Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus 1/2018 (maaseutuohjelma)
1.1.2018-30.4.2018 hanketukipäätöksen saaneet

Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet

Hanke

Hakija

Kuvaus

Elinvoimaa ja
hyvinvointia
maitotiloille

SATAFOOD
KEHITTÄMISYHDISTYS RY

Kannattava tuotanto ja tuotantoeläinten hyvinvointi ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Uuden
tutkimustiedon mukaan eläimen hyvinvointiin liittyy vahvasti lajinomaisten
käyttäytymistarpeiden toteuttaminen. Hankkeen tavoitteena on luoda hyvinvointimittaristo,
jonka avulla voidaan arvioida ja parantaa eläinten hyvinvointia Satamaidon tiloilla. Hankkeen
tavoitteena on myös parantaa Satamaidon maitotilojen kannattavuutta parantuneen
eläinten hyvinvoinnin kautta sekä tarjoamalla tiloille yksilöllistä tilavalmennusta.

29.5.2018

Myönnetty
Kokonaistuki €
rahoitus €
86 240
107 800

Elämysten tapahtuma- Veneskosken
areena
Kyläyhdistys ry

Kesäteatterialueen kunnostaminen monipuoliseksi tapahtuma-areenaksi. Katsomo
uudistetaan ja katetaan sekä näyttämöalue kunnostetaan. Uudistettu alue palvelee
paremmin koko kunnan ja lähialueen asukkaita ja tarjoaa eri toimijoille hyvät puitteet
erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

270 000

450 000

Lounais-Suomen
yksityistiet

Hanke edistää yksityisteiden hallintoa, hoitoa ja perusparannusta Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa. Tärkeimpänä toimenpiteenä on yksityisteiden kunnossapidon ja
perusparannusten lisääminen aktivoimalla tiekuntia tiedotuksen ja koulutuksen keinoin sekä
edistämällä yksityisteiden palveluntarjoajien toimintaa. Hankkeen toteuttaa Suomen
metsäkeskuksen läntinen palvelualue yhteistyössä yksityisteiden tiekuntien, käyttäjien ja
palveluntarjoajien kanssa.

258 860

369 800

Suomen
metsäkeskus Finlands
skogscentral

Satakunnan Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet

Hanke

Hakija

Kuvaus

Paikkakunta

Four Seasons Derby Food tourism in rural
areas

Leader Ravakka

Kansainvälinen ruokamatkailuhanke, jonka tavoitteena on välittää kynnyksettömiä ruoka- ja
matkakokemuksia alueen asukkaille ja levittää eurooppalaisia ruokaperinteitä kansallisten
rajojen yli. Ruokamatkailu on Euroopassa nousussa, mutta kaikilla ei ole mahdollisuutta
matkustaa. Four Seasons Derby -hanke tuo ruokamatkailumahdollisuuden ihmisten lähelle.
Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä alueiden asukkaat, yhdistykset ja lähiruokasektorin
toimijat.

Mynämäki ja
Rauman Lappi,
kansainvälinen

Mietoistenlahti Luontoelämyksiä
kaikille

MYNÄMÄENMIETOISTEN
LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY

Vasikkahaan ja Silakkarin virkistyskäytön parantaminen. Hankkeessa pienemmästä
Mynämäki
lintutornista parannetaan perhetorni ja soveltuva käyntikohde myös aloitteleville
harrastajille. Alueen opasteita ja viitoitusta parannetaan. Perhetornin yhteyteen varustetaan
taukopaikka. Vasikkahaan polusta tehdään rengasreitti. Silakkarin parkkipaikalle luodaan
toivottu liikuntaesteetön lintujentarkkailulava.

