KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

Nilsiä

2008

Elinkeinojen keh.

Päättynyt

11 000,00 €

80,00 %

8 800,00 €

3 960,00 €

2 640,00 €

2 200,00 €

2719

Palonurmen nuorisoseura - Varastorakennus ja kalusto
Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Palonurmen ja naapurikylien
kyläläiset ja niiden yhteisöt ja yritykset.
Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistoimintaa ja parantaa
harrastusmahdollisuuksia.
Rakentamisosion toimenpiteet: Rakennetaan kylätalon yhteyteen
varastorakennus kylätalon kalusteiden ym. tarvikkeiden ja näytelmäkerhon
rekvisiitan säilytyspaikaksi. Koska varastosta tulee lämmin tila, sinne voi
sijoittaa myös esim. kangaspuut kädentaitokerhon käyttöön.
Kone- ja laitehankinnat -osion toimenpiteet: Hankitaan kalusteet kylätalolle.
Em. toimenpiteiden tuloksena toimintamahdollisuudet kylätalolla paranevat
ja monipuolistuvat.

Nilsiä

2008

Koneet ja laitteet

Päättynyt

8 000,00 €

60,00 %

4 800,00 €

2 160,00 €

1 440,00 €

1 200,00 €

2719

Palonurmen nuorisoseura - Varastorakennus ja kalusto
Ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Nilsiä

2008

Rakentaminen

Päättynyt

34 212,00 €

60,00 %

20 527,20 €

9 237,24 €

6 157,96 €

5 132,00 €

2218

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE
Nilsiän kaupunki - Elämyskierros Louhoksella
Hanke on esiselvityshanke, jolla selvitetään mahdollisuudet toteuttaa
HITAUS-teeman ympärille matkailun ohjelmapalvelutuote Nilsiän
Louhosaarelle ja sen ympäristöön. Kuopion Muotoiluakatemia tekee
oppilastyönä elämyskierroksen ideointityön ja testaa yhteistyötahojen
kanssa ideoiden toteuttamiskelpoisuuden. Kohderyhmänä ovat
matkailuyritykset, matkailijat ja taide- ja kulttuurialan opiskelijat ja
oppilaitokset.
Elämyskierros perustuisi tietynlaisten vastakohtien ympärille, mm. hiljaisuusääni, valo-pimeys, lämpö-kylmyys. Hankkeella tavoitellaan syksystä
kevääseen ulottuvaa matkailutuotetta, joka palvelee niin ryhmien kuin
yksittäisten ihmisten tarpeita.Hanke selvittää myös toimenpiteet koko
Louhosareenan toiminnan organisoimiseksi

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

Siilinjärven urheiluampujat ry- Raasion ampumakeskus
Siilinjärvellä sijaitsevasta Raasion ampumaradasta on tarkoitus kehittää
sekä ampumaharjoitteluun, kilpailuihin, valmentautumiseen että
harrastematkailuun sopiva keskus. Rata sijaitsee keskellä Kemiran
kaivosaluetta ja kaukana asutuksesta. Sillä on voimassa oleva uusi
ympäristölupa. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat
ampumaurheilun harrastajat, kilpailijat sekä alueen matkailuyritykset.
Hankkeen toimenpiteet:
- Maanrakennus-, rakennus- ja rakennesuunnittelu sekä sähkösuunnittelu
- Ympäristöluvan edellyttämät työt (savikiekkojätteen poisto)
- Maanrakennustyöt ja materiaalit
- Huoltorakennuksen kunnostus ja laajennus
Siilinjärvi
- Trap-ratarakenteiden tekeminen, sisältää kolmen heitinsuojan
rakentamisen, vanhan heitinsuojan laajennuksen, kiinteän ampumakatoksen
rakentamisen sekä
siirrettävien ampumakatosten (18 kpl) rakentamisen
- Trap-ratojen kiinteitten laitteistojen hankinta ja asennus, sisältää
savikiekonheittimet, tietokonelaitteistot, mikrofonit, joh dotuksen sekä
sähköistyksen, keskukset, kytkimet jne.
Hankkeen tuloksena ympäristöasiat on hoidettu esimerkillisesti ja
ympäristön tilaa on mahdollisuus seurata. Hanke lisää radan käyttöastetta,
mahdollistaa jopa kansallisen- ja kansainvälisen kilpailutoiminnan
haulikkolajeissa. Hanke lisää myös maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutusta.

2009

Rakentaminen

Päättynyt

2531

Sotkan Riistamiesten - Kota
Hankkeessa rakennetaan Kuopion eteläpuolelle Ritisenlahteen
kotarakennus kyläläisten tukikohdaksi ja taukotuvaksi. Kota toimii mm.
metsästäjien taukopaikkana, kyläläisten kokoontumis- ja
tapahtumapaikkana, koululaisten leirikoulupaikkana sekä järjestöjen
kokoontumispaikkana.

Kuopio

2008

Rakentaminen

Päättynyt

37 000,00 €

35,00 %

12 950,00 €

5 827,50 €

3 885,00 €

3 237,50 €

1900

Tuusniemen kunta - Ydinkeskustan kehittäminen
Hankkeessa laaditaan kokonaisvaltainen suunnitelma Tuusniemen
kuntakeskustan kehittämiselle. Tavoitteena on lisätä mm. taajaman
näkyvyyttä ja alueen palveluita sekä sitouttaa asukkaat, yrittäjät ja muut
toimijat laadittavan kehittämissuunnitelman toteuttamiseen.

Tuusniemi

2008

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

25 000,00 €

80,00 %

20 000,00 €

9 000,00 €

6 000,00 €

5 000,00 €

1933

Vanun veikot - Keittiön remontti
Hankkeessa uusitaan ajanmukaiseksi seurantalon keittiö; kalusteet, koneet
sekä ilmanvaihto ja viemäröinti. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kylien
asukkaat, kunta, urheiluseurat ja seuran jäsenet. Tavoitteena on jo
ennestään monipuolisessa ja aktiivisessa käytössä olevan kylätalon
käyttöasteen nostaminen, jotta saataisiin tuloja kasvaviin menoihin (energia
ym. menot). Hanke virkeyttää kylien toimintaa ja auttaa mm. monien juhlien
järjestelyä.

Kuopio

2008

Koneet ja laitteet

Päättynyt

18 700,00 €

60,00 %

11 220,00 €

5 049,00 €

3 366,00 €

2 805,00 €

1933

Vanun veikot - Keittiön remontti
Ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Kuopio

2008

Rakentaminen

Päättynyt

17 700,00 €

60,00 %

10 620,00 €

4 779,00 €

3 186,00 €

2 655,00 €

5584

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Kunta

Hankkeen
budjetti €

382 572,00 €

TUKI %

34,00 %

TUKI €
YHTEENSÄ

130 074,48 €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

58 533,51 €

16 504,97 €

TUKI €
Kuntaraha

25 036,00 €

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

30 000,00 €

Siilinjärven
suoraa
kuntarahaa
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

6254

Etelä-Kuopion Kylät ry - Vehmasmäen hiihtomaa
Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki Etelä-Kuopion kylien asukkaat,
etenkin lapsiperheet, lapset ja nuoret. Hankkeesta hyötyvät ainakin alueen
päiväkodit, perhepäivähoitajat, seurakunnan päiväkerhot, kyläyhdistykset,
urheiluseurat ja Kuopion kaupunki. Hankkeen tavoitteena on nuorten
liikuntamahdollisuuksien lisääminen ja nuorten aktivointi. Tavoitteena on
myös vahvistaa edelleen alueen kylien, yhdistysten ja asukkaiden
keskinäistä yhteistyötä.
Hankkeessa rakennetaan Etelä-Kuopioon -Vehmasmäkeen- alueen
asukkaiden, koulujen, yhdistysten ja muiden alueen toimijoiden tarpeita
palveleva lähiliikuntapaikka, hiihtomaa. Alueella tehdään sekä
talviliikuntaan (halsteri, aaltolaskualue, pujottelurata, pulkkamäki,
hyppyrimäki) että kesälajien harrastamiseen (mm. retkeily, frisbeegolf,
maastopyöräily) soveltuvia suorituspaikkoja. Lisäksi rakennetaan laavu ja
nuotiopaikka, huoltorakennus sekä valaistus hiihtomaa-alueelle.
Koneet ja laitteet -osio sisältää suorituspaikkojen irtotarvikkeet ja -välineet.
Hankkeen tuloksena on Vehmasmäen valaistun kuntoladun yhteydessä
monipuolinen perheliikuntapaikka.

Kuopio

2009

Koneet ja laitteet

Päättynyt

3 132,00 €

60,00 %

1 879,20 €

845,64 €

563,76 €

469,80 €

6254

Etelä-Kuopion Kylät ry - Vehmasmäen hiihtomaa
ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Kuopio

2009

Rakentaminen

Päättynyt

49 767,00 €

63,82 %

31 761,30 €

14 292,58 €

8 103,67 €

7 465,05 €

9908

Etelä-Tuusniemen Eräveikot Ry - Veikkolakota
Hankkeessa Etelä-Tuusniemen Eräveikot ry rakentaa kodan yhdistyksen
kiinteistölle.
Tavoitteena on tarjota erilaisten tilaisuuksien pito- ja levähdyskohde
rauhallisessa ympäristössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kyläläiset,
kesäasukkaat, matkailijat, moottorikelkkailijat, hiihtäjät, patikoijat ym.
Hankkeen tuloksena alueen palvelut paranevat, sillä kota sijaitsee jo
olemassa olevan moottorikelkkareitin ja suunnitteilla olevien uusien reittien
varrella. Lisäksi kylän eri toimijat saavat yhteisen kokoontumispaikan, joka
lisää kylän yhteisöllisyyttä.

Tuusniemi

2010

Rakentaminen

Päättynyt

16 038,74 €

40,00 %

6 415,50 €

2 886,97 €

2 114,03 €

1 414,50 €

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

1 900,00 €
Kuopion
suoraa
kuntarahaa
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

8358

Juankosken kaupunki - Juanvirta - Esiselvitys
Juanvirta-hankkeessa on tarkoitus kehittää yhteisöllistä toimintatapaa
Juankoskella rakentamalla asukaspuisto ja hoitamalla yhteisiä viheralueita
talkoovoimin.
Tässä esiselvityshankkeessa haetaan ideoita asukaspuiston rakentamiseen
ja hoitamiseen tekemällä opintomatka Skotlantiin. Siellä tutustutaan
erilaisiin yhteistoimintamuotoihin ja ympäristörakentamisen tapoihin. Muita
Juankoski
hankkeen toimenpiteitä on: Ns. kaupunkiyhdistyksen perustaminen, joka
toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa myöhemmin käynnistyvän varsinaisen
hankkeen toimijoiden kanssa, vuorovaikutussuhteiden ja varsinaisen
toimintamallin rakentaminen.
Esiselvityshankkeen tuloksena perustetaan ns. kaupunkiyhdistys
vastuutahoksi varsinaiseen toimintaan sekä syntyy toimintamalli
kehitettävään työpajatoimintaan, perustettavaan asukaspuistoon ja muihin
taajama-alueiden hoidettujen viherympäristöjen hoitoon.

2010

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

15 000,00 €

90,00 %

13 500,00 €

6 075,00 €

2 025,00 €

5 400,00 €

10615

Juankosken kaupunki - Juanvirta, Asukaspuiston rakentaminen
Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisyyden kehittäminen. Hankkeen aikana
harjoitellaan yhteisöllistä toimintatapaa suunnittelemalla, rakentamalla ja
hoitamalla
asukaspuistoa. Kohderyhmänä ovat Juankosken asukkaat ja
talkootoimintaan osallistuvat mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset.
Yhteistyössä on mukana erilaisia yhdistyksiä ja yrityksiä.
Investointihankkeessa rakennetaan kuntalaisia palveleva asukaspuisto
Juankosken keskustaan.
Kehittämishankkeessa kartoitetaan asukkaiden toiveita ympäristön
viihtyisyyden kehittämiseksi, järjestetään tapahtumia, organisoidaan
vapaaehtoistyötä ja muokataan asukkaiden asenteita yhteisöllisyyttä ja
puutarhanhoitoa kohtaan. Em. kautta kehitetään vapaaehtoistyön pysyvää
toimintamallia, jolloin toiminta on tavoitteellista ja pitkäjänteistä. Lisäksi
vahvistetaan Huntlyn kaupunkiin (Skotlannissa) solmittuja suhteita.
Hankkeen tuloksena asukkaiden yhteisöllisyys lisääntyy ja asukaspuisto
toimii kuin kylätalo ilman kattoa.

Juankoski

2010

Rakentaminen

Päättynyt

41 916,59 €

67,48 %

28 285,31 €

12 728,38 €

1 105,80 €

11 451,13 €

10614

Juankosken kaupunki - Juanvirta, Yhteisöllisyyden kehittäminen
ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Juankoski

2010

Yleishyöd. Kehitt.

