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2 252
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN RIISTAMIEHET RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kokoontumistilan ja nylkyvajan rakentaminen

11 682
19.9.2007
31.12.2009

Mikkelin Riistamiehet ry rakentaa kokoontumistilat ja hirviruhojen nylky- ja paloittelutilat Ihastjärven kylän
seuran vuokraamien metsästysmaiden keskelle, metsästysseuran omistamalle tontille. Seuralla ei ole
ennestään vastaavia tiloja. Hankkeeseen kuuluu rakennus, jossa on lihankäsittelytila, kylmiö, kokoustila ja
arkistohuone. Lisäksi hankkeeseen kuuluu sähköliittymä, porakaivo ja viemärit. Hankkeella on rakennuslupa.
Tilat ovat myös Ihastjärven kylätoimikunnan käytössä metsästysseuran ja kylätoimikunnan tekemän
käyttösopimuksen mukaisesti. Hanke palvelee kylätoimikunnan kokouspaikkana ja varastotilana sekä alueen
maito- ja karjatilojen hätäteurastamona. Hankkeen toteutumisella on Ihastjärven alueella laaja kannatus.
Rakennushanke toteutetaan pääosin talkootyönä. Osa rakennusmateriaalista ostetaan ja osa saadaan
lahjoituksina. Hankkeen toteuttamisen seurauksena Ihastjärven kylällä on paikka, jossa sekä kyläläiset että
mikkeliläinen metsästysseura voivat harjoittaa ylllä mainittuja toimintoja. Hanke vahvistaa metsästysseuran ja
kylän välistä yhteistyötä, jolla on pitkät perinteet metsästysmaiden vuokrauksen ja yhteisten talkoiden kautta.
Mikkelin Riistamiehet ry on pääosin kaupunkilaisseura ja hanke lähentää ja tiivistää maaseudun ja kaupungin
välistä vuorovaikutusta.
2 379
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

VIRTASALMEN VALKEAMÄEN MAA- JA KOTI

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Vanhojen työkoneiden säilytyspaikka, rakennus

10 605
16.10.2007
31.8.2009

Tavoitteena on Valkeamäen perinnekylän täydentäminen. Seura omistaa 9 vanhaa työkonetta joita lainataan
omien kyläläisten ja muiden käyttöön. Koneiden säilyttämiseksi tarvitaan tila, jonne myös kerätään suojaan
kyläläisten omat vanhat koneet ja laitteet edelleen lainattaviksi. Rakennus on tarkoitus tehdä pääasiassa
talkoovoimin. Vuodesta 1996 alkaen kylää on kunnostettu ja rakennettu. Alueella on vanha kyläkoulu
kokoontumispaikkana, vintti- ja kelukaivot, nylkyvaja, kotiseutumuseo, riihi, savusauna, perunakuoppa ja lato.
Lisäksi kylän alueelle on tehty 6 kpl maitolaitureita ja postilaatikkojen taustoja sekä kilometritolpat.
Perinnekyläkokonaisuuden ympärille on rakennettu lähes 500 m pisteaitaa. Hankkeella pyritään perinteen
säilyttämiseen ja asukkaiden viihtymiseen syrjäisellä seudulla. Nyt rakennettava tila täydentää hyvin
perinnekylää. Paikallisten asukkaiden lisäksi kokonaisuudesta hyötyvät myös ympäristön koululaiset ja
matkailijat. Syksyisin paikalla on järjestetty mm. puintinäytöksiä perinteisin menelmiin ja tulevan hankkeen
myötä työnäytöksiä on tarkoitus järjestää muillakin koneillla vanhanajan perinteisin menetelmin
3 086
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

VENETMÄEN MAA- JA KOTITALOUSSEURA R

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Tilimarkkinat historia herää

8 185
1.1.2008
31.5.2011

Venetmäen kylätoimikunnan aktivoiminen kylän ja seudun historian avulla. Yhdessä kyläläisten kanssa on
teatterin ammattilaisia koordinoimassa ja sovittamassa muinaisia tapahtumia tämän päivän ihmisten
tarkasteltavaksi. Käynnistymisen jälkeen toiminta jatkuisi omalla painollaan kylän vireyttä ylläpitäen.
3 201
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

HÄKKILÄN ERÄ-VEIKOT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Häkkilän erämajan laajennus