Myönnetty Kokonais- Rahoittaja
tuki €
rahoitus €
55 920

69 900 Leader
Ravakka

18 557

37 114 Leader
Ravakka

Kylätalon vesi- ja
viemärihanke
Metsästysmaja-alueen
kehittäminen

Lapin Ruonan
Ruonan kylätalo liitetään Rauman kaupungin kunnallistekniikkaan.
Rauma
kyläyhdistys ry
Kalannin Erämiehet Kalannin Erämistenmajan alueen kehittäminen paikakuntalaisten olohuoneeksi, jossa voidaan Uusikaupunki
järjestää erilaisia tapahtumia, viettämään aikaa ja olla lähellä luontoa. Hankkeen
r.y.
kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset.

24 159

Rajaton Liike liikuntaa ja korista yli
rajojen

UU-KORIHAIT RY

38 416

48 021 Leader
Ravakka

Vilhivuoren
ampumaradan
kehittäminen

Vilhivuori Oy

Hankkeen avulla Korihait urheiluseura toteuttaa yleishyödyllisenä ja alueellisena toimintana Alueellinen
liikunnan edistämistä kohderyhmänä lapset ja lapsiperheet sekä erityisryhmänä pakolaiset ja
maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Liikunnan edistämistä toteutetaan alueellisten liikuntaja koriskerhojen kautta sekä toteuttamalla erilaisia liikuntatapahtumia osana laajempia
tapahtumia
Vilhivuoren ampumarata modernisoidaan ja käytetävyyttä parannetaan. Ampuradan
Vehmaa
ammuntavaihtoehtoja monipuolistetaan jousiammuntaradalla. Hankkeella vähennetään
myös ampuradan aiheuttamaa meluhaittaa lähiasutukselle. Vilhivuoren ampumarataa
käyttää ja hallinnoi kolme eri metsästysseuraa.

45 501

101 113 Leader
Ravakka

Aktivoidaan kuntalaisia omatoimiseen liikuntaan ja samalla edistää kunnan elinvoimaisuutta Honkajoki
yhdistyksien ja yksittäisten kuntalaisten välisellä yhteistyöllä. Ajatuksena on luoda pysyvä
toimintamalli, missä kuntalaiset yhdessä pitävät huolta liikuntapaikoistaan sekä eri-ikäisten
ihmisten liikunnallisuuden lisäämisestä.
Hankkeen päämääränä on helpottaa ja nopeuttaa maaseutualueen yritysten uuden
Alueellinen
liiketoiminnan syntymistä, tietoturvallisuustaitojen osaamisen kehittymistä, vahvistaa
verkostoitumista ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä, avata laajemmin aihetta nimeltä
digitalisaatio, jakaa tietoa toimivan tietoliikenteen tuomista mahdollisuuksista sekä avata
uusia kehittämismahdollisuuksia aihepiiriä koskien.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on monistaa bio- ja kiertotalouteen liittyviä hyviä
Alueellinen
käytäntöjä hankkeeseen osallistuvien kansainvälisten kumppanien välillä sekä edistää
alueellisesti kestävän liiketoiminnan syntyä hankkeen kohdealueella. Kansainvälisen
verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta on tarkoitus synnyttää
kansainvälinen vihreän talouden ja ekoinnovaatioiden jakamisverkosto, joka edistää
vihreämmän Euroopan syntymistä. Alueellisesta näkökulmasta tavoitteena on nostaa PohjoisSatakunnan imagoa vihreän talouden ekoinnovatiivisena alueena.

49 486

109 969 Leader
PohjoisSatakunta

57 240

74 704 Leader
PohjoisSatakunta

49 795

55 328 Leader
PohjoisSatakunta

70 400

88 000 Leader
PohjoisSatakunta

Älyvaloa ja elinvoimaa Lions Club
Honkajoelle
Honkajoki r.y.

Digitaalinen PohjoisSatakunta ¿
Visio2Digital

PSSV Palvelut Oy

Global Eco

Prizztech Oy

Lähiruoka ja
SATAFOOD
maaseutumatkailu
KEHITTÄMISLeader Aktiivisen
YHDISTYS RY
Pohjois-Satakunnan ja
Leader Suupohjan
alueella

Hankkeen avulla viedään lähiruoka- ja maaseutumatkailualan yrittäjien ammattitaitoa
eteenpäin kahden Leader-toimintaryhmän alueella (Leader Pohjois-Satakunta ja Leader
Suupohja). Hankkeen yhteistyökumppanit ovat: Sommenbygd-Vätterstrand (Ruotsi) ja
Associazione di Promozione Sociale Insieme si puo (Italia). Tavoitteena on lisätä alueiden
lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten- kuin ulkomaalaisten
asiakkaiden keskuudessa.