Päättynyt

38 070,00 €

80,00 %

30 456,00 €

13 705,20 €

4 568,80 €

12 182,00 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Kunta

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

3 000,00 €
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

10381

Juankosken seurakunta - Holy Youth in Action
Hankkeen tavoitteena on nuorten kansainvälistymistarpeiden selvittäminen,
tulevan Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyön yhteistyön edistäminen,
uudenlaisen kansainvälisen leiritoiminnan ja yhteistyöhankkeen
suunnitteleminen, suomalaisen seurakuntatyön ainutlaatuisen leiritoiminnan
parhaiden (best practices) -käytäntöjen levittäminen ja suomalais-ugrilaisen
kieli- ja kulttuuriperinteen edistäminen. Lisäksi tavoitteena on seurakuntien
ja kunnallisen nuorisotoimen kansainvälisyystoiminnan
yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen. Kohderyhmänä ovat nuoret ja
heidän perheensä.
Juankoski
Esiselvityshankkeen toimenpiteitä ovat tavoitteisiin liittyvän tiedon
hankkiminen ja levittäminen kansainvälisissä nuortenilloissa ja ideariihissä
sekä verkostoituminen sosiaalisessa mediassa. Lisäksi toimenpiteitä ovat
neuvottelumatkat kansainvälisten kumppanien luo ja leirityön osaamisen
levittämismahdollisuuksien selvittäminen mm. kansainvälisten nuorten
leirien osalta.
Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaista kansainvälistä yhteistoimintaa
varsinaisen kansainvälisen hankkeen kautta. Lisäksi hanke vaikuttaa
nuorten ja heidän perheidensä sekä seurakunnan työntekijöiden
kansainvälistymisvalmiuksiin ja avartaa tietämystä kansainvälisen toiminnan
merkityksestä.

2010

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

31 340,00 €

100,00 %

31 340,00 €

14 103,00 €

5 641,20 €

8 461,80 €

2883

Keskustan Räsälän-Puutosmäen paikallisyhdistys - Räsälän Liittola
Hankkeessa Soisalon saaressa sijaitseva Räsälän Liittola-kylätalo
kunnostetaan vastaamaan kylän kasvavia toiminnallisia tarpeita. Kylätalon
käyttöasteen kohottamisen pullonkaulana on erityisesti keittiön
toimimattomuus. Keittiöön ja ruokailutilaan tehdään täysremontti,
jätevesijärjestelmä uusitaan, talon lämpöeristystä sekä ulkopuolista kosteusja vesieristystä parannetaan, rakennetaan inva-luiska, hankitaan
ilmalämpöpumppu tasaamaan sähkönkulutusta sekä internet-yhteys
asukkaiden käyttöön.
Hanke pohjautuu kylän kehittämissuunnitelmaan. Hankkeesta hyötyy suuri
määrä ihmisiä; erilaiset yhdistykset, yhteisöt ja juhlien ym. kokoontumisten
järjestäjät sekä kylään muuttavat uudet asukkaat. Talo on kylällä ainoa
julkinen em. kokoluokan harrastus- ja kokoontumispaikka. Hankkeen
tuloksena on elinkelpoisempi kylä vanhoille ja uudemmille asukkaille.

2008

Rakentaminen

Päättynyt

53 459,00 €

60,00 %

32 075,40 €

14 433,93 €

9 623,47 €

8 018,00 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Kunta

Kuopio

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

Y:\HANKESIHTEERI\Hankkeet\Hankeseuranta\Tilanneseuranta\Hanke- ja yritystuet Yhteenvedot koko ohjelmakausi 2007-2013\Kalakukko ry Yhteenveto Ohjelmakauden 2007-2013 Hanketuet

TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

3 134,00 €
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

10382

Koillis-Savon Matkailuyrittäjät ry - Katse Euroopan matkailutoreille
Hankkeella haetaan selvitystä siihen, miten Koillis-Savon alueella olemassa
olevat matkailuyrittäjät, matkailua palvelevat tahot ja paikallisesti
hyödynnettävissä olevat voimavarat voitaisiin saada yhteistyöhön ja siten
lisäämään alueelle suuntautuvaa matkailuvirtaa. Lisäksi käynnistetään
neuvottelut kansainvälisen kumppanin löytämiseksi lähialueelta ja
selvitetään mahdollinen kv-hankkeen aikaansaaminen. Hankkeen
kohderyhmänä ovat Koillis-Savon alueen matkailuyrittäjät.
Hankkeesta tiedotetaan alue- ja paikallislehdissä sekä pidetään
kuntakohtaisia tiedotustilaisuuksia. Haastatellaan Koillis-Savon hankkeesta
kiinnostuneet matkailuyrittäjät.
Em. perusteella sekä olemassa olevien selvitysten pohjalta kartoitetaan
mukaan lähtevät yritykset. Toteutetaan kumppaninhakumatka sekä
käynnistetään neuvottelut kansainvälisen kumppanin löytämiseksi
lähialueelta, ensisijaisesti Eestistä.
Hankkeen tuloksena syntyy varsinainen Koillis-Savon matkailuelinkeinoa
edistävä kansainvälinen hanke.

Kaavi

2010

Elinkeinojen keh.

Päättynyt

14 400,00 €

90,00 %

12 960,00 €

5 832,00 €

3 240,00 €

3 888,00 €

9827

Kulttuuriosuuskunta Elonkirjo Metsäpuutarha - Savolainen Puuvene
Hankkeen tavoitteena on nostaa savolaisen puuveneen arvostusta ja koota
talteen siihen liittyvää tieto-taitoa ja tarinaperinnettä. Hankkeen
kohderyhminä ovat puuveneen tekijät, muut puuveneperinteestä tietävät,
puuvenealan yrittäjyydestä kiinnostuneet, vesilläliikkujat sekä puuveneiden
kulttuurihistoriasta kiinnostuneet.
Hankkeessa tallennetaan puuveneperinnettä haastattelemalla ja
valokuvaamalla tekijöitä ja toimijaverkostoa, kartoitetaan olemassa olevaa
Juankoski
museoiden/yliopistojen arkistomateriaalia, järjestetään tapahtumia (kuten
tervanpolttotapahtuma, tervaseminaari, puuvenepäivä), julkaistaan kootusta
aineistosta kirja ja videodokumentti sekä kootaan valokuvanäyttely. Lisäksi
selvitetään kiinnostusta puuvenemuseon ja yhteisveistämön perustamiseen
Juankoskelle sekä kehitetään savolaisen puuveneen kotisivuja
vuorovaikutteisena foorumina.
Hankkeen tuloksena savolaisen puuveneen historiaa saadaan tallennettua
sekä levitettyä laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön.

2010

Yleishyöd. Kehitt.

Päättynyt

42 700,00 €

60,00 %

25 620,00 €

11 529,00 €

3 843,00 €

10 248,00 €

4932

Kumpusen kyläyhdistys ry - Koulut monitoimitiloiksi
Hanke on kaksi kuukautta kestävä selvitys, jossa Siilinjärven Kolmisopen ja
Kumpusen lakkautettuihin koulukiinteistöihin etsitään innovatiivisella
monitoimitilaratkaisulla kyläläisten toimintojen lisäksi julkisen sektorin,
yhdistysten ja yritysten toimintoja. Tavoitteena on saada tyhjät tilat
hyötykäyttöön, saada samalla tiloja kyläläisten kokoontumis- ja
harrastekäyttöön sekä luoda edellytyksiä yritystoiminnalle. Kohderyhmä ja
hyödynsaajia ovat kyläläiset, yhdistykset, yritykset, kunta ja muu julkinen
sektori.

2009

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

13 110,00 €

90,00 %

11 799,00 €

5 309,55 €

3 539,70 €

2 949,75 €

2.9.2016

Siilinjärvi

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

8359

Kuopion Laskuvarjourheilijat ry - Kantavat Siivet
Kuopion Laskuvarjourheilijat ry (KLU) on Siilinjärven Rissalassa toimiva
yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on pitää yllä ja kehittää
laskuvarjohyppytoimintaa alueella.
Hankkeen tavoitteena on turvata hyppytoiminnan jatkuminen ja edelleen
toiminnan monipuolinen kehittäminen.
Hankkeessa hankitaan yhdistyksen Cessna 182-malliseen
pienlentokoneeseen uusi moottori, joka mahdollistaa aikaisempaa
monipuolisemman lento- ja laskuvarjohyppytoiminnan.
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat lupakirjahyppääjät, oppilaat,
tandemoppilaat ja lentäjät ja ko. toiminnasta kiinnostuneet uudet harrastajat.
Hankkeen tuloksena laskuvarjohyppykursseja ja tandemhyppytoimintaa
voidaan tarjota jatkossakin. Uusi moottori mahdollistaa uudenlaisen
alkeisoppilaiden koulutusmuodon, NOVA-koulutuksen (=nopeutettu
vapaapudotus), käyttöönoton hyppytoiminnassa. Samoin mahdollistuu
jatkossakin koneen käyttäminen SAR-toiminnassa (=Serch and Rescue),
jossa etsitään esim. kadonneita henkilöitä tai suoritetaan
savuhavaintolentoja metsäpalojen varalta.

Siilinjärvi

2010

Koneet ja laitteet

Päättynyt

73 000,00 €

20,00 %

14 600,00 €

6 570,00 €

2 190,00 €

5 840,00 €

5698

Kuuslahden nuorisoseura ry - KAKE
Kyseessä on Siilinjärvellä sijaitsevan Kuuslahden kylän kehittämis- ja
aktivointihanke, joka pohjautuu v. 2008 valmistuneeseen
kyläsuunnitelmaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kuuslahden alueen
kyläläiset ja siellä toimivat yhteisöt. Hankkeella lisätään Kuuslahden
tunnettuutta, edistetään uusien asukkaiden saamista, parannetaan
yhteistyökulttuuria ja edistetään kylämaisemanhoitoa.
Hankkeeseen palkattava kyläkoordinaattori ideoi ja toteuttaa yhdessä
kyläläisten kanssa Kuuslahden kotisivut ja kyläesitteen sekä käynnistää
kylälehtitoiminnan, teettää rantasuunnitelman kyläläisten ja koulun käytössä
olevalle alueelle, suunnittelee sisällöt kylän infotauluihin ja "Kuuslahti"kylttiin sekä käynnistää teemaryhmätoiminnan kylän eri kehittämisalueille.
Lisäksi kunnostetaan kylämaisemaa talkootyönä.
Hankkeen tuloksena kylän sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ja yhteisöllisyys
paranee sekä toimintojen organisointi tehostuu. Lisäksi Kuuslahden
tunnettuus lisääntyy ja kylälle saadaan uusia asukkaita.

Siilinjärvi

2009

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

18 700,00 €

80,00 %

14 960,00 €

6 732,00 €

4 488,00 €

3 740,00 €

2710

Lastukosken Kylät ry - Pisan juurelta maailmalle
Lastukoski on Nilsiän itäosissa sijaitseva vireä kylä, jossa on vuosittain
runsaasti tapahtumia. Hankkeessa kylä kehittää uimaranta-aluetta
paremmin tapahtumia ja kyläläisiä palvelevaksi. Lisäksi parannetaan
kyläläisten harrastusmahdollisuuksia hankkimalla erilaisia laitteita ja
kalusteita sekä rakenteita teatteriharrastukseen.
Hankkeen rakentamisosion toimenpiteet: Hankitaan uimarannalle wc-tilat,
infotaulut, sähköliittymä, teatterille lavasteita ja siirrettäviä
katsomorakenteita sekä kunnostetaan leikkipaikkaa.
Kone- ja laitehankinnat -osion toimenpiteet: Hankitaan tietokone, skanneri,
kamera ja projektori, tarjoilupöytiä ja istuimia sekä uimarannalle
pelastusvene ja leikkivälineitä.
Hanke edesauttaa ja tukee kylän harrastustoimintaa sekä parantaa
uimaranta- ja kanava-alueen palveluja ja käytettävyyttä. Hankkeella tuetaan
kylän aktiivisuutta ja palvellaan lisääntyvää luonto- ja järvimatkailua.

