan valokuvan kuvapankin ja käyttää sitä monipuolisesti kylän markkinoinnissa
ja asukkaiden osallistamisessa kehittämistoimintaan. Hanke aktivoi asukkaita
Suomi 100-Koillis- tallentamaan asuinympäristöä ja sitä kautta perehtymään kylän vahvuuksiin.
1.3.2018
10 249
Tuusniemi 100 Kuvapankki ja hankkeessa pohdittava systemaattinen toimintatapa auttaa
1.4.2017
kuvaa
kyläsuunnittelussa ja erilaisissa kirjallisissa tuotoksissa. Kuvista laaditaan
multimediaesitys ja järjestetään valokuvanäyttely.

Hankenimi

Kaavin Sotaveteraanit ry kerää veteraaniperintöä vuosilta 1939 - 1945. Näyttely
Veteraaniperinnön sijoitetaan koulukeskuksen yläaulaan. Näyttelyyn kerätään tallessa olevat Pro
Patria -taulut ja erilaista veteraaniesineistöä ym. sota-aikaan liittyvää.
vaaliminen

Siipen POP
Areenan
varustaminen

Hankkeen tavoitteena on Siilinjärven Pesiksen rakentaman POP Areenan
varustaminen ja kehittäminen, joka mahdollistaa kentän entistä
laajamittaisemman hyödyntämisen harraste- ja ottelutapahtumien
järjestämisessä. Toimenpiteinä hankkeessa toteutaan pelaaja-aitioiden hankinta,
katsomorakenteiden hankinta ja rakentaminen, sähköistyksen rakentaminen,
äänentoistolaitteiden hankinta, tulostaulun rakentaminen, siirrettävän
kuuluttamorakennuksen pintaremontti, hiekkatekonurmen hiekan hankinta sekä
hiekan säilytystilojen rakentaminen ja varasto-/kioskirakennuksen pintaremontti.
Hankkeen kohderyhmänä ja nykyisinä käyttäjinä ovat pesäpallon harrastajat,
lähialueen koulujen ja päiväkotien lapset sekä nuoret ja talvisin
luisteluharrastajat. Lisäksi POP Areenaa hyödynnetään eri tilaisuuksissa (esim.
POPPI-kisat). Tällä hankkeella monipuolistamme lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia sekä tilaisuuksien/turnauksien
järjestämismahdollisuuksia ja laatua.

Rakennetaan Tanhulan tekonurmikentälle suoja-aidat verkoilla jotka parantavat
Tanhulan
tekonurmikentän alueen turvallisuutta.
suoja-aidat

Helluntaiseurakunnan Nilsiän rukoushuoneyhdsitys ry:n, keittiöremontti n. 20
m2. Vuonna 1987 valmistunut keittiö on kalusteineen ja koneineen sekä
Helluntaiseurakunna
Toimiva
laitteineen elinkaarensa lopussa.
n Nilsiän
nykyaikakainen Keittiö käyttö on viikottaista kun suoritamme ruokajakelua maanantaisin ja
rukoushuoneyhdistys keittiö kolmannen torstaisin. Viikon loppuna on myös tilaisuuksia, joissa tarjoamme ruokaa ja
ry
sektorin käyttöön kahvia. Tilat ovat muidenkin yhdistysten ja yksityisten käytössä. Tiloissa voidaan
pitää koulutus- ja opetustilaisuuksia.
Maaningan kasinolla olevat sosiaalitilat eivät palvele, koska jätevesijärjestelmä
Maaningan
on vanhanaikainen ja riskialtis, koska sijaitsee lähellä vesistöä. Uudistus tuo
Maaningan Mahti ry kasinon uudet wckäyttäjille ja esiintyjille viihtyvyyttä. Inva-wc mahdollistaa käytön myös
ja sosiaalitilat
liikuntarajoitteisille. Tanssilattialta rakennetaan katettu käytävä sosiaalitiloihin,
Urheiluseuran Karttulan Airakselassa toimiva aktiivinen Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan
talon ulkopuolinen yritys ry (perust. 1912) kunnostaa kylätalon, maalaa julkisivut ja kunnostaa
Voimistelu- ja
vesikaton sekä samalla tarkistaa vesikaton lumiesteiden kiinnitykset. Tämä
kunnnostus
urheiluseura
turvaa talossa aiemmin tehtyjen investointien ja kylätalon kunnon.
Airakselan yritys ry
Kohderyhmänä on koko kylän asukkaat, joille kylätalo mahdollistaa eri
urheilulajien harrastamisen ja harjoittelun.