Alueiden
välinen ja
kansainvälinen

19 327

31 790 Leader
Ravakka
48 318 Leader
Ravakka

Pyhäniemen
aktivointihanke

Kihniön
Hankkeen tavoitteena on lisätä Kihniön matkailun aktiviteettitarjontaa, sekä luoda puitteet
Kihniö
Matkailuyhdistys ry liikuntamahdollisuuksille, joita voivat käyttää niin kihniöläiset, loma-asukkaat kuin
ulkopaikkakuntalaisetkin. Hankkeen avulla on tarkoitus luoda Pyhäniemen lomakylään
ns.Fitness-puisto, josta löytyy liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille - ja kuntoisille. Puisto
sijoitetaan tällä hetkellä käyttämättömille kolmelle tenniskentälle. Fitness-puisto koostuu ns.
ulkokuntosalista, jossa on Streetworkout telineistö ja kehonpainoa hyväksi käyttäviä laitteita.
Lisäksi alueelle on jätetty tila ryhmäliikunnalle, jolla kannustetaan kihniöläisiä liikunta-alan
osaajia järjestämään erilaisia jumppia, kehonhuoltoa ja lihaskuntotunteja. Fitness-puistoon
hankitaan Padel-kenttä sekä uusitaan olemassa oleva tenniskenttä toimivammaksi. Alueella
on tällä hetkellä erittäin suosittu Frisbee-golfrata, joka hankkeessa pidetään 18-väyläiseksi.
Hankkeen avulla kohennetaan Pyhäniemen ranta-alueita.

66 748

121 497 Leader
PohjoisSatakunta

Suomi 100 vuottamonumentti,
maankohoamisilmiö
jääkauden jälkeen

Merikarvia-Seura ry Maisema muuttuu, varsinkin rannikoilla ja saaristossa. Ilmiö johtuu viimeisen jääkauden
Merikarvia
painaman maankuoren muutoksesta, jäiden sulettua, maan pinta nousee jälleen kohti entistä
korkeustasoaan. Maan kohoaminen on nyt Merikarvialla 0,7 metriä sadassa vuodessa. Tämä
ilmiö halutaan tuoda kaiken kansan ja turistien tietoisuuteen. Samalla toivotaan ihmisten
kiinnostuvan luonnon monimuotoisuudesta.
Kehitys-Parkki Oy Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten vientivalmiuksia koulutuksin sekä
Parkano
kahdenkeskisin koulutustilaisuuksin. Yritys voi olla aloittamassa vientitoimintaa tai jo toimia
aktiivisesti viennin parissa, mutta haluaa laajentaa vientimaiden määrää. Lopputuloksena
yritys saa toimintasuunnitelman joko viennin aloittamiseksi tai uuden vientimaan
käynnistämiseksi. Yritysryhmähankkeessa on mukana 4 yritystä.
PARKANON
Hankkeella kehitetään Parkanon Urheilijoiden toimintaa Urheilijoiden omistamalla saunalla
Parkano
URHEILIJAT RY
Käenkoskikeskuksen rannassa.