24 079
19.3.2008
30.10.2010

Vuonna 1995-96 rakennetun erämajan ja lahtivajan laajennus, nykyaikaisten keittiö-, peseytymis- ja wc-tilojen
rakentaminen. Maja toimii kylän yhteisenä kokoontumispaikkana; seurojen, yhdistysten, osakas- ja
tiehoitokuntien kokoontumispaikkana. Myös Haukivuoren seurakunta järjestää majalla omia tilaisuuksiaan.
Maja toimii lisäksi mm. Häkkilän patikkapolkua käyttävien retkeilijöiden yöpymis- ja taukopaikkana.
3 447
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUS

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Oma kalaämpäri-mielen kuntouttaminen luontoopetuksella ja kalastusharrastuksella

Tavoitteena on saada mielenterveyskuntoutujat ja syrjäytymisuhanalaiset puuhaamaan hyvän ja terveellisen
luontoharrastuksen parissa, oppimaan kalastamaan eri menetelmin, tuntemaan kalapaikkoja ja oppimaan
kalan ruuaksi valmistamista. Toimenpiteinä ovat mielenterveyskuntoutujien ja syrjäytymisuhan alaisten
keskuuteen luotava pysyvä kalastastusta harrastavien verkosto järjestämällä kalastustapahtumia ohjattuna
Veej?jakajan alueella. Toiminta tapahtuu hanketyöntekijän ja vapaaehtoisten kalakummien toimesta.
Tuloksena osallistujat saavat elämäänsä sisältöä, löytävät sosiaalisia kontakteja ja oppivat sekä kalastamaan
että hyödyntämään saalistaan ja kulkemaan itsenäisesti kalastamassa ja luonnossa.

39 984
29.9.2008
31.3.2010
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3 485
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

HAUKIVUOREN PAUKKU RY PAUKKU RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Paukun majan peruskorjaus ja laajennus

45 536
30.1.2008
29.1.2012

Paukun Majan peruskorjaus ja laajennus. Haukivuoren Paukku ry, myöhemmin hakija, harjoittaa aktiivista
metsästysseura toimintaa. Seura on perustettu 15.8.1956 ja rekisteröity 5.10.1956. Jäsenmäärä 80 henkilöä
ja vuokrattu metsästysalue 6000 hehtaaria. Hakija hakee rahoitusta metsästysmajan peruskorjaukseen ja
sisätilojen laajennukseen. Etelä-Savon TE-keskukselta Leader-toimintaryhmän rahoituskiintiöstä. Hankeaika
2008-2010 ja toteutuspaikka, hakijan omistama tila osoitteessa, Pohjanlahdentie 370, 51600 Haukivuori,
kiinteistötunnus 085-042-0014-0210. Hankkeen kustannusarvio 125012 € ja toteutusvastuu yksinomaan
hakijalla. Hakijalla on tarkoitus hankkeen myötä, turvata jatkossa oma ja kylällä toimivien yhteisöjen sekä
asukkaiden toiminta kokoontumistilojen osalta. Edelleen hakija toivoo, että nämä toimet edistäisivät kylän
elinvoimaisuutta ja tukisivat Elävämaaseutu-kehitystä myös tulevaisuudessa.
3 494
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsportti 2010

81 443
4.4.2008
3.4.2011

Etelä-Savon Liikunta ry yhteistyökumppaneineen kehittävät Veej?jakaja alueen kylien sekä kuntien
liikuntamahdollisuuksia ja palveluita, mahdollistaakseen maaseutualueen asukkaiden monipuolisen liikunnan
harrastamismahdollisuudet. Toimenpiteitä:Terveysliikunnan kehittäminen Sportti-apteekki- "hyvinvointikiertue", erilaiset liikuntaryhmät, Perhesportti, Landeroad show ym. tapahtumat, nuorten toimijoiden verkosto,
toimijoiden ja ohjaajien koulutus. Tavoitteiden toteuttamiseksi valitaan vuosiksi 2009 ja 2010 sporttikylät (n. 77
vuosi), joiden kanssa kehitetään heidän liikuntamahdollisuuksiaan. Liikuntatoimintaa kehitetään asukkaiden
tarpeista riippuen eri-ikäisille lapsille, nuorille, aikuisille ja varttuneemmalle väelle. Loppuvaikutuksia mm.
liikunta- ja harrasteryhmät, monipuoliset maaseudun liikuntatapahtumat, osaavat ja koulutetut kyläohjaajat ja
toimijat, aktiiviset verkostuneet nuoret toimijat, kylien, urheiluseurojen ja kuntien yhteistyön kehittyminen.
3 529
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄMÄEN MOOTTORIPYÖRÄKERHO RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Harraste ja koulutustilat Pimoke