Nilsiä

2008

Koneet ja laitteet

Päättynyt

7 642,00 €

60,00 %

4 585,20 €

2 063,34 €

1 375,86 €

1 146,00 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

7 / 27

KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

2710

Lastukosken Kylät ry - Pisan juurelta maailmalle
ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Nilsiä

2008

Rakentaminen

Päättynyt

13 473,00 €

60,00 %

8 083,80 €

3 637,71 €

2 425,09 €

2 021,00 €

9077

MSL - Osaavat paikallistekijät
Hankekokonaisuus on Pohjois-Savossa toteutettava yleishyödyllinen
kehittämishanke, jonka puitteissa järjestöjen, maaseudun ja kylien ihmisiä
innostetaan ja valmennetaan sekä heille annetaan valmiuksia kehittää omaa
yhdistys- ja kylätoimintaansa. Tavoitteena on edesauttaa maaseudun
ihmisiä kantamaan vastuuta oman paikallisyhteisönsä hyvinvoinnista ja
tekemään sen eteen töitä. Taustalla on ajatus kolmannen sektorin
toimijoiden vastuun lisäämisestä palvelujen tuottamisessa erityisesti
maaseudulla. Tavoitteena on innostaa maaseudun asukkaita ja
yhdistystoimijoita nostamaan omaa toimintaansa uusille tasoille. Hanketta
tehdään kiinteässä yhteistyössä maakunnan toimintaryhmien kanssa siten,
että toiminnallisia päällekkäisyyksiä ei synny.
Aktivointihanke toteutetaan koko Pohjois-Savon maakunnan alueella.
Alueellinen
Hankkeeseen osallistuvat kyläkunnilla ja taajamissa asuvat kylä- ja
asukasyhdistysten jäsenet sekä muiden maaseutualueilla toimivien
yhdistysten jäsenet.
Hankkeeseen osallistuu 30 kylä- /asukasyhdistystä kunkin toimintaryhmän
alueelta ja 20 muuta yhdistystä eli yhteensä 150 yhdistystä. Tarkoitus on
koota 15 eri kehittämisryhmää, neljästä kuuteen kunkin toimintaryhmän
alueelta.
Hanketoimijat osallistuvat 35 kyläsuunnitelman tekemiseen, josta tämän
hankkeen vastuulla kokonaisuudessaan on 18 kyläsuunnitelmaa. Muiden
kyläsuunnitelmien tekemisen vastuuta jaetaan kyläläisille ja etsitään
kumppaneita, jotka osallistuvat niiden tekemiseen. Hankkeen
kehittämistilaisuuksiin osallistuu 400 eri henkilöä ja osallistujien
aktivointipäiviä hankeaikana kertyy 3000.

2010

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

170 820,00 €

87,81 %

149 997,04 €

67 498,66 €

42 554,38 €

39 944,00 €

10923

Muuruveden kyläyhdistys - Maaseutu - elävää kulttuuria
Muuruveden kyläyhdistys toteuttaa Maaseutu - elävää kulttuuria hankkeen,
jonka tavoitteena on Muuruveden alueen kulttuuri-identiteetin
vahvistaminen. Tavoitteena on kehittää asukkaiden ja yritysten välistä
taiteellista yhteistyötä musiikin, teatterin ja graafisen ilmaisun keinoin
yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeeseen osallistuvat
Muuruveden alueen ihmiset ovat elämänkaaren eri vaiheissa.
Kohderyhmään kuuluvat varhaisnuoret, nuoret, aikuiset ja seniorit.
Hankkeessa tuotetaan näyttämötaiteellinen esitys, jossa osallistujat
osallistuvat esityksen käsikirjoitukseen, Oskar Merikannon laulujen
sovitustyö sekä toteutetaan kitaran vapaasäestyksen kurssi ja kuvataiteen
taiteen ohjausta.
Hankkeen tuloksena näyttämö-, kuva- ja säveltaide voidaan viedä ihmisten
keskuuteen mitä yllätyksellisempiin paikkoihin, kuten soiva kauppapäivä tai
teatteriesitys kahvilareissun yhteydessä.

2010

Yleishyöd. Kehitt.

Päättynyt

5 600,00 €

90,00 %

5 040,00 €

2 268,00 €

2 772,00 €

2.9.2016

Juankoski

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

11038

Mäkijärven Metsämiehet ry - Mäkimajan käytön tehostaminen
Hankkeessa on tarkoitus tehostaa Tuusniemellä sijaitsevan Mäkijärven
Metsämiesten omistaman entisen Konttimäen koulun käyttöä
ympärivuotiseksi. Rakennus toimii metsästysseuran oman käytön lisäksi
kyläläisten kokoontumispaikkana.
Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat kyläläiset, erilaiset
yhdistykset ja seurat, matkailijat, kesämökkiläiset ja juhlien järjestäjät sekä
kunnan vapaa-ajantoimi. Hankkeessa kunnostetaan Mäkimaja: Uusitaan
lämmitysjärjestelmä, rakennetaan wc-tilat, tehdään keittiöremontti, ulko- ja
sisämaalaukset ja ulkorakennuksen katon kunnostus sekä kunnostetaan
piha-alueita.
Hankkeen vaikutuksena kyläläisillä on entistä parempi kokoontumispaikka
ja erilaisten tapahtumien pitopaikka sekä matkailijoilla patikkareitin varrella
parempi taukopaikka.

Tuusniemi

2010

Rakentaminen

Päättynyt

75 135,00 €

60,00 %

45 081,00 €

20 286,45 €

-

€

24 794,55 €

10518

Nike ry - Kirjava satama, kehittämissuunnitelma
Nilsiän kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys NIKE ry:n Kirjava satama hankkeen tavoitteena on Nilsiän satama-alueen kehittäminen yhä enemmän
kaikkien kuntalaisten ja yhdistysten käyttöön. Tarkoituksena on rakentaa
alueelle mm. pelikenttiä ja tiestöä sekä järjestää istutuksia, penkkejä ja
valaistusta. Satamasta halutaan tehdä kaikkien kuntalaisten oma "ulkoolohuone". Tässä hankkeessa teetetään ulkopuolisella
suunnittelutoimistolla satama-alueen kehittämissuunnitelma.

Nilsiä

2010

Yleishyöd. Kehitt.

Päättynyt

10 400,00 €

80,00 %

8 320,00 €

3 744,00 €

2 496,00 €

2 080,00 €

8885

Tahkon kyläyhdistys ry - Tahkon päätie
Hankkeessa kyläläiset kehittävät ja kunnostavat Nilsiän Tahkovuoren
tulotien aluetta ja Tahkolahden uimaranta-aluetta. Tavoitteena on palauttaa
ja saada esiin savolaista maalaismaisemaa. Kohderyhmänä ovat alueen
asukkaat.
Hankkeessa rakennetaan Sääskiniementielle pysäkkikatoksia /
maitolaitureita, istutetaan kasveja viherkaista-alueelle, pystytetään /
asennetaan lipputankoja, roskapönttöjä, puutarharyhmä levähdyspaikalle,
puutarhakeinu, leikkipuistoon monitoimiväline sekä jouluvaloja ja
halogeenivalaisimia. Lisäksi tien ympäristöä raivataan. Tahkolahden pohjan
uimarannalle pysytetään / asennetaan uimakoppeja, roskapönttöjä,
puutarharyhmä, monikiipeilyteline, yleisvalaisimia sekä istutetaan kasveja ja
lähimmälle pysäkille asennetaan bussikatos.
Hankkeen tuloksena alueen viihtyisyys ja turvallisuus paranee ja samalla
nostetaan esille alkuperäistä savolaista perinnemaisemaa. Lisäksi alueen
asukkaiden ja yrittäjien yhteistyö ja talkoohenki lisääntyy.

Nilsiä

2010

Rakentaminen

Päättynyt

96 000,00 €

65,00 %

62 400,00 €

28 080,00 €

9 360,00 €

24 960,00 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

TUKI €
Kuntaraha
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TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

9909

Nilsiän urheilu- ja metsästysampujat / Nilsiän (Tarpisen) ampumarata
Hankkeessa kunnostetaan Nilsiässä sijaitseva ampumarata. Kohderyhmänä
ovat kaikki ammunnan harrastajat. Tavoitteena on saada säilymään
paikallisesti tärkeä ampumarata nykyisellä paikallaan kehittämällä rataa
suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on lisätä harrastusmahdollisuuksia
nykyisille käyttäjille, nuorisolle ja matkailijoille.
Hankkeen toimenpiteet: Ääneneristyksen parantamiseksi muutetaan pistooli, luodikko- sekä hirviradan ammuntapaikkoja, hirviradalle rakennetaan
ammuntavaunu, seinä- ja kattorakenteita eristetään sekä ampumapaikkojen
eteen rakennetaan lippa. Ampumakoppien kattorakenteiden kantavuutta
parannetaan vahvistamalla kattotuolit.
Rakennetaan parkkipaikka, hirvi- ja luodikkoradalle rakennetaan 50 m:n
ammuntapaikat, trap-radan päälle rakennetaan katos, rakennetaan
varastorakennus sekä korotetaan suojavalleja ja tehdään maansiirtotöitä
kulku- ja huoltoväylien parantamiseksi.
Hankkeen tuloksena ampumamelun vaikutus ympäristölle vähenee
oleellisesti sekä ampumaratatoiminta lisääntyy.

Nilsiä

2010

2701

Pajulahden kyläyhdistys ry - PARKE
PARKE-hankkeessa on tavoitteena Pajulahden kylän sisäisen
yhteisöllisyyden parantaminen, kylän imagon parantaminen sekä kylän
houkuttelevuuden lisääminen uusille asukkaille. Tavoitteena on kehittää
yhteistä ranta-aluetta. Hankkeen kohderyhmänä on Pajulahden kylän
asukkaat ja kylällä toimivat yhteisöt. Hyödynsaajana on kohderyhmän lisäksi
kunta ja kylälle muuttavat uudet asukkaat.
Hankkeessa kunnostetaan uimaranta, rakennetaan uimalaituri sekä
hankitaan leikkivälineitä lapsille.
PARKE-hankkeen tuloksena lisääntyy yhteisen ranta-alueen käyttöaste,
kyläläisten viihtyisyys sekä yhteenkuuluvuuden tunne.

Nilsiä

2008

Rakentaminen

5704

Rautavaaran Helluntailähetys - Viiden leivän ja 2 kalan keittiö
Hankkeessa Rautavaaran Helluntaiherätys ry laajentaa ja parantaa kaikille
kuntalaisille suunnattuja ravitsemuspalveluja rakentamalla keittiön
omistamaansa huoneistoon. Hankkeella luodaan edellytykset sille, että
yhdistyksen toimitilasta tulee kaikille avoin matalan kynnyksen kohtaamis- ja
virkistäytymispaikka.
Rautavaara
Hankkeessa seurakunnan toimitiloja peruskorjataan rakentamalla sinne
keittiö ja noutopöytähuone; Keittiötilan seinä- ja lattiapinnat laatoitetaan,
keittiö viemäröidään ja siihen asennetaan vesijohdot ja sähköistys sekä
rakennetaan ilmanvaihto. Hankitaan ja asennetaan keittiön koneet ja
kalusteet.
Hankkeen tuloksena tilojen käyttö monipuolistuu ja siellä voidaan tuottaa
tapahtumiin liittyvät ravintopalvelut laadukkaasti ja turvallisesti.

2009

Rakentaminen

2.9.2016

Toimenpide

Tila

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

TUKI €
Kuntaraha

136 955,00 €

35,00 %

47 934,25 €

21 570,41 €

14 380,28 €

11 983,56 €

Päättynyt

14 592,00 €

60,00 %

8 755,20 €

3 939,84 €

2 626,36 €

2 189,00 €

Päättynyt

33 085,00 €

50,00 %

16 542,50 €

7 444,12 €

4 962,38 €

4 136,00 €
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TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

9907

Rautavaara-Säätiö - Rautavaaran lentokeskus
Hankkeessa kehitetään Rautavaaran lentokeskusta investointien kautta.
Tavoitteena on saada paremmat puitteet erilaisille harrastustoiminnoille,
jotka mahdollistavat lentokeskuksen käyttöasteen nostamisen.
Kohderyhmänä ovat ilmailuharrastajat (esim. purjelento-, moottorilento-,
lennokki- ja laskuvarjoharrastajat ja -yhdistykset) sekä erilaiset pienryhmien
organisoijat, kuten leirikoulujen, mönkijä- ja kelkkasafareiden sekä kesällä
Rautavaara
isompien tapahtumien järjestäjät.
Hankkeen toimenpiteitä ovat rakentaminen -osiossa: Majoitusrakennuksen
peruskorjaus, huoltorakennuksen LVI-peruskorjaus ja kalusteiden uusinta
sekä rantasaunan peruskorjaus ja sähköistäminen. Koneet ja laitteet -osio
sisältää vintturin hankinnan purjelentoharrastukseen.
Hankkeen tuloksena lentokeskuksen toiminta lisääntyy ja monipuolistuu
sekä yhteisöllisyys vahvistuu eri toimijoiden välillä.

2010

Yleishyöd. Kehitt.

Päättynyt

85 000,00 €

38,22 %

32 487,00 €

14 619,14 €

-

€

17 867,85 €

9907

Rautavaara-Säätiö - Rautavaaran lentokeskus
ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Rautavaara

2010

Yleishyöd. Kehitt.

Päättynyt

49 147,00 €

60,00 %

29 488,20 €

13 269,69 €

-

€

16 218,51 €

5877

Riistaveden Vaarunvartijat ry - Kolokota 2008
Hankkeen kohderyhmänä ovat Riistaveden Vaarunvartijoiden partiolaiset,
alueen lapset ja aikuiset sekä erilaiset yhteisöt. Hankkeessa Riistavedellä
toimiva partioyhdistys rakentaa kodan Melalahden taajaman välittömään
läheisyyteen.
Hankkeen myötä partiolaisilla on käytössään toimiva ja monipuolinen
oppimisympäristö partioiltojen viettämiseen. Hankkeella on vaikutusta koko
alueen nuorten ja aikuisten harrastamiseen ja harrastusmahdollisuuksiin.
Lisäksi kotaa voidaan käyttää eri yhteisöjen koko kylää yhdistävänä
kokoontumispaikkana.