Hankkeen
kustannusarvio

11 388

1.3.2017

30.9.2017

5 158

10 315

24.4.2017

31.12.2017

21 843

36 405

17.3.2017

31.10.2017

10 555

17 592

6.4.2017

30.11.2017

13 213

24 930

7.4.2017

30.11.2017

53 304

88 840

28.4.2017

31.12.2017

6 199

13 775

8.8.2018
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Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Kaavi

Kuopio

Siilinjärvi

Hakija

Kaavin 4h-yhdistys ry

Jännevirta-Rissalan
kyläyhdistys ry

Siilin Latu ry

Hankenimi

Yhdessä hyvää

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Yhdessä Hyvää -hanke on Koillis-Savossa Kaavin alueella puolitoistavuotinen
(1.9.2017 - 30.4.2019) hanke, joka tuo yhteen nuoria ja ikäihmisiä sekä tarjoaa
töitä nuorille ja virikkeitä sekä avustamista vanhusväestölle. Hankkeessa
tarjotaan ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää koulutusta.
Koulutusten jälkeen nuoret järjestävät asiakkaille heidän tarpeistaan lähtevää
virike- ja avustustoimintaa joko ryhmätoimintana tai yksittäisesti asiakkaan
kotona. Toiminta tukee omaishoitajien ja ikäihmisten parempaa henkistä
jaksamista omassa kodissa tai laitoshoidossa. Palvelu on maksutonta asiakkaalle
hankkeen ajan ja nuori saa siitä palkkaa.
Nuorten hyvin hallitsemat digitaaliset välineet ja ikäihmisten kotona asumista
helpottavat sähköiset sovellukset tehdään tutuksi sekä nuorille että ikäihmisille.
Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan
oppilaitosten kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä alueelle uusi
toimintatapa, joka ei ole ylhäältä annettu vaan sen jatkuvuus on nuorten ja
ikäihmisten yhteistyön tulos.

Hankkeessa tehdään sosiaali- ja terveysalaa tutuksi nuorille ja innostetaan heitä
alan ammattikoulutukseen ja yrittäjyyskoulutukseen. Näin edistetään hoitoalan
työvoimapulaa.
Kyläyhdistys suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä siilinjärven kunnan kanssa
valaistun leikkipuiston ja urheilukentän Jännevirran kylälle. Kylältä uuden
Jännevirran sillan alle jääneet palvelut (urheilukenttä, leikkipuisto, kylätalo ja
päiväkoti) pyritään säilyttämään uuden hankkeen turvin. Tahtotilana
kyläyhdistyksellä sekä kyläläisillä on ollut pitää Jännevirran kylä elinvoimaisena ja
Jännevirran
säilyttää edes osa harrastusmahdollisuuksista ja yhteisöllisyydestä kylällä.
kyläkenttähanke Kohderyhmänä on kylän asukkaat, etenkin lapset ja nuoret, mutta alue
suunnitellaan niin että se sopii kaikkeen liikuntaan ja aktiviteettiin. Kyläyhdistys
järjestää myös vuosittain erilaisia tapahtumia kenttäalueella. Jatkossa
kyläyhdistys huolehtii kyläkenttäalueen siisteydestä ja turvallisuudesta.
Siilin Latu ry:n toimintakeskuksen ( LatuRasti ) pysäkointipaikan rakentaminen. Ppaikka palvelee lisäksi kuntalaisia jotka käyttävät laueen polku- ja
latuverkostaoa. P-paikka lisää turvallisuutta sekä LatuRastilla että
Huvikummuntiellä. LatuRastilla järjestetään TYKY-toimintaa, perheliikuntaa,
Siilin Latu ry
erilaisia kursseja koululaisille lisäksi suunnistajat käyttävät aluetta.
toimintaedellytyste Siilin Ltu ry:n melontakeskuksella Kanavatie lisärakennus kanooteillesekä
n kehittäminen halkovaja ja kemiallinen WC. Melonnan suosion kasvaessa tarvitaan lisätilaa
kanooteille.Keskuksessa järjestetään TYKY-toimintaa, melontakursseja
kuntalaisille ja koululaisille. Nykyinen WC on epäkäytännöllinen.