24 720
28.2.2008
31.12.2009

Kohderyhmänä hankkeessa ovat ensisijaisesti Pieksämäen alueen moottoripyöräharrastajat ja mopoikäiset
nuoret. Hankkeesta hyötyvät edellä mainittujen ryhmien lisäksi harrastusta aloittelevat henkilöt ja toisilta
paikkakunnilta tulevat mp-harrastajat. Myös paikallien liike-elämä vilkastuu laitehankintojen ja matkailun
osalta. Tavoitteena on luoda entistä vankempi ja kiinnostavampi pohja mp- harrastukselle paikkakunnalla,
tarjoamalla harrrastajille asianmukaiset kerho- ja koulutustilat, joissa pystymme järjestämään opastusta mm.
ajotaito, liikennevalistuksen ja huoltokurssien muodossa. Näin saamme sosiaalista toimintaa myös
varsinaisen ajokauden ulkopuolelle. Toimenpiteenä edelä mainittujen asioiden toteutumiselle meidän tulee
hankkia harrastetilat ja kunnostaa ne osoitteessa Vilhulantie 49, 76850 Naarajärvi. Vaikutuksina arvioimme,
että kiinnostus kerhotoimintaan kasvaa ( nyt noin 140 henkeä) ikärakenne kerhossa nuorenee, liikenne
käyttäytyminen kokemattomilla nuorilla paranee, kerhotoiminta vilkastuu ja Motocross-rata Paltasen
käyttöaste nousee entisestään. Kiinnostus Pieksämäkeä kohtaan kasvaa, sillä harrastukset ovat nykyään
merkittävässä roolissa mm. valitessa asuinpaikkaa.
3 599
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄMÄEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Toimisto - ja kokoustila

15 919
2.4.2008
30.6.2009

Toimisto- ja kokoustila liittyy kiinteästi v. 2006 rakennettuun koirien koulutus- ja kilpailuhalliin. Tila on erittäin
tarpeellinen erilaisten tapahtuminen aikana odotus- ja toimintatilana. Tilasta on tarkoitus tehdä lämmin tila.
Seuralta puuttuu lisäksi kokous- ja henkilöstön koulutustila. Rakennettu halli on ollut erittäin vilkkaassa
käytössä joka päivä. Hallissa oli v. 2007 yhteensä 4650 käyntikertaa. Luku on tarkka, koska seura pitää
tarkkaa kirjanpitoa kävijöistä päivittäin.
3 603
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TYÖOSUUSKUNTA OTAVAN LÄHIPALVELUKES

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Lähis lähemmäx

34 000
23.5.2008
31.12.2011

Lähis lähemmäx hankkeen kohderyhmänä ovat Otavan- ja lähikylien asukkaat. Tavoitteena on
Lähipalvelukeskuksen kehittäminen palvelutarvetta vastaavaksi ja työllisyyden lisääminen. Toimenpiteinä
suoritetaan palvelutarpeiden kartoitus ja kehitetään uusi palvelukokonaisuus. Tuloksena asukkaiden
elämänlaatu ja turvallisuus parantuvat ja jokapäiväinen elämä helpottuu.
3 745
07 Etelä-Savo
MYRSKYLYHTY RY

Veej'jakaja ry

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Tulilanka

Tarkoituksena on kehittää maaseutukunnalle yhteisöllinen ja verkostoitunut työtoimintamalli kaikille
syrjäytymisen uhan alle oleville kuntalaisille. Tarkoituksena on saada Myrskylyhdystä vetovoimainen
työelämän valmennuspaikka, josta vaikeimmassakin asemassa olevien ihmisten on mahdollista päästä työhän
ja saada elämäänsä rytmi, sekä löytää vierelleen sellaista henkilöitä, jotka mahdollistavat ja tukevat uutta
elämäntapaa. Samalla myös maaseutukunnalle saadaan uutta työvoimaa ja vetovoimaisuutta pitämällä huolta
tasavertaisesti kaikista kuntalaisista.