Kuopio

2009

Rakentaminen

Päättynyt

9 530,00 €

60,00 %

5 718,00 €

2 573,10 €

2 427,90 €

717,00 €

4312

SAKKY - Maaseutu opettaa I
Maaseutu opettaa -hanke on maaseudun ammattien markkinoinnin
kehittämishanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon yläkoulujen
ja lukioiden opettajat, nuoret ja heidän vanhempansa sekä maatalous- ja
maaseutuyrittäjät. Muut hyödynsaajat ovat elintarvikeketjun yrittäjät,
luonnonvara- ja ympäristöalan oppilaitokset sekä työvoimatoimistot.
Hankkeen tavoitteena on 1. lisätä maaseutuammattien ja -yrittämisen
tunnettuutta kehittämällä yritysten, koulujen, oppilaitosten sekä muiden
toimijatahojen yhteistyötä, 2. vahvistaa opettajien ja opinto-ohjaajien
tietämystä toimintaympäristöstä, 3. lisätä yläkoululaisten, lukiolaisten ja
vanhempien tietämystä ja kiinnostusta maaseutuammatteja kohtaan.
Hankkeen toimenpiteinä ovat uusien pysyvien yhteistyömallien kehittäminen
pilottikoulujen kanssa, kummiyritys ja -ammattilaisverkoston edelleen
kehittäminen sekä maaseutuammattien ja -yrittämisen sekä erilaisten
koulutusmahdollisuuksien esittely opettajille, nuorille ja heidän
vanhemmilleen erilaisten tapahtumien (esim.
yritysvierailut) avulla.
Hankkeen tuloksena Pohjois-Savossa toimii aktiivinen ja osaava
markkinointiverkosto, joka tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Lisäksi
opettajien, nuorten ja heidän vanhempiensa tietämys maaseudun
monipuolisista työ-, asuin- ja elinkeinomahdollisuuksista on parantunut.

Kuopio

2009

Tiedonvälitys

Päättynyt

187 500,00 €

80,00 %

150 000,00 €

67 500,00 €

52 500,00 €

30 000,00 €

11336

SAKKY - Maaseutu opettaa II - Toimivat toimintamallit
Ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Kuopio

2010

Tiedonvälitys

Päättynyt

85 608,65 €

80,73 %

69 111,86 €

31 100,33 €

20 696,23 €

11 430,30 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Kunta

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

TUKI €
Kuntaraha
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TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

5 885,00 €
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

9089

Savon Tomerat Naiset ry - Kädentaidot ja -taitajat
Hankkeessa tavoitteena on kartoittaa ja tallentaa Koillis-Savon alueen
kädentaitajat ja heidän osaamisensa. Tallennustyö tehdään mahdollisimman
kattavasti eri tuotteisiin mm. vaatteet, käyttöesineet ja työkalut,
materiaaleihin ja valmistustekniikoihin liittyen. Tuotteiden tallennus tehdään
kirjallisena ja siitä koostetaan CD-romppu. Taitajista kootaan kirjoitettua
tietoa, valokuvia ja osittain nauhoitettua tallennetta. Hankkeessa
Tuusniemi
toteutetaan myös työnäytöksiä/kursseja vanhoista työtavoista, mm. kasvi- ja
sienivärjäys, sepäntyö, saippuan keitto, tuohityö, tallukkaan teko. Lisäksi
toteutetaan 1 - 3 opintomatkaa käsityökohteisiin.
Yleisön käyttöön tarkoitettu, arkistoitu aineisto tulee kirjastoihin ja/tai
käsityökeskuksiin. Lisäksi tallennetuista tuotteista kootaan näyttelyitä eri
puolille aluetta. Tallennetuista tuotteista valitaan jatkossa nykyaikaan
kehitettäviä tuotteita.

2010

2369

Savonia AMK - TietoTahko opaskoulutus
Hankkeen tavoitteena on saada alueella asuvat, alueelle muuttaneet ja
varsinkin nuoret henkilöt kiinnostumaan kotiseudustaan ja tulemaan
mukaan opiskelemaan kotiseututietoutta. Hankkeen aikana järjestetään
Koillis-Savon kuntien, kaupunkien ja Siilinjärven kunnan alueella
opaskoulutus, kestoltaan yhteensä 160 tuntia.
Koulutukseen voivat osallistua opiskelijat, alueelle muuttaneet,
työssäkäyvät kotiseudusta ja opastamisesta kiinnostuneet henkilöt sekä
alueella opastustyötä tekevät.
Koulutuksessa painotetaan opastustyön tulevia haasteita, kuten
teemaopastusta eli paikallisten merkkihenkilöiden, tapahtumien,
nähtävyyksien ja vesistöjen huomioimista opastuskokonaisuudessa.
Kotiseutupäivät vuonna 2009 ovat yksi opastuskokonaisuuksien
testaustapahtuma. Koulutuksen aikana tuotetaan koulutusmateriaalista
monistesarja, jota nykyiset oppaat, extraajina ja uusina luonto-oppaina
työskentelevät voivat hyödyntää työssään. Lisäksi kartoitetaan
taidemuseoita ja gallerioita, joissa on alueeseemme liittyviä kultakauden
taidemaalareiden töitä.
Hankkeen tuloksena omaan asuinkuntaan liittyvä tietämys lisääntyy ja
alueelle saadaan ammattitaitoisia oppaita. Koulutuksen kautta parannetaan
opastusten laatua ja Kotiseutupäiville luodut opastuskokonaisuudet ovat
jatkossa alueen asukkaiden ja matkailijoiden hyödynnettävissä.

2008

2.9.2016

Kuopio

Toimenpide

Tila

Yleishyöd. Kehitt. Käynnissä

Koulutus

Päättynyt

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

TUKI €
Kuntaraha

54 000,00 €

80,00 %

43 200,00 €

19 440,00 €

6 480,00 €

17 280,00 €

11 250,00 €

80,00 %

9 000,00 €

4 050,00 €

2 700,00 €

2 250,00 €
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TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

10158

Siilinjärven Urheiluampujat ry - Raasion toimistotilat ja käyttövalvonta
Siilinjärven Urheiluampujat ry:n hankkeen tavoitteena on kehittää Raasion
ampumaradasta sekä ampumaharjoitteluun, kilpailuihin, valmentautumiseen
että harrastematkailuun sopiva viihtyisä keskus. Toisena tavoitteena on
laajentaa ratojen käyttöä ja aukioloaikoja siten, että ympäristökuntien
aseiden lailliset haltijat voivat helposti heille sopivana aikana tulla
testaamaan aseensa ja kehittämään ampumataitoaan ampumaradalla.
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ampumaharrastajat ja kilpailijat sekä metsästäjät.
Hankkeen rakentaminen -osion toimenpiteet ovat: Lipunmyynti- ja
tulospalvelurakennuksen rakentaminen sekä kulkuväylien ja parkkipaikan
kunnostaminen. Kone- ja laitehankinnat -osio sisältää elektronisen
käyttövalvontalaitteiston hankinnan.
Hankkeen tuloksena Raasion ampumakeskuksesta tulee alueelle
merkittävä, monipuolinen, turvallinen ja viihtyisä paikka sekä harrastaa että
järjestää kilpailuja.

Siilinjärvi

2010

Koneet ja laitteet

Päättynyt

20 000,00 €

30,00 %

6 000,00 €

2 700,00 €

1 500,00 €

1 800,00 €

10158

Siilinjärven Urheiluampujat ry - Raasion toimistotilat ja käyttövalvonta
Ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Siilinjärvi

2010

Rakentaminen

Päättynyt

10 000,00 €

30,00 %

3 000,00 €

1 350,00 €

750,00 €

900,00 €

3969

Silin Latu - Siilin Ladun toimintakeskus
Patakukkula-Hamulan ulkoilualue alkaa aivan Siilinjärven keskustan
läheisyydestä ja sillä on runsas käyttäjäjoukko; Eri urheiluseurojen harjoitusja kilpailutoiminnassa mukana olevat sekä kaikki liikuntaa harrastavat
alueen asukkaat. Alueella on mm. laaja polkuverkosto ja valaistu kuntopolku
sekä talvisin valaistu latu, muuta latuverkkoa ja merkityt lumikenkäreitit,
mutta mitään taukopaikkaa tai tukikohtaa alueella ei ole ja se rajoittaa
Siilinjärvi
toimintaa.
Hankkeessa rakennetaan keskeiselle paikalle latujen ja polkujen varteen
monipuolinen toiminta- ja taukokeskus.
Hankkeen tuloksena alueen toimivuus ympärivuotisena lähiliikunta-alueena
paranee, sillä rakennus toimii taukopaikkana sekä tapahtuma- ja
kilpailukeskuksena. Lisäksi se mahdollistaa myös kahvila- ja
koulutuspalvelut.

2009

Rakentaminen

Päättynyt

173 980,00 €

55,18 %

96 002,16 €

43 200,97 €

2 551,19 €

15 250,00 €

11801

Soitun Erä-Pojat ry - Soitunmutka puuenergialle
Soitunmutka puuenergialle hankkeen päätavoitteena on turvata
Soitunmutkan talviaikaiset lämmityskustannukset kohtuullisina ja saada
siten pidettyä Soitunmutka edullisena myös talviaikaan käytössä olevana
toimintatilana.
Hankkeessa rakennetaan Soitunmutkan toimintakeskukseen kotimaisella
puulla toimiva lämmitysuuni, jolla hoidetaan merkittävä osa talviaikaisen
käytön lämmityskustannuksista. Investoinnin avulla Soitunmutka tulee
olemaan myös talviaikaan taloudellisesti edullinen toimintatila kyläalueen
nuorison kerho- ja
harrastustoiminnalle sekä kyläkokousten, koulutustilaisuuksien ja
juhlatilaisuuksien pitopaikkana.

2010

Rakentaminen

Päättynyt

8 305,00 €

61,00 %

5 066,05 €

2 279,72 €

2 786,33 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Tuusniemi

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

-

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

35 000,00 €
Siilinjärven
suoraa
kuntarahaa

€
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

9084

Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys ry - Sportti-linja
Hankkeen avulla pyritään luomaan uutta, innovatiivista ja kiinnostusta
herättänyttä yhteistyötä Nilsiän alueen yrittäjien, organisaatioiden ja koulun
välille ja siten vaikuttamaan postiviisesti myös Nilsiän matkailun ja nuorten
yrittäjyyden kehittämiseen sekä alueen työllisyyteen. Hankkeen
kohderyhmänä ovat lukioon opiskelemaan pyrkivät liikunnallisesti
suuntautuneet nuoret. Lisäksi kohderyhmänä ovat eri urheilulajeja
harrastavat nuoret sekä Nilsiän alakoulun oppilaat.
Hankkeen avulla pyritään rakentamaan lukioon uusi, innovatiivinen
koulutusohjelma, ns Sportti-linja, liikunnan, matkailun ja yrittäjyyden
opiskelun yhdistämisessä siten, että urheiluun liittyvää harrastustoimintaa
(alppihiihto, salibandy, golf) liitetään valinnaisina kursseina lukion
opetukseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulun kanssa sekä
kehitellään ja testataan Sportti -leirejä. Lukion perustehtävän toteuttaminen
on tämän hankkeen ulkopuolella.
Hankkeen tuloksena yhteistyö koululaitoksen ja yrittäjien välillä lisääntyy
sekä eri urheilupainotuksissa opiskelevien oppilaiden määrä kasvaa.

Nilsiä

2010

Yleishyöd.kehitt.

Päättynyt

45 882,00 €

70,00 %

32 117,40 €

14 452,83 €

4 817,61 €

12 846,96 €

2664

Tuusjärven-Haurangin Erämiehet ry- Katto piän piälle
Hankkeessa paikallinen metsästysseura rakentaa Tuusjärven kylälle
Tuusniemelle kodan jätevesijärjestelmineen metsästysmajan yhteyteen.
Tavoitteena on kehittää seuran kokoontumispaikkaa siten, että se palvelee
myös kyläläisiä ja koululaisia nykyistä paremmin. Siellä voidaan järjestää
erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia, koulutuksia ja se toimii
kokoontumispaikkana. Se tukee myös matkailuyrittäjien toimintaa. Tärkeänä Tuusniemi
tavoitteena on vähentää nuorten vieraantumista luonnosta ja maaseudusta.
Seuran toiminta-alue on ja tulee jatkossa olemaan entistä vilkkaampaa
paluu- ja uusmuuttaja aluetta. Kuopion läheisyydestä johtuen hanke tukee
näin myös Tuusniemen kunnan tulevaisuuden visiota asukasluvun
kasvattamisesta, koska seuraan on mahdollista sääntöjen mukaan päästä
jäseneksi alueella asuva tarvittavat metsästysluvat omaava henkilö.