Hankkeen
kustannusarvio

1.9.2017

30.4.2019

95792

106 435

2.10.2017

30.9.2018

57 840

96400

1.7.2017

30.6.2019

13 500

22 500

8.8.2018
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40
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Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Kehittämishanke

Toteutuskunta

Hakija

Siilinjärvi

Pöljän kyläyhdistys
ry

Rautavaara

Rautavaaran
vanhusten ja
vajaakuntoisten
eläkeläisten
tukiyhdistys ry

Tuusniemi

Pohjois-Savo

Koillis-Tuusniemen
kyläyhdistys ry

Suomen
Metsästäjäliiton PS:n piiri

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus
Julkinen_kuvaus
Siilinjärven kunnan Pöljän kylälle rakennetaan "Pikku-Marjan" -leikkipuisto Pöljän
kotiseutumuseon pihaan ja samalla uudistetaan tontin parkkipaikka.
Pöljän "Pikku- Yhteistyötahoina ovat Pöljän Kyläyhdistys ry (koordinointi ja rakentamisvastuu),
marjan" -puiston Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon kylät ry.
31.12.2018
17 432
13.11.2017
ja parkkipaikan
rakentaminen

Hankenimi

Hankkeen
kustannusarvio

29 054

Tyhjilleen jääneen ateriapalvelun ruokasalin kunnostus kerhohuoneeksi
vanhustentalon asukkaiden ja yhdistysten yhteiskäyttöön kokoontumisia varten.
Kerhotilan
kunnostus

Silmäsuo kehittäminen ja
investointi

Kyseessä on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava yleishyödyllinen
investointi. Hankkeen yleistavoitteena on olemassaolevan vaellusreitin
kiinnostavuuden ja käyttäjämäärien lisääminen tuotteistamalla kaksi arvokasta
luontokohjdetta.
Kaavinjärven metsän (Natura 200- alue) luontoarvot ja Silmäsuon
luonnonsuojelualue nostetaan yleisön tietoisuuteen. Silmäsuolle rakennetaan
uusi polku, pitkospuut suon poikki ja havainnointilava suon reunaan.
Kaavinjärven metsään rakennetaan kaksi info-taulua.

Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon Piiri ry hakee ivestointihanketta jonka
tuella on takoitus hankkia piiriin Ampumasimulaattori ja ABC-ammunnan
koulutusvälineistöä. Hankkeen välineistöllä tullaan kouluttamaan nuoria sekä
Koulutusvälineistö aloittavia metsästäjiä koko Pohjois-Savon alueella. Siirrettävä koulutus välineistö
n hankinta
mahdollistaa turvallisen aseen käsittelyn kouluttamisen myös paikkakunnilla
turvalliseen
joissa ei ole suuria ampumakeskuksia. yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä
aseenkäsittelyyn n. 17 500 henkilöä ympäri Pohjois-Savoa. Välineistö tulee olemaan myös
jäsenseurojen käytettävissä ammunnan harjoitteluun.