119 997
1.1.2009
31.12.2011
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3 796
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KANGASNIEMEN MAASEUTUSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kimpale kultaa- Kangasniemi kylineen
kimaltamaan:KYLÄHANKE

13 461
15.5.2008
18.12.2009

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kangasniemen ne kylät, jotka kuhunkin hankkeen toimenpiteeseen
lähtevät mukaan. Kyläläisten lisäksi hankkeen toimenpiteet kohdistuvat välillisesti ainakin matkailijoihin,
potentiaalisiin Kangasniemelle muuttajiin sekä vapaa-ajan asukkaisiin. Hankkeeseen kootaan ensinnäkin
Kangasniemen kylien yhteinen tiedotuslehti, jota painetaan esimerkiksi messuilla jaettavaksi. lehden avulla
markkinoidaan Kangasniemeä ja lisätään tietoutta kylistä. Toiseksi kartoitetaan kylien vapaat tontit ja
kiinteistöt ja laaditaan kartoituksen tuloksista internetiin kylien omat tonttipörssit. Hanke parantaa siis myös
kylien edellytyksiä tulomuuttajien houkuttelemiseksi. Lisäksi hankkeella vaikutetaan kylillä tärkeäksi koettujen
ulkoreittien sekä muiden ulkovirkistyskohteiden kunnostamisen edistämiseen valmistelemalla hankehakemus
virkistysaluehankkeelle, joka aloitetaan keväällä 2009 tämän hankkeen jälkeen.
3 831
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MAKKOLAN ERÄ- JA KALAVEIKOT R.Y.

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Siikamaja ja saunarakennus

7 279
1.10.2007
31.10.2010

Siikamajan ja saunarakennuksen peruskunnostus. Kiinteän sähkölinjan rakentaminen
3 849
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KANGASNIEMEN HOKAN METSÄSTYSSEURA

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Hokan Tapiolan kunnostus

15 743
15.8.2008
14.8.2011

Kangasniemellä sijaitsevan Hokan metsästysseuran Tapiola-talon lämmitysjärjestelmän muutos sekä
ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistäminen. Hankkeella on tavoitteena parantaa talon käytettävyyttä kylän yhteisenä
kokoontumispaikkana ympärivuotisesti. Hankkeen hyödynsaajina ovat Hokan seudun asukkaat, vapaa-ajan
asukkaat, metsästysseuran jäsenet sekä muut alueella toimivat seurat.
4 217
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MÄNTYHARJUN REISSUPOLKU RY

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Siirlahden maisemapolku

25 077
21.10.2008
31.12.2011

Siirlahden maisemapolku ja Katiskalahdensilta rakennetaan kaikille luonnossa liikkujille. Liikuntarajoitteisille ja
vanhuksille polku tarjoaa mahdollisuuedn kulkea pyörätuolilla tai muualla apuvälineellä ja pysähtyä vaikkapa
onkimaan polun levähdysalueille. Siirlahden maisemapolku liittyy Mäntyharju-Valkeala ulkoilureittiin ja siten
myös Euroopan kaukovaellusreittiin E 10.
4 387
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄMÄEN HEVOSYSTÄVÄINSEURA RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Pieksämäen raviradan kunnostus
hevoskekukseen

28 355
21.5.2008
30.10.2012

Pieksämäen raviradan kunnostaminen kaikkien hevosharrastajien yhteiseksi keskukseksi, matkailulliset
näkökulmat huomioiden (Trio, avioliittoleirit, Bovallius-säätiö, Vaalijalan kuntayhtymä, Savonsolmu)
Toimenpiteet: rata-alueen turvallisuuden parantaminen ravien kannalta. Ratsastuskenttien perustaminen ja
kunnostaminen, Islanninhevosbaanan rakentaminen Keski-Suomeen, jonka keskellä talviratsastuskenttä.
(myös terapiaratsastus). Saada maa-alue aktiivisesti harrastajien käyttöön.
4 435
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KANGASNIEMEN VANHUSTENTALOSÄÄTIÖ

Yleishyödyllinen
investointi

24.6.2008

Ikääntyvien ihmisten kuntoilu/ulkoilupolku

30.5.2010

4

321

Kangasniemen Vanhustentalosäätiö on halukas parantamaan ikääntyvien ihmisten elämisen laatua.
Vanhustentalon asukkaista suurin osa on muuttanut haja-asutusalueelta Kirkonkylän keskustassa oleviin
vanhustentaloihin. Kuntoilupolun lähellä on 48 kpl säätiön omistuksessa olevaa asuntoa