2008

Rakentaminen

Päättynyt

51 123,00 €

20,00 %

10 224,60 €

4 601,07 €

3 067,38 €

2 556,15 €

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

12150

Savonia-Ammattikorkeakoulun ky - Ralli, Järjestörallin kehittämismalli
Koillis-Savosta
Ralli, Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta -koulutushankkeen kautta
parannetaan Koillis-Savon, Siilinjärven ja Kuopion maaseutualueiden
autourheilu ja muihin tapahtumiin osallistuvien henkilöiden tapahtumien
järjestämisosaamista. Osaamisen kehittyminen näkyy alueella ja ulospäin
ammattimaisena toimintana. Samalla parannetaan eri järjestöjen välistä
yhteistyötä ja muodostetaan uusia yhteistyötoimintaverkostoja. Ensisijaisena
kohderyhmänä ovat F-cup ja SM-ralli tapahtumien järjestämiseen
osallistuvat henkilöt ja kartingautokilpailuun osallistuvat lapset.
Hankkeen koulutusosio koostuu kahdesta pääteemasta; a)
autourheilutoimintaan liittyvästä täsmäkoulutuksesta, johon kuuluvat mm.
toimitsijakoulutukset, kartingkoulutukset ja erikois ea-koulutukset (102 h) ja
b) tapahtumien järjestämiseen liittyvästä koulutuksesta mm. tapahtuman
tuotantoprosessi, rahoitus, markkinointi, verkostoituminen, turvallisuus,
ympäristöasiat jne. (56 h). Koulutus toteutetaan osittain hyödyntäen
Internettiä. Koulutusmateriaalista tuotetaan sähköinen opas, jota vastaavien
tapahtumien järjestäjät voivat hyödyntää toiminnoissaan. Internettiin
avataan oma blogi, joka on osallistujien käytössä koulutuksen ajan ja sen
jälkeenkin.

Kuopio

2011

Koulutus

Päättynyt

35 250,00 €

90,00 %

12151

Rautavaaran Harrastajateatteri ry - Jokiharjun kasvu
Rautavaaran Harrastajateatterilla on tarve turvallisen piha-alueen ja
liikennöinnin sujuvuuteen sekä varastotilojen rakentamiseen puvustuksen
kunnossapidon ja säilyttämisen parantamiseksi.
Hankkeessa rakennetaan kylmä- ja lämmin varastotila, joka toimii myös
lämpiönä (pukuhuoneena). Varastossa säilytetään mm. "ohjelmapakettien"
tarvittavat varusteet, kuten roolivaatteet, lavasteet, maskit, peruukit ym.
rekvisiitta. Lisäksi laajennetaan parkkialuetta sekä kohennetaan pihaaluetta tasaisemmaksi ja helpommin kuljettavaksi.
Hankkeen tuloksena teatterin toimintaa voidaan parantaa sekä lisätä
kulttuuripalvelujen tarjontaa.

Rautavaara

2011

Rakentaminen

Päättynyt

27 302,00 €

12326

Kaavin Kaiku ry - Iloharjun kiinteistön kunnostus
Kaavin Kaiku ry omistaa paikkakunnan ainoan sisäliikuntatilan, jonka kunto
on nykyisessä tasossaan erittäin heikko. Tavoitteena on kunnostaa
kiinteistöä niin, että se palvelee paremmin paikkakunnan eri urheilulajien
harrastajia ja tarjoaa yhteisöille ja yrityksille tilat erilaisten tilaisuuksien
järjestämiseen.
Hankkeessa toteutetaan saliosan sisäpuolen peruskunnostus;
Kunnostetaan lattia, seinät, päädyt ja katto, hankitaan seinälle kääntyvä
esiintymislava sekä tehdään LVIStöitä.
Salin peruskunnostuksen avulla tilat siistiytyvät, tulevat toimivimmiksi ja
ilmastointi paranee.

Kaavi

2011

Rakentaminen

Päättynyt

51 317,00 €

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

31 725,00 €

14 276,25 €

11 103,75 €

60,00 %

16 381,20 €

7 371,54 €

60,00 %

30 790,20 €

13 855,59 €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

-

TUKI €
Kuntaraha

6 345,00 €

€

9 009,66 €

10 776,57 €

6 158,04 €
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TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

-

€
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

12882

Osuuskunta Elonkirjo - Elämän Kirjo
Hankkeen aikana kehitetään Juankoskelle KIRJO-tapahtuman konseptia,
yhteistyökuvioita, tapahtuman imagoa ja visuaalista ilmettä sekä tehdään
tunnetuksi Juankoskea lauluntekemisen pääkaupunkina ja potentiaalisena
luovan yrittämisen paikkana. Tavoitteena on omaleimainen ja harkitun
kotikutoinen tapahtuma, jossa on runsaasti tilaa yhteislauluille, mutta myös
uusille nouseville lauluntekijöille ja harrastajille. Tavoitteena on synnyttää
paikkakunnalle tahtotila ja valmiudet yhteisvoimin organisoida mittava
tapahtuma.
Juankoski
Hankkeen aikana kartoitetaan, kehitetään ja suunnitellaan tapahtuman
vaatimia puitteita ja yhteistyötä esiintymistilojen, majoituspalveluiden,
ravintolapalveluiden ja liikennejärjestelyjen osalta. Hankkeen aikana
kehitetään luovien alojen yhteistyöverkostoa Pohjois-Savossa erityisesti
musiikkiväen ja käsityöläisten yhteistoiminnan osalta. Hankkeen aikana
kehitetään tiedotusyhteistyötä ja verkostoa luomaan pohjaa tulevien vuosien
KIRJON markkinoinnille ja tiedotukselle.
KIRJO 2011 on pilottitapahtuma, josta kertyvän kokemuksen pohjalta
voidaan jatkaa eteenpäin pyrkien vakiinnuttamaan KIRJO merkittäväksi
valtakunnalliseksi musiikki- ja kulttuuritapahtumaksi.

2011

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

17 600,00 €

80,00 %

14 080,00 €

6 336,00 €

3 520,00 €

4 224,00 €

7669

Tuusjärvi-Hiidenlahti kota- ja retkeilyreitti
Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys kehittää kyläänsä vuonna 2008 laaditun
kylän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tämän kota- ja
retkeilyreittihankkeen kohderyhmänä ovat alueen vakituiset ja
kesäasukkaat, veneilijät sekä kyläläisten vieraat.
Hankkeen toimenpiteet: Rakennetaan kota retkisatamaan, Koivulahden
uimaranta kunnostetaan (ruopataan, hiekoitetaan, kivetään, rakennetaan
laituri ja pukukopit,
laitetaan istutuksia ja opasteet sekä hankitaan soutuvene) sekä
suunnitellaan ja rakennetaan Tuusjärvi-Hiidenlahti retkeilyreitti.
Hanke rakentaa kylän imagoa, lisää yhteistyötä sekä hyödyntää luontoa.

2011

Rakentaminen

Päättynyt

20 950,00 €

60,00 %

12 570,00 €

5 656,50 €

4 399,50 €

2 514,00 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Kunta

Tuusniemi

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

12906

13147

13638

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

Koillis-Savon Matkailuyrittäjät ry - Slow Life country "Slowli"
Hankkeen tavoitteena on kehittää Koillis-Savoa erilaisena hiljaisuuteen ja
Slow life -suuntaukseen perustuvana matkailualueena. Näille teemoille on
alueella jo hyvät luontaiset edellytykset. Hiljaisuus ja Slow life voidaan sitoa
toisiaan vahvistaviksi johtaviksi ajatuksiksi, joiden alle voidaan sijoittaa
useita tuoteperheitä. Toteutetun esiselvityshankkeen tuloksena oli, että
alueella on selvä tarve kehittää matkailuelinkeinoa ja yritysten välistä
yhteistyötä.
Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä aloitetaan Slow Life -suuntauksen
mukainen aluemarkkinointi ja siihen liittyvän markkinointimateriaalin
tekeminen yhteistyössä Itä-Virunmaan kumppaneiden kanssa. Alueen
imagon kehittämiseksi tuotetaan kuvamateriaalia, joka tullaan käsittelemään
ja syöttämään kuvapankkiin. Lisäksi tehdään seudullinen kuvalehti tms.
Hankkeen kv-osiossa tehdään reitistöopas Itä-Virunmaalta Koillis-Savoon
sekä reittiä edustava postikorttisarja, lisäksi synnytetään virtuaalimatka DVDmateriaalina sekä luodaan www-sivusto. Kv- toimenpiteet toteutetaan
yhdessä Viron kumppanin, Kirderanniku Koostöökogun Leader-ryhmän
kanssa. Yhteistyöhön liittyen tehdään myös matka Viroon.
Hankkeen tuloksena Koillis-Savon tunnettuus Slow Life -suuntauksen
mukaisena matkailualueena on vahvistunut sekä lähialueilla sijaitsevien
matkailuyritysten välinen yhteistyö on vahvistunut ja
aluemarkkinointimateriaali syntynyt. Myös Koillis-Savon ja Itä-Virunmaan
alueiden matkailullinen yhteistyö on käynnistynyt.

Kaavi

2011

Elinkeinojen keh.

Päättynyt

40 360,00 €

90,00 %

36 324,00 €

16 345,80 €

9 081,00 €

Nilsiä

2011

Rakentaminen

Päättynyt

110 164,00 €

100,00 %

110 164,00 €

49 573,80 €

16 524,60 €

Nilsiän kaupunki - Kirjava Satama - Nilsiän satama-alueen kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on lisätä Nilsiän satama-alueen liikunta- ja
virkistysmahdollisuuksia sekä alueen viihtyisyyttä. Hanke mahdollistaa
esim. suurten Beach volleyturnausten järjestämisen. Hankkeen
kohderyhmää ovat lapset, nuoret, liikunta- ja urheilujärjestöt, koululaiset,
liikuntavammaiset ja muut erityisryhmät sekä tavalliset kävelijät ja ulkoilijat.
Satamaan rakennetaan neljä Beach volley-kenttää. Niiden viereen tulee
noin 1,5 m korkea pengerrys, joka toimii sekä katsomona että meluvallina
ranta-asujaimistoon
päin. Ranta-alue raivataan, poistetaan puskat ja risut sekä pengerretään
uudestaan. Rannan suuntaisesti rakennetaan toisesta päästään umpinainen
kulkureitti, joka toimii kävelytienä ja autoille huoltoreittinä päästä mm.
venepaikkojen läheisyyteen. Lapsille rakennetaan oma leikkikenttänsä
kalusteineen. Alueelle istutetaan puita ja pensaita.
Hankkeen tuloksena satamasta kehittyy kaikkien kaupunkilaisten viihtyisä,
toiminnallinen ulko-olohuone.
Koillis-Savon Kehitys Oy - Kauppaverkko
Koillis-Savon kaupallisten keskusten kehittämistyö pyritään käynnistämään
kaikissa viidessä alueen kunnassa, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi, Nilsiä ja
Rautavaara. Tämän esiselvityshankkeen tarkoituksena on kartoittaa, tutkia
ja tutustua eri toimintamalleihin yritysten palveluiden
markkinointiympäristöistä ja palvelusisällöistä, jotka nostavat Koillis-Savon
imagoa ja parantavat palvelujen esilläoloa ja saavutettavuutta alueella.
Tavoitteena on yrittäjien ja elinkeinotoimien yhteisen kehittämismotivaation
hakeminen, vaihtoehtojen hakeminen ja kehittämistoimintaan sitouttaminen.
Toimenpiteinä ovat: Kuntakohtaiset kehittämistyöpajat, tutustumismatkat
(Pohjois-Savo ja Etelä-Suomi), vertailut, yhteiset tapaamiset ja tiedonvaihto
eri kuntien kehittämisryhmien kesken. Hankkeen tuloksena syntyy
toimintamalli varsinaisen kehittämistyön käynnistämiselle.

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

10 897,20 €

-

€

44 065,60 €

Nilsiän
suoraa
kuntarahaa

Juankoski

2011

Elinkeinojen keh.

Päättynyt

30 000,00 €

90,00 %

27 000,00 €

12 150,00 €

14 850,00 €
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13732

Kaavin 4H-yhdistys ry - Ilmaise iloitsesti
Ilmaise Iloisesti on Kaavin, Juankosken ja Leppävirran 4H-yhdistysten
kansainvälisyyden esiselvityshanke. Sen tavoitteena on kartoittaa, onko em.
yhdistysten ja mahdollisesti lähikuntien alueella toimintamahdollisuuksia
varsinaiselle pidempikestoiselle ilmaisutaitoon painottuvalle hankkeelle.
Kohderyhmänä on alueen lapset ja nuoret.
Esiselvityshanke muodostuu paikallisesta ja kansainvälisestä osuudesta.
Paikallisessa osuudessa tehdään kysely alueen nuorisolle, tarkoituksena
selvittää heidän kiinnostuksensa ja omat ehdotuksensa hankkeen
toteuttamiseksi. Hankkeessa järjestetään yhdessä koulujen ja nuorisotoimen
kanssa lapsille ja nuorille ilmaisutaidon toimintaa (nukketeatteri,
katuteatteri, tanssi); työpajoja, kerhoja, leirejä sekä opintomatkoja.
Jokaiseen osa-alueeseen kuuluu esitysten valmistaminen lavastuksineen.
Kansainvälisessä osuudessa etsitään eurooppalaista yhteistyökumppania,
jonka kanssa käydään kulttuurivaihtoa ja sovitaan toimenpiteistä varsinaista
hanketta varten.
Hankkeeseen sisältyy suunnittelukäynti kansainvälisen kumppanin luona.
Hankkeesta hyötyvät nuorten lisäksi paikkakunnan kulttuuritarjonta ja
harrastajateatterit.