17.11.2017

31.5.2018

9 519

15 866

1.2.2018

31.1.2020

14 348

20 986

1.5.2018

31.8.2018

13 200

22 000

8.8.2018
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Kehittämishanke

Toteutuskunta

Kuopio

Hakija

Hankenimi

Julkinen_kuvaus
Tahkon tavoitteena on kasvattaa vetovoimaansa ympärivuotisena
matkailukohteena. Tahkolla asuu myös ympärivuotisesti useita lapsiperheitä.
Mielekkäät ja helposti saavutettavissa olevat lähiliikuntapaikat lisäävät alueen
viihtyisyyttä ja lähiliikunnan on tutkitusti havaittu lisäävän lasten ja nuorten
omaehtoista liikkumista. Laadukkaasti lähiliikuntapaikat tukevat Tahkon
liikunnallista ja terveyttä edistävää imagoa.
Pumptrack-rata on polunomainen väylä, joka koostuu kallistetuista kurveista ja
pyöreänmuotoisista kummuista ns. yliajettavista objekteista. Pumptrack radan
voi ajaa lävitse hyödyntämällä radan muotoja vauhdin kasvattamiseen, eikä
polkemista tarvita välttämättä lainkaan. Rata muodostuu tyypillisesti
silmukoista/lenkeistä ja hyvin suunniteltuna palvelee käyttäjiä taapero ikäisistä
potkupyöräilijöistä kokeneempiin eri lajien harrastajiin.
Tahkon Kyläyhdistys
Tahko Pumptrack Lähiliikuntapaikkana Pumptrack-radat ovat ensisijaisesti lasten ja nuorten
ry
suosiossa, jonka osaltaan voidaan odottaa heijastuvan myös perheiden
viihtyvyyteen ja yhdessä liikkumisen kasvuun. Pumptrack-radan tuomat
liikuntamahdollisuudet tukevat Tahkon strategiaa tuottaa alueen asukkaille ja
matkailijoille ympärivuotista palvelutarjontaa.
Pumptrack kasvattaa jo olemassa olevan lähiliikuntapuiston tarjontaa
lumettomalle kaudelle ja usealle eri harrastusvälineelle. Pumptrack tarjoaa
ajettavaa polkupyörille, scooteille, skeittilaudoille sekä rullaluistimille.
Pääasialliset käyttäjät Pumptrack-radoilla ovat lapset ja nuoret. Rata
mahdollistaa lasten ja nuorten omaehtoisen liikunnan ja vaatii ainoastaan
harrastusvälineen sekä kypärän. Harrastusväline voi olla vaikka tavallinen
polkupyörä, erikoisvalmisteisia välineitä ei tarvita. Alueella on mahdollista
järjestää myös erilaista ohajttua toimintaa.

Toteutusalkupv Toteutusloppup Myönnetty
m
vm
avustus

22.3.2018

31.12.2018

45 000

Hankkeen
kustannusarvio

75 000

8.8.2018
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Kehittämishanke

Kalakukon alue

Yleishyödylliset yhteensä:

Pohjois-Savon Kylät
ry

Koulutukset
kuntoon ossoominen
mukkaan

Koulutukset kuntoon ossoominen mukkaan on Pohjois-Savon Kylät ry ja PohjoisSavon Liikunnan yhdessä toteuttama koulutushanke maaseudun kaikille
yhdistystoimijoille. Hankkeessa on tavoitteena lisätä yhdistystoimijoiden
osaamista, innostusta ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Kehittämistyöpajoilla
lisätään käytännön tasolla osaamista, kehitetään yhdistyksen toimintaa sekä
levitetään hyviä käytäntöjä. Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat tuovat
pitkäntähtäimen tavoitteen kylille ja turvallisuus asioiden kautta kyläläisten
turvallisuuden tunne lisääntyy. Matalan kynnyksen liikunnallisten pilottien kautta
halutaan lisätä paikallistason yhteistyötä ja saada tiloihin toimintaa. Hanke
toteutetaan Kaavin, Kuopion maaseutualueiden, Rautavaaran, Siilinjärven ja
Tuusniemen alueilla ja kohderyhmänä ovat maaseutualueilla toimivat yhdistykset
ja yhdistyksissä mukava olevat toimijat, vapaaehtoiset, hallituksen jäsenet sekä
työntekijät sekä yhdistystoimintaan mukaan tulosta kiinnostuneet.
Hankkeen aikana järjestetään yhteensä 32 eri toimenpidettä (=koulutukset,
kehittämistyöpajat, pilotit). Koulutusten teemoina ovat: Yhdistystoiminnan ABC
ja yhdistyksen hyvä hallinto, yhdistykset työnantajana koulutus, yhdistyksen
hyvä talous, yhdistyksen varainhankinta ja rahoitus, yhdistyksen monipuolinen
viestintä ja sosiaalinen media, ideasta hankkeeksi - työpajat, jäsenrekisterit
kuntoon ja tietosuoja osaksi yhdistyksen toimintaa, järjestyksenvalvonta ja
tapahtumajärjestäjän koulutus sekä kylä- ja turvallisuussuunnitelmat kuntoon
työpajat. Lisäksi pidetään yksi yhdistysten koulutuspäivä, jossa teemoina on
miten saada uusia vapaaehtoisia mukaan, varainhankinta sekä Pohjois-Savon
järjestötietopalvelu.

1.9.2018

31.10.2019

91 056

1 882 252

101 173

2 914 174