10 000

20 000 Leader
PohjoisSatakunta

24 450

32 600 Leader
PohjoisSatakunta

7 814

Elämyksen tekijät
ry

49 301

15 629 Leader
PohjoisSatakunta
120 430 Leader
PohjoisSatakunta
99 870 Leader
PohjoisSatakunta

Kasvua viennistä 1 yritysryhmähanke

Käenkoskikeskuksen
aktiviteettien
kehittäminen
Pirkanmaan
Erämessut hanke
Pohjois-Parkanon
Kylätalo hanke

POHJOISPARKANON
KYLÄSEURA RY

Pirkanmaan Erämessujen järjestäminen Parkanossa. Tavoitteena edistää
Parkano
luonnossa liikkumista, antaa tietoa eräharrastuksesta, tavoittaa nuoria ja perheitä sekä lisätä
alueen yhteistyötä harrastetoiminnassa ja matkailussa.
Hankkeen tavoitteena on hankkia Pohjois-Parkanon koulun kiinteistö kyläseuran hallintaan ja Parkano
kunnostaa sekä kehittää kiinteistöä kylän yhteisenä toimintatilana yhdessä muiden
toimijoiden kanssa harraste-, kokoontumis- ja juhlatilaksi. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja
vuorovaikutusta eri yhdistysten ja yhteisöjen kesken.

49 935

Tekonurmi Honkalaan HARJAVALLAN
KAUPUNKI

Harjavalta

60 900

145 000 Leader
Karhuseutu

Riuttala-Mustajoen
kylätalo

Lavia, Pori

121 525

243 051 Leader
Karhuseutu

Tavoitteena on toteuttaa nykyaikainen kumirouhetäytteinen tekonurmikenttä
jalkapallonharrastajille ja pesäpallonharrastajille kotipesä sekä pieni harjoittelualue
hiekkatekonurmella Honkalan liikuntakeskukseen nykyiselle hiekkakentälle. Uusi tekonurmi
palvelee kasvavaa jalkapalloharrastajien määrää kaupungissa ja lisää osaltaan kaupungin
vetovoimaisuutta. Harrastajille voidaan näin luoda merkittävästi paremmat olosuhteet
pitemmälle ajalle aikaisin keväästä pitkälle syksyyn.
Riuttala-Mustajoen Hankkeessa rakennetaan kylätalo, joka on kyläläisten, lavialaisten yksityishenkilöiden,
kyläyhdistys r.y
yhdistysten sekä kaikkien muidenkin tarvitsijoiden käytössä. Kylätalossa voi järjestää
koulutustilaisuuksia ja kurssitoimintaa, perhe- ja muita yksityistilaisuuksia. Kylätalolla pitää
olla mahdollisimman suuri käyttöaste ja toiminnan kohderyhminä kaikenikäiset, lapsista
eläkeläisiin.

Kv-Otso

Leader Karhuseutu Tavoitteena on tarjota Leader Karhuseudun alueella ruohonjuuritason toimijoille
monipuolisesti käyttöön kansainvälisyyden tarjoamat avut maaseudun kehittämiseen, sen
elinvoimaisena pitämiseen sekä tuomaan esille kulttuuriperinteet maaseudulla, joista ollaan
kansainvälisestikin kiinnostuneita.
HUHTAMO
Elävien kuvien ry
Huittisten Huhtamossa on heinäkuussa 2017 ensimmäistä kertaa kansainväliset
INTERNATIONAL FILM
elokuvafestivaalit. Tapahtuma järjestetään elokuvan ja yhteisten kokemusten kunniaksi.
FESTIVAL
Juhlan tarkoitus on muistuttaa ihmisiä pysähtymään hektisen elämän keskellä, välillä ihan
vain höpöttelemään, nauttimaan hetkestä ja katsomaan elokuvia. Näin päästään
kohtaamaan toisemme tässä ja nyt, ystävinä, ilman aikarajoitteita, kaikessa rauhassa.
Tavoitteemme on nostaa omalta osaltamme Huittinen ja Huhtamo maailmankartalle.
Tekonurmihanke
Lauttakylän Luja
Lauttakylän Luja ry:n jalkapallojaosto rakennuttaa Huittisten ensimmäisen tekonurmikentän
Huittinen
r.y.
Pellonpuiston yläkoulun vieressä olevan hiekkakentän tilalle. Kenttä rakennetaan, jotta Lujan
lähes 450 lisenssipelaajan harjoitusmahdollisuudet saadaan nostettua lähemmäs
naapuriseurojen tasoa ja jotta jo ennestään laadukasta ja suosittua toimintaa voidaan
entisestään kehittää. Kentän rakennuttaminen mahdollistaa valmistumisen jälkeen
ympärivuotisen jalkapalloharjoittelun Huittisissa laadukkaissa ja nykyaikaisissa olosuhteissa.