Kaavi

2011

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

46 616,00 €

96,00 %

13763

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö Leikkilaidun
Leikkilaidun -hankkeen avulla on tarkoitus parantaa oleellisesti lasten (1-15
v) ja sitä kautta myös perheiden omatoimisen toiminnan ja viihtymisen
edellytyksiä
Nuorisokeskus Metsäkartanon alueella.
Hankkeessa kunnostetaan jo olemassa olevia ja rakennetaan uusia
Rautavaara
leikkipaikkarakennelmia siten, että leikkialuetta voidaan käyttää paitsi
omatoimiseen leikkiin ja liikuntaan, myös ohjattuihin ryhmäharjoitteisiin.
Lisäksi alue toimii lasten ja nuorten kokoontumis- ja seurustelupaikkana.
Monipuolinen, turvallinen ja viihtyisä toimipaikka parantaa alueen
viihtyisyyttä ja kannustaa lapsia liikunnallisiin ulkoleikkeihin. Leikkipaikka
kehittää lasten motoriikkaa, koordinaatiota, lihasvoimaa ja tasapainoa sekä
edistää lasten sosiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

2011

Yleishyöd. Invest. Päättynyt

32 967,00 €

13761

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö Metsäkartanon Geotieto
Metsäkartanon geotietohankkeen esiselvitysvaiheessa laaditaan
suunnitelmat myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa, nuorten
ympäristökasvatustyötä tukevaa maaperägeologista geotietokokonaisuutta
varten. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti leirikoululaiset ja muut
nuorisoasiakkaat.
Esiselvityshankkeessa toteutetaan maastokohteiden kartoitus,
Rautavaara
toiminnallisten sisältöjen suunnittelu maastokohteisiin, interaktiivisen
näyttelyn sisältöjen suunnittelu, näyttelyarkkitehtuurin ja esitystavan
yleissuunnittelu sekä internet-sovellusten sisältösuunnittelu.
Esiselvityksen tuloksena saadaan yksilöity ja dokumentoitu suunnitelma
sisällöistä ja toteutustavoista sekä kustannusarvio, joiden pohjalta voidaan
tehdä varsinaisen näyttelyarkkitehtuurin ja rakenteiden suunnittelu, toteutus
sekä rahoitussuunnittelu.

2011

Yleishyöd. kehitt.

18 600,00 €

2.9.2016

Päättynyt

Hankkeen
budjetti €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

44 751,36 €

20 138,11 €

15 662,98 €

8 950,27 €

60,00 %

19 780,20 €

8 901,09 €

6 923,07 €

3 956,04 €

85,38 %

15 880,68 €

7 146,30 €

7 734,38 €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

1 000,00 €
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Hankenro
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14805

Kuopion Kaupunki - Puutossalmen Kylätalo
Puutossalmen kylätalo on keskeinen osa kylää ja sen toimintaa. Kylätalo on
Kuopion kaupungin omistuksessa, mutta toiminnan keskeinen
vastuunkantaja on Puutossalmen kyläyhdistys ry. Aktiivisia kylätalon
käyttäjiä ovat myös urheiluseura, kansalaisopisto, seudun monet järjestöt ja
seurat, vesiosuuskunta, alueen tiekunnat, Kuopion kaupunki ja
seurakunnat. Kylätalo on alueen ainoa kokoontumis- ja harrastuspaikka.
Tavoitteena on, että kylätalo voi toimia jatkossakin kylän harrastus- ja
palvelutoiminnan keskuksena ja turvallisena ympäristönä eri ikäryhmien
aktiiviselle toiminnalle.
Hankkeessa kunnostetaan kylätaloa; Korjataan ja maalataan vesikatto sekä
johdetaan kattovedet pois, ajanmukaistetaan keittiötilat (mahdollinen
kosteusvaurio korjataan), uusitaan eteistilojen kalusteet ja pinnat sekä
tehostetaan lämmitysjärjestelmää hankkimalla kaksi ilmalämpöpumppua.
Hankkeen tuloksena asuin- ja elinympäristön laatu ja vetovoima paranee,
kun kylätalosta saadaan toimiva ja turvallinen. Aktiivinen kyläyhteisö tarjoaa
asumisen mahdollisuuksia ja viihtyvyyttä myös uusille asukkaille.

Kuopio

2011

Yleishyöd. Invest. Päättynyt

15251

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys - Nilsiän museon investoinnin
esiselvitys
Nilsiän museon kehittämisen esiselvityksen tavoitteena on lisätä museon
tunnettuutta ja käyttöä sekä parantaa museon palveluvarustusta.
Hankkeessa laaditaan museolle ensimmäinen tiedotus- ja
markkinointisuunnitelma sekä suunnitellaan museolle uusi graafinen ilme,
jonka mukaisesti uudistetaan internet-sivusto sekä esitteet ja muut
painotuotteet. Museo-oppaille järjestetään koulutusta asiakaspalvelusta,
opastuksesta, tekniikasta ja museoesineistä. Museolle suunnitellaan
käytännöllinen ja informatiivinen ääntä, kuvaa ja erikieliset (eri
kohderyhmät) vierailijat huomioiva opastusjärjestelmä. Museokiinteistön
kehittämiseksi laaditaan suunnitelmat. Lisäksi tehdään opintomatka
erilaisiin museokohteisiin, joissa em. asioita on toteutettu.
Hankkeen tuloksena toteutetaan varsinaiset investoinnit.

Nilsiä

2011

Yleishyöd. kehitt.

2.9.2016

Toimenpide

Tila

Päättynyt

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

106 877,31 €

100,00 %

106 877,31 €

48 094,78 €

16 031,61 €

20 230,00 €

80,00 %

16 184,00 €

7 282,80 €

8 901,20 €
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

Kuopion
42 750,92 €
suoraa
kuntarahaa

19 / 27

KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

16439

Mäntyjärven kyläyhdistys ry - Koti Kortteisen koulupiirissä
Kaavin kunnan pohjoisosissa sijaitsevat kolme kylää Kortteinen, Rasinmäki
ja Mäntyjärvi käynnistävät aktiivisen toiminnan asukaspohjan
varmistamiseksi ja kylien markkinoimikseksi sellaisille kohderyhmille, joista
mahdollisia maallemuuttajia löytyy. Tätä tarvetta varten toteutetaan
projektimuodossa markkinointikampanja, jonka osana on myös kylien
keskinäisen yhteistyön ja sitä kautta näkyvyyden ja asumisviihtyvyyden
vahvistaminen. Projektin päämäärät ovat asukkaiden määrän säilyttäminen
tai lisääminen, kyläkoulun säilyttäminen, muiden palveluiden kuten
kyläkaupan säilyttäminen ja parantaminen ja asukasviihtyvyyden
lisääminen.
Projektissa toteutettavat toimenpiteet: 1. Myytävien kiinteistöjen ja tonttien
inventointi ja kauppakunnostus. 2. Markkinointisuunnitelma edelliselle. 3.
Kylien kotisivujen ajanmukaistaminen. 4. Sosiaalisen median valjastaminen
kylien käyttöön. 5. Vuotuiset Kotpaikkamarkkinat-asumispäivät. 6.
Osallistuminen Rakenna ja Asu -messuille Kuopiossa. 7.
Kyläkummijärjestelmä. 8. Kylien yhteiset iltamat-tapahtuma, joka toimii myös
uusien asukkaiden tutustumisiltana.
Projektin tuloksena kylät säilyvät elinvoimaisina ja viihtyisinä asuinpaikkoina
ja Kaavin kunnan pohjoisen haja-asutusalueen palvelutaso turvataan, mikä
edistää myös kunnan matkailuelinkeinon kehittymistä.

Kaavi

2012

Yleishyöd. kehitt. Käynnissä

28 588,00 €

80,00 %

16096

Kuopion Kaupunki - Lamperilan kylätalo
Lamperilan monitoimitalo on keskeinen osa Lamperilan kylää. Talo on
Kuopion kaupungin omistuksessa, mutta taloa ylläpitää Lamperilan
kyläseura ry. Tavoitteena on saada kylätalo sen käyttäjiä mahdollisimman
hyvin pitkällä tähtäyksellä palvelevaan kuntoon. Hankkeen kohderyhmät ja
hyödynsaajat ovat erittäin laajat. Kylätalo kokoaa päivittäin yhteen harrastus, koulutus- ja palvelutoimintaa sekä Lamperilasta että naapurikyliltä.
Kylätaloa käyttää kyläseuran lisäksi mm. kansalaisopisto, seudun monet
järjestöt ja seurat, vesiosuuskunta, alueen tiekunnat, Kuopion kaupunki ja
seurakunnat. Monitoimitalo on alueen ainoa kokoontumis- ja
harrastuspaikka.
Hankkeessa kunnostetaan kylätaloa; Rakennetaan luiska
liikuntarajoitteisille, uusitaan vesikatto sekä asennetaan vesikourut ja rännit
sekä sadevesikaivot, poistetaan biljardihuoneen hajuhaitta (purkua jne) ja
kunnostetaan tila etätyöpisteeksi sekä ajanmukaistetaan keittiötilat.
Hankkeen tuloksena kylätalo voi toimia jatkossakin kylän harrastus- ja
palvelutoiminnan keskuksena ja turvallisena ympäristönä kaikkien
ikäryhmien aktiiviselle toiminnalle. Toimiva ja turvallinen kylätalo vaikuttaa
merkittävästi asuin- ja elinympäristön laatuun ja vetovoimaan.

Kuopio

2012

Yleishyöd. Invest. Päättynyt

113 273,00 €

100,00 %

2.9.2016

Toimenpide

Tila

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

22 870,40 €

10 291,68 €

12 578,72 €

113 273,00 €

50 972,85 €

6 627,15 €
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

55 673,00 €

Kuopion
suoraa
kuntarahaa
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15393

Siilinjärven Ponnistus ry - Lumi 2010-2012
Hankkeen tavoitteena on kehittää Siipo pujottelijoiden toimintaa laadullisesti
ja sisällöllisesti. Tavoitteena on mahdollistaa laaja osallistusmahdollisuus
siilinjärveläisille lajin parissa turvallisessa ja hyvin organistoineessa
seuratoiminnassa. Tällä hankkeella päivitetään ja saatetaan
harjoitteluvälineistö monipuoliseksi. Hanke sisältää koneet, laitteet ja
kalusto-osion. Siinä hankintaan ajanottolaitteet + langaton ajanotto,
pujottelukeppejä, akkuporakoneita, linjamerkkaustupsuja, porttilippuja,
jarrullinen kärry teltalle, kuulokkeet lähtö/kellomies sekä
kesäharjoitteluvälineitä.
Hankkeen tuloksena Siipo pujottellijoiden alueellinen asema kehittyvänä ja
uudistavana maakunnallisena alppilajien pariin perehdyttäjänä vahvistuu.
Lajin parissa toimijoille mahdollistuu edetä mahdollisimman pitkälle lajin
parissa.

Siilinjärvi

2011

Koneet ja laitteet Käynnissä

19 450,00 €

50,00 %

9 725,00 €

4 376,25 €

1 458,75 €

16806

Kuopion kaupunki - Rising Youth Bands
Rising YOUTH BANDS -hanke on osa YES-COMM-ACT! kansainvälistä
"sateenvarjohanketta". Hanke on alueiden välinen ja kansainvälinen
yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka kohderyhmän ja potentiaalisen
toimijoiden joukon muodostavat bändisoitosta, nykytanssista ja
nuorisotapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet koillissavolaiset ja
paltamolaiset nuoret. Hankkeen tavoitteena on nuorten soitto- ja
tanssiharrastuksen tukeminen ja osaamistason nostaminen sekä jo
toimivien ja/tai hankkeen myötä syntyvien kokoonpanojen ja
esiintyjäryhmien tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen. Hanke on
voimakkaasti aktivoimassa nuoria paitsi soittamiseen ja tanssimiseen myös
nuorisotapahtumien järjestämiseen "nuoret järjestävät nuorille" periaatteella.
Monessa alan harrastamiseen liittyvässä ja harrastuksessa eteenpäin
pääsyä edesauttavassa seikassa (esim. sävellys-, sanoitus- ja sovitustyön
perusteet, videotuotanto, oman osaamisen markkinointi jne.) ei ole tarjolla
juurikaan opetusta. Paltamon nuorilla on kokemusta
tapahtumajärjestämisestä. Nuoret ovat jo muutaman vuoden järjestäneet
nuorten musiikkitapahtumia Kainuussa. Nuoret haluavat kehittää
osaamistaan paremmaksi, saada uusia haasteita uusista
toimintaympäristöistä ja - kulttuureista.
Hankkeessa toteutetaan yhteensä 11 bändi- ja tanssikehitystyöpajaa;
Sävellys-, sanoitus- ja sovitustyön perusteet, työskentely musiikkistudiossa,
ääni- ja valotekniikka sekä miksaus, nykytanssiproduktio, hankkeen
tunnussävellyskilpailu, omien bändisivujen- ja musiikkivideoiden perusteet,
hanke-DVD, oman instrumentin osaamisen vahvistaminen sekä tapahtuman
järjestäminen. Hankkeessa valmistaudutaan järjestämään nuorten kanssa
konserttikiertue ja esiintymään ulkomailla. Erityispainotuksena on tanssin ja
elävän musiikin välinen vuorovaikutus. Konserttitapahtumat järjestetään
Nilsiässä, Paltamossa ja Parkanossa sekä musiikki- ja tanssikiertue
Italiassa ja Skotlannissa.
Hankkeen hakija, hallinnoija ja vastuullinen toteuttaja on Nilsiän kaupunki /
Nilsiän Musiikki- ja tanssileiri, toiminta-alueina Koillis-Savo ja Paltamo.
Paltamon kunta on mukana yhteistyösopimuksella. Yhteistyötä tehdään
myös Parkanon kaupungin Art Festivo -musiikki- ja kulttuuritapahtuman
kanssa. Hankkeen kansainvälinen pääkumppani on italialainen LAG C.S.R
Marmo Melandro Basilicatasta ja toinen kansainvälinen kumppani on
skottilainen Huntlyn kaupunki Aberdeenshiressä.

Kuopio

2012

Yleishyöd. kehitt. Käynnissä

96 819,00 €

90,00 %

87 137,10 €

39 211,69 €

47 925,41 €

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

2.9.2016

Toimenpide

Tila

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

3 890,00 €

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

-

€
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2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

15344

Aholansaarisäätiö - Aholansaaren laiturihanke
Aholansaari sijaitsee Kuopio-Tahko vesireitin varrella ja on yksi reitin
vierasvenesatamista. Hankkeen kohderyhmänä ovat Aholansaaressa
vierailevat matkailijat (museovieraat, saaressa maijoittujat, Kuopio-Tahko
vesimatkailureitin käyttäjät sekä heitä palveleva elinkeinotoiminta).
Hyödynsaajia ovat Aholansaarisäätiö, Tahkon matkailutoiminta, Syvärin
järvimatkailupalvelujen käyttäjät yleisesti sekä pelastuslaitos. Hankkeen
tavoitteena on ajanmukaistaa Aholansaaren laituripalvelut samalle tasolle
kuin Sääskiniemen matkustajaliikenteen palvelut jo on.
Hankkeen toimenpiteet ovat: Laivalaiturin ja vierasvenelaiturin
rakentaminen (laiturin alustan ruoppaus, maavallin rakentaminen laiturin
kiinnitystä ja liikennöintiin tarvittavaa kulkuväylää varten, vanhan laiturin
purkaminen ja ponttoonien hankinta, laitureiden kansien ja kulkusiltojen
rakentaminen sekä laiturin paikalleen asentaminen ja ankkurointi).
Hankkeen tulokset ja vaikutukset ovat: Tuloksena on ajanmukainen Syvärin
vene- ja laivaliikennettä palveleva laituri, johon pystyy kiinnittymään yhtä
aikaa Aholansaaren molemmat vesibussit ja esimerkiksi Syvärin kuningatar
tai joku muu vastaavaa kokoluokkaa oleva alus. Samalla laiturin korkeus
vedenpinnasta tulee sellaiseksi, että huonompi jalkaisetkin matkustajat
pystyvät siirtymään asiallisesti laivaan ja siitä pois. Samalla myös vakavuus
saadaan asialliseksi. Tämä helpottaa vesibussien ja veneiden lastausta ja
purkamista. Lisäksi jokainen saaressa kävijä voi kokea kuljetuspalvelut
entistä turvallisemmiksi.

Nilsiä

2011

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

48 652,00 €

51,80 %

16767

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys - Nilsiän Kotiseutukeskuksen
investointi
Nilsiän museon kehittämisen esiselvityksen tavoitteena on lisätä museon
tunnettuutta ja käyttöä sekä parantaa museon palveluvarustusta.
Hankkeessa laaditaan museolle ensimmäinen tiedotus- ja
markkinointisuunnitelma sekä suunnitellaan museolle uusi graafinen ilme,
jonka mukaisesti uudistetaan internet-sivusto sekä esitteet ja muut
painotuotteet. Museo-oppaille järjestetään koulutusta asiakaspalvelusta,
opastuksesta, tekniikasta ja museoesineistä. Museolle suunnitellaan
käytännöllinen ja informatiivinen ääntä, kuvaa ja erikieliset (eri
kohderyhmät) vierailijat huomioiva opastusjärjestelmä. Museokiinteistön
kehittämiseksi laaditaan suunnitelmat. Lisäksi tehdään opintomatka
erilaisiin museokohteisiin, joissa em. asioita on toteutettu.
Hankkeen tuloksena toteutetaan varsinaiset investoinnit.

Nilsiä

2012

Yleishyöd. Invest. Päättynyt

126 018,00 €

16767

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys - Nilsiän Kotiseutukeskuksen
investointi
Ks. Edellinen hankekohtakuvaus

Nilsiä

2012

Koneet ja laitteet

4 036,00 €

2.9.2016

Päättynyt

Hankkeen
budjetti €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

25 201,74 €

11 340,78 €

13 860,96 €

-

€

60,00 %

75 610,80 €

34 024,86 €

41 585,94 €

-

€

60,00 %

2 421,60 €

1 089,72 €

1 331,88 €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

-

-

€

€
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Hankenro

18650

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE
Juankosken kaupunki - Puusta ja Kivestä - Kehittäminen
Hanke on osa laajempaa ScotFin: YES-COMM-ACT! -hankekokonaisuutta,
jossa toimitaan yhdessä kansallisesti eri leader -alueiden (Paltamo ja
Parkano) välillä. Huntly Skotlannista on mukana hankkeessa tietojen ja
osaamisen vaihdossa. Juanvirta -hankkeessa luotiin ja solmittiin yhteydet
Huntlyyn. Hankkeen kohderyhmä on Juankosken asukkaat, Juankosken
Kulttuurihistoriallinen seura ry, Juankosken Puutarhaseura ry,
Mielenterveyskuntoutujat Soihtu ry, Juankosken nuoriso- ja
kulttuuriyhdistykset ja muut kulttuuriyhdistykset. Hank-keesta hyötyvät em.
tahojen lisäksi Juankosken elinkeinoelämän toimijat ja matkailuyrittäjät.
Hankkeessa jatketaan yhteisöllisen asukaspuiston kehittämistä ja
laajentamista ja tehdään siitä esteetön keidas kaikenikäisille sekä
profiloidaan puistosta yksi Juankosken nähtävyys.
Hankkeella vahvistetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja luodaan lisäarvoa
alueelle kansainvälisen yhteistyön, kokemusten ja tietotaidon vaihdon
myötä.

18651

Juankosken kaupunki - Puusta ja Kivestä - Investointi
Ks. Edellinen hankekohtakuvaus

21163

Koillis-Savon Kennelkerho ry
Hanke koskee Kaavin Rauvantaipaleen kylässä sijaitsevaa, Koillis-Savon
Kennelkerho ry:n omistamaa Raukun toimintakeskusta. Hankkeen
tarkoituksena on toteuttaa Raukku toimintakeskuksessa tapahtuva
korjausremontti; Toimintakeskuksen katto uusitaan, vaihdetaan uudet
lämpötaloudelliset ja toiminnaltaan toimivat ikkunat sekä tehdään
sadevesien poisto rakennuksen seinävierestä.
Remontin kautta toimintakeskuksen käytettävyys paranee entisestään
paikallisille ihmisille ja yhteisöille heidän kerho-, harrastus- ja leiritoimintaan
sekä henkilökohtaisiin kokoontumisiin.

19263

Kunta

Elyn tukipäätös

Juankoski

2013

Yleishyöd. kehitt. Käynnissä

84 400,00 €

75,00 %

Juankoski

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

38 514,00 €

Kaavi

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry - Toimintakeskus Kumpunen
Hankkeessa Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry ostaa lakkautetun
Siilinjärven Kumpusen kyläkoulun ja remontoi sen monipuoliseen yhteisö- ja
yrityskäyttöön sopivaksi. Tavoitteena on luoda 7-8 eri toimijalle
tarkoituksenmukaiset toimitilat.
Hanke pohjaa ”Koulut monitoimitiloiksi”-projektiin. Kyseisen LeaderSiilinjärvi
hankkeen keskeisenä tavoitteena oli löytää lakkautetulle koululle järkevä
moninaiskäyttö ja turvata koulun säilyminen kylän yhteisenä
kokoontumistilana.
Hanke luo edellytykset kylän monipuoliselle harrastus- ja yhteisötoiminnalle.
Toimintakeskus Kumpunen edistää kylän asumisviihtyvyyttä ja lisää kylän
vetovoimaa. Pystykorvakerhon toiminnot tehostuvat.

2.9.2016

Toimenpide

Tila

Hankkeen
budjetti €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

63 300,00 €

28 485,00 €

34 815,00 €

50,00 %

19 257,00 €

8 665,65 €

4 814,35 €

98 804,00 €

60,00 %

59 282,40 €

26 677,08 €

32 605,32 €

135 700,00 €

60,00 %

81 420,00 €

36 639,00 €

28 497,00 €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

5 777,00 €

16 284,00 €
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Hankenro

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

Kunta

Elyn tukipäätös

18030

Vanun Veikot ry - Seuratalon maalämpöratkaisu
Hankkeen tarkoituksena on Vanulan seuratalon lämmityksen muuttaminen
sähköstä maa-lämpöön. Maalämpöhankkeen kohderyhmä on Hiltulanlahden
kylän eri yhdistykset, seuran jäsenet ja lähikylien asukkaat. Toimenpiteenä
on uuden lämpöhuoneen rakentaminen sekä patteriverkoston asentaminen
ylä- ja alakertaan, sekä maalämpökaivojen poraaminen ja laitteiden
asentaminen.
Remontin tuloksena sähkökustannukset on tarkoitus pudottaa 1/3
toteutuneeseen, näin seuran talous tulevaisuudessa pysyy elinvoimaisena.
Höydynsaajana taloudellisesti on Vanun Veikot ry, sekä seuran jäsenet,
taloa käyttävät eri tahot ja lähikylien asukkaat.
Hankkeella vaikutetaan myönteisesti talon energian säästöön ja siten
mahdollistetaan yhdistyksen toiminnallinen elinvoimaisuus.

Kuopio

2012

Yleishyöd. Invest. Päättynyt

144 740,00 €

40,00 %

18028

Pajumäen Hirvimiehet ry - Pajumäen koulu
Hankkeessa Pajumäen Hirvimiehet ry kunnostavat entisen Pajumäen
kansakoulun kyläläisten ja yhdistysten sekä kansalaisopiston käyttöön
avoimeksi kylätaloksi. Rakennus on suojelukohde, ja kunnostukseen on
rakennuslupa museoviraston ohjeiden mukaisesti. Kunnostus pitää
sisällään kahden rakennuksen kattoremontin, keittiön ja ruokailutilan
remontoinnin, kahden wc:n rakentamisen, joista toinen on esteetön wc-tila ja
Tuusniemi
niihin kuuluvien sakokaivojen lisäyksen sekä imeytyskentän kunnostamisen.
Lisäksi hankitaan neljä ilmalämpöpumppua puulämmitystä täydentämään.
Hanke mahdollistaa koulun säilymisen ja toimintakunnon ylläpidon ja
kehittämisen sekä nostaa rakennuksen käyttötasoa; Sitä voidaan vuokrata
tilapäiskäyttöön leiritoimintaan mm. metsästäjäkoulutusta varten ja
toimintaan esim. Koillis-Savon UA:n kanssa. Avoin kylätalo säilyy vireänä
Pajumäen kyläläisten kokoontumis- ja tapahtumapaikkana.