Alueellinen ja
kansainvälinen

175 770

175 770 Leader
Karhuseutu

Huittinen

25 917

29 364 Leader
Joutsenten
reitti

Huittinen

109 779

219 557 Leader
Joutsenten
reitti

42 979

85 958 Leader
Joutsenten
reitti

7 050

7 950 Leader
Joutsenten
reitti

74 700

83 000 Leader
Joutsenten
reitti

5 200

6 990 Leader
Joutsenten
reitti

Heiskan rakennusten
korjausinvestointihanke

Heiska ry

Hankkeen tavoitteena on korjata ja osin uudisrakentaa Heiskan rakennuskantaa. Kohteina
Hämeenkyrö
ovat Pakarirakennuksen vuotavan huopakatteen uusiminen, Paloviranomaisten edellyttämät
Päätalon hormien ja tulisijojen korjaukset, Heiska-salin korjaukset talvikäyttöön sopivaksi
mm. lämmitysjärjestelmän parantaminen ja tuulikaappien rakentaminen. Verstasalueella
työllistettyjen huonokuntoisten työtilojen katon ja ulkovuorin uusiminen ja valaistuksen
parantaminen. Hanke toteutetaan pääosin talkootyönä.

Nuorten tarinat
näkyviksi

HÄMEENKYRÖN
KUNTA

Hankkeen tavoitteena on tuottaa pehmeäkantinen kirjanen nuorten tarinoista tuoden
etsivän nuorisotyön ja starttivalmennuksen tarpeellisuutta ja työmuotoja näkyväksi.
Tarinallistamisen kautta pyritään myös voimauttamaan mukana olevia nuoria oman tarinan
läpikäymisellä positiivisessa valossa ja oman äänen esiin tuomisella. Työllisyyspalveluiden
yhteistyöverkostot saavat hankkeen tuotoksen myötä tarkemman ja paremman kuvan
nuorten aikuisten matalan kynnyksen palveluista sekä päättäjät niiden tarpeellisuudesta.

Hämeenkyrö

Avointen työnantajien Joutsenten Reitti ry Avointen työnantajien verkoston ydinajatuksena on toimintamalli, jossa työnantajat
Alueellinen
verkosto
sitoutuvat kehittämään toimintaansa siten että positiivinen yrityskuva entisestään voimistuu.
Yrityksen vetovoima työnantajana vahvistuu, ja työvoiman saanti helpottuu. Samalla koko
alue hyötyy positiivisesta kuvasta, ja sillä on vaikutusta myös alueelta poismuuton
vähenemiseen.
Jakamistalouden
Koko Karkku ry
Rakennetaan nykyaikainen digitaalinen verkkosivu tavaroiden ja palveluiden jakamiseen
Sastamala
digitaalinen työkalu
kyläläisten ja loma-asukkaiden kesken. Uuden Karkku.fi-verkkosivun tavoitteena on lisätä
kyläyhteisölle
merkittävästi alueen jakamistaloutta 500+ asukkaan kyläalueella. Työkalun avulla voidaan
sujuvasti hallinnoida tavaroiden, työkalujen ja -koneiden yhteiskäyttöä, puutarhan sadon
jakamista, nuorten ja työttömien työllistämistä sekä uusien ja vanhojen tavaroiden myyntiä
ja kierrätystä.