2012

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

117 200,00 €

20665

Siilinjärven Vesa ry - Hamulan motocrossrata
Siilinjärven Hamulan motocross, mönkijä ja moottorikelkkailuradan
kunnostusinvestoinnit. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat
seuran jäsenet perheineen, lähialueiden lajien harrastajat, kilpailijat,
valtakunnallisten SM-tason ja MM-kilpailuun osallistujat perheineen sekä
yhdistyksen yhteistyökumppanit.
Hankkeessa rakennetaan lisävarikkotilaa noin 50 kilpailijalle, uusi
pesupaikka 20 pyörälle sekä toimistokonttien kattaminen maisemaan
sopivalla harjakatolla ja yhteneväisellä ulkovuorauksella sekä junioreiden
Siilinjärvi
tutustumis- ja harjoittelurata.
Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäinen turvallisempi varikkoalue SM-tason
kilpailuja sekä lajintutustumis-/harjoittelurata junioritoimintaa varten.
Tuloksena syntyy ympäristömyönteinen pesupaikka kilpailu- ja
ajoharjoittelutapahtumia varten. Toimistokonttien iän jatkumisen kannalta
kattaminen on välttämätön.
Lisävarikkotila ja asianmukaiset pyörien pesupaikat mahdollistavat erilaisten
kisojen järjestämisen myös jatkossa. Kisoista syntyvillä tuloilla huolehditaan
junioritoiminnan pysyvyydestä ja näin on mahdollista koko
motocrosstoiminnan jatkuvuus.

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

105 776,00 €

2.9.2016

Toimenpide

Tila

Hankkeen
budjetti €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

57 896,00 €

26 053,20 €

31 842,80 €

50,00 %

58 600,00 €

26 370,00 €

20 510,00 €

74,18 %

78 464,64 €

35 309,08 €

28 155,56 €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

11 720,00 €

15 000,00 €

Siilinjärven
suoraa
kuntarahaa
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Hankenro

Kunta

Elyn tukipäätös

Toimenpide

Tila

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

Siilinjärvi

2013

Yleishyöd. kehitt.

Päättynyt

7 600,00

75,00 %

5 700,00 €

2 565,00 €

3 135,00 €

211611

Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry - Savusaunan sähköistäminen
Hankkeessa Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry sähköistää Kaavinkosken
rantautumispaikan välittömässä läheisyydessä olevan savusaunan, muuttaa
saunan pihapiirissä olevan katoksen pukeutumistilaksi, asentaa
uimarantaan uimalaituirn ja rakentaa saunan ympärille pation. Lisäksi pihan
viihtyisyyttä
Tuusniemi
parannetaan istutuksilla ja rakentamalla saunalle portti.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhdistyksen alueella asuvat kyläläiset.
Hyödynsaajina ovat kyläläisten lisäksi lähialueen kesäasukkaat ja matkailijat
sekä Tuusniemen kunta. Hankkeen välittömänä tavoitteena on Saunapirtin
toiminnallisuuden parantaminen ja käyttöasteen nostaminen. Hankkeella
tavoitellaan kylän vetovoiman ja viihtyvyyden vahvistamista.

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

31 900,00 €

60,00 %

19 140,00 €

8 613,00 €

10 527,00 €

18393

Muuruveden Jyske ry - Muuruveden Manttu
Muuruveden kyläyhdistys ja kylän muut yhdistykset pitävät parhaana
ratkaisuna seurantalon kunnostamista yhteiseen kokoontumis- ja
harrastekäyttöön. Hankkeella toteutetaan seurantalon lämmitysjärjestelmä
Juankoski
ja siihen liittyvät toimenpiteet.
Hankkeen tuloksena Muuruveden kylän asukkaille ja yhdistyksille on
käytössä asianmukaiset kokoontumis- ja harrastetilat, mikä lisää asukkaiden
yhteisöllisyyttä ja parantaa kylän vetovoimaa.

2012

Yleishyöd. Invest. Päättynyt

89 100,00 €

65,00 %

57 915,00 €

26 061,75 €

31 853,25 €

19811

Pöljän Eräveikot ry - Kylätalon keittiön kunnostus
Siilinjärven Pöljällä sijaitseva Pöljän Eräveikot ry:n omistama kylätalo on
kylän eri yhdistysten (mm. Pöljän kyläyhdistys, Pöljän Maataloussäätiö,
Pöljän Kalastuskunta, tiehoitokunnat, Pöljän Martat, Pöljän Vesiosuuskunta,
Pöljän Mammat, Siilinjärven Riistanhoitoyhdistys) aktiivisessa käytössä.
Lisäksi kylätalolla järjestetään häitä, syntymäpäiväjuhlia ja muita
perhejuhlia. Kylätalo on yhdistysten toiminnan kannalta keskeinen.
Hankkeessa kunnostetaan kylätalon keittiö käytännölliseksi, toimivaksi ja
ajan vaatimusten tasolle;
Keittiötilojen toimivuutta parannetaan sekä laitteet ja kalusteet uusitaan.
Hankkeen tuloksena auttamattoman epäkäytännöllinen ja osin
huonokuntoinen kylätalon keittiö saadaan toimivaksi. Se lisää kylän
vetovoimaa ja edistää kylällä asuvien ihmisten hyvinvointia. Se tukee
erityisesti lapsiperheitä.

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

22 816,00 €

60,00 %

13 689,60 €

6 160,32 €

4 791,36 €

20517

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE
Pöljän Kyläyhdistys ry - Kotiseutupolun rakentaminen
Hankkeen tavoitteena on Pöljän kylän asukkaiden yhteisöllisyyden ja
asumisviihtyvyyden vahvistaminen sekä kylän vetovoiman lisääminen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat kylän uudet ja vanhat asukkaat, lapset,
varhaisnuoret sekä matkailijat.
Hankkeessa toteutetaan kylälle kotiseutupolku sisältäen kotiseutupolun
varrelle vitriinien hankinnan ja pystytyksen sekä niiden aineiston
keräämisen, kotiseutupolun visuaalisen ilmeen suunnittelun sekä polun
esitekartan suunnittelun, taiton ja painatuksen.
Hankkeen tuloksena oman kylän historia ja ihmisten tunteminen antaa
kaikelle toiminnalle perspektiiviä ja vahvistaa identiteettiä. Eri ikäisten
ihmisten yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä.

2.9.2016

Siilinjärvi

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio
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TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

2 737,92 €
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Toimenpide

Tila

20664

Savon Mehiläishoitajat ry - Basic Queen
Koulutushankkeen toteuttajana toimii Savon Mehiläishoitajat ry.
Hankkeessa järjestetään mehiläishoidon peruskurssi ja emokasvatuskurssi.
Emokasvatuskurssin pääasiallisena kohderyhmänä on Kalakukon alueella
mehiläisiä hoitavat tarhaajat. Hankkeella luodaan koko maata palveleva
verkostoitunut emokasvattajaryhmä. Osa kasvattajista toimii luomussa.
Tavoitteena on saada alueelle uusia emokasvattajia 10 kpl, joista
kaupallisen tuotannon aloittaa puolet kasvattajista.
Peruskurssilla koulutetaan uusia tarhaajia korvaamaan eläköitymisen
aiheuttamaa poistumaa sekä lisäämään hunajantuotannon omavaraisuutta
koko maata ajatellen. Tavoitteena on saada alalle uusia ammattimaisesti
verkostoituneita kannattavasti toimivia tarhaajia, joista osa toimii luomussa.
Peruskurssilla tavoitteena on 20 oppilasta, joista 80 % aloittaa toiminnan ja
50 % verkostoituu. Lisäksi tavoitteena on, että kuusi peruskurssilaista (30
%) aloittaa hunajantuotannon luomuna. Mehiläistarhaus on
maaseutuelinkeino ja sillä on hyvät kehitysnäkymät. Viime vuosina alan
kannnattavuus on parantunut ja kotimaisen hunajan kysyntä ylittää
tarjonnan. Hankkeen avulla mehiläistarhausta harjoittavien henkilöiden
keskinäinen ja maaseudulla tapahtuva muu yhteistoiminta ja tieto/taito
vahvistuu.

Nilsiä

2013

Koulutus

Käynnissä

58 337,00 €

80,00 %

21164

Lamperilan kyläseura ry - Lamperilan harrastusmahdollisuuksien
kehittäminen
Hankkeen tarkoituksena on perustaa Lamperilan kuntopolun yhteyteen
frisbeegolfrata, uusia jääkiekkokaukalon valaistus sekä rakentaa
monitoimitalon rantaan grillikatos, puucee ja halkoliiteri sekä muutoinkin
kohentaa ranta-aluetta. Frisbeegolfrata palvelee Lamperilan kylän ja
muiden lähikylien asukkaita. Sitä on tarkoitus vuokrata myös alueen
ulkopuolisen väestön käyttöön. Ranta-alueen kohentamisella ja
grillikatoksella tuotetaan alueen asukkaille uusi kokoontumispaikka yhteisiä
tilaisuuksia varten. Sillä mahdollistetaan myös niiden asukkaiden, joilla ei
ole omaa rantaa, pääsy retkeilemään rannan läheisyyteen. Grillikatosta
voivat myös kaupunkilaiset käyttää tukikohtana esimerkiksi talvisilla
hiihtoretkillä. Jääkiekkokaukalo on alueen ainut ja sitä käyttävät
säännöllisesti neljän kylän nuoret. Valaisintolpat ovat huonossa kunnossa ja
valaistus puutteellinen, joten ne on tarkoitus vaihtaa. Valaisimet vaihdetaan
energiaa säästäviksi.
Hankkeen tuloksena kylän viihtyisyys asuinalueena paranee sekä
harrastusmahdollisuudet kylällä lisääntyvät ja paranevat.

Kuopio

2013

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

24 336,00 €

72,33 %

Nilsiän Urheiluautoilijat ry - Varastotilojen hankinta
Nilsiän Urheiluautoilijat ry hankkii yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi 3
kpl siirrettäviä varastokontteja, 2 kpl telttoja ja grillikatoksen. Hankkeen
tavoitteena on hankkia Nilsiän Urheiluautoilijoiden omistamalle kalustolle ja
laajalle materiaalille uudet säilytys- ja huoltotilat.

Kuopio

21167

2.9.2016

Hankkeen
budjetti €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

46 669,60 €

21 001,32 €

16 334,26 €

17 602,23 €

7 921,00 €

6 681,23 €

TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

9 334,02 €

3 000,00 €

Kuopion
suoraa
kuntarahaa

Koneet ja laitteet

Päättynyt

15 169,00 €

60,00 %

9 101,40 €

4 095,63 €

5 005,77 €
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KALAKUKKO RY:N RAHOITUSKEHYKSESTÄ
RAHOITETUT HANKETUET

OHJELMAKAUSI
2007-2013

Tilanne 17.1.2014
Hankenro

Elyn tukipäätös

Hankkeen
budjetti €

TUKI €
EU

TUKI €
Valtio

39 728,78 €

34 707,39 €

Halunaseura ry - Kylätupa
Kuopion Kaaraslahden kylään Halunaseura ry:n tontille rakennetaan uusi
kylätupa. Hankkeen tavoitteena on saada kylän asukkaille ja seuran
toimijoille yhteisöllisyyttä lisäävä kokoontumispaikka, joka mahdollistaa eri
liikuntamuotojen ja tapahtumien sekä kurssien tarjonnan lisäämisen
vanhuksille ja nuorille kylällä. Näin lasten ja muorten
harrastumahdollisuudet omalla kylällä lisääntyvät.

Kuopio

22065

Vehmasmäen Nuorisoseura ry - Kesäteatteri Tammenranta
Kunnostetaan kesäteatteri Tammenrannan katsomon ja kahvion kattoa,
asennetaan kaiteet ja turvakiskot pressujen asennusta ja poistoa
helpottomaan ja siistitään ympäristöä.

Kuopio

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

32 000,00 €

60,00 %

19 200,00 €

8 640,00 €

10 560,00 €

22066

Vehmerin Vaeltajat Partiolippukunta ry - Valoa VeValle
Kiviniemen partiokämppä sähköistetään, rakennetaan esteetön uimranta ja
kesäkeittiö.

Kuopio

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

17 500,00 €

60,00 %

10 500,00 €

4 725,00 €

5 775,00 €

Yleishyöd. Invest. Käynnissä

124 060,28 €

TUKI %

TUKI €
YHTEENSÄ

Kunta

22394

Toimenpide

Tila

HAKIJA / RAHOITETTU HANKE

71,16 %

88 286,17 €

TUKI €
Kuntaraha

TUKI €
Muu kuntaraha

TUKI €
Muu julkinen

13 850,00 €

Kuopion
suoraa
kuntarahaa

PÄÄTTYNEET Yhteensä (Elyn päätöksillä)

3 215 711,29 €

2 061 290,89 €

927 580,82 €

517 346,48 €

393 955,06 €

209 389,52 €

KÄYNNISSÄ Yhteensä (Elyn päätöksillä)

1 227 155,28 €

786 278,39 €

353 825,25 €

321 596,64 €

79 006,50 €

31 850,00 €

13 019,00 €

ELYN PÄÄTÖKSILLÄ YHTEENSÄ

4 442 866,57 €

2 847 569,28 €

1 281 406,07 €

838 943,11 €

472 961,56 €

241 239,52 €

13 019,00 €

4 442 866,57 €

2 847 569,28 €

1 281 406,07 €

838 943,11 €

472 961,56 €

241 239,52 €

13 019,00 €

-

€

PUOLLETUT (Kalakukon hallituksen puoltamat, ei vielä ELYn päätöstä)
Yhteensä

2.9.2016
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