Osallisuus ja tuki 2

Sastamalan seudun Kyseessä on Osallisuus ja tuki -hankkeen jatkohanke. Kuten aiemmassa hankkeessakin, on
Alueellinen
mielenterveysseura hankkeen ensisijainen tavoite tukea nuoria arjessa ja osallisuudessa. Autetut nuoret ovat
ry
päässeet hyvinkin vaikeiden elämäntilanteiden yli ja saaneet voimia arjessa selviytymiseen.
Nuoria on autettu kiinnittymään olemassa oleviin julkisiin palveluihin ja kulkemaan polkua
kohti työelämää. Jatkohankkeessa tehdään yhteistyötä Työterveyslaitoksen Kykyviisari projektin kanssa. Tämän yhteistyön kautta nuoret saavat itselleen välineitä oman tilanteensa
arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Valtaosa hankkeen toiminta-alueen ihmisistä asuu
kylillä. Näin olleen hanke pyrkii löytämään nuorten ympärille sellaisia - heidän oman
elinympäristönsä - verkostoja, jotka voisivat jatkossa kannatella nuorta selviytymään.

78 728

78 728 Leader
Joutsenten
reitti

Suodenniemen
palvelupiste

Suodenniemi-Seura Hankkeen tavoitteena on lisätä Suodenniemen alueen asukkaiden sähköistä asiointia
ry
tarjoamalla neuvontaa ja opastusta laitteisiin ja sähköisiin palveluihin liittyvissä asioissa.
Lisäksi parannetaan alueen tiedotusta.

17 813

27 100 Leader
Joutsenten
reitti

Satakunnan Leader-ryhmien teemahankkeet*

Teemahanke

Kulmakunnat kuntoon
2

LURE - Luontoreitit ja kohteet

Nuoret Yhdessä

Osaamista ja
toimintaa Yhdessä

Alahankkeiden
lukumäärä

Kuvaus

12 Kulmakunnat kuntoon 2- teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla
voidaan muun muassa parantaa retkeilyreittien puitteita, kunnostaa tai rakentaa uusia
liikunta-, harrastus- ja leikkipaikkoja, hankkia urheilu-, peli- tai muita harrastusvälineitä sekä
kunnostaa kokoontumis- ja ajanviettopaikkoja tai hankkia niihin kalusteita.
5 LuRe -Luontoreitit ja kohteet -teemahankkeessa toteutetaan Leader Ravakan toimintaalueelle luontopolkuja tai luontokohteita, jotka palvelevat tasokkaasti kaikkia
luonnonvirkistyskäyttäjiä. Paikalliset toimijat rakentavat luontoreitit ja -kohteet omina
alahankkeinaan.
4 Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaaajanviettomahdollisuuksia maaseudun lapsille ja nuorille lähellä ja kustannustehokkaasti.
Hankkeella pyritään vaikuttamaan myös sosiaaliseen toimintaan. Houkuttelevilla harrastus- ja
vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla voidaan luoda maaseutualueille yhteistoimintaa, joka
vähentää yksinäisyyden kokemusta ja luo uusia sosiaalisia verkostoja lapsille, nuorille sekä
aikuisille.
4 Erilaisten projektien, esitysten ja tilaisuuksien avulla lisätään alueen viihtyisyyttä, hyvinvointia
ja elinvoimaisuutta. Uudenlaisia palveluita ja toimintaa tukemalla luodaan yhdessä tekemisen
kulttuuria. Paikallisidentiteetin vahvistamiseksi näiden tietojen ja taitojen esille tuominen ja
kehittäminen on keskeisessä roolissa.

Sastamala

Leader-alue
Leader
Pyhäjärviseutu

Myönnetty Kokonaisrahoitus €
tuki €
70 810
49567

Leader
Ravakka

36 145

60 242

Leader
Karhuseutu

20 640

29 485

Leader
Karhuseutu

15 886

15 886

*Teemahankkeessa kootaan eri yhdistysten tai yhteisöjen pieniä investointeja tai kehittämistoimia toteutettavaksi saman hankkeen alla.
Leader-ryhmän hallinnoima teemahanke mahdollistaa tavanomaisia Leader-hankkeita pienemmät investoinnit ja kehittämistoimet yhdistyksille ja yhteisöille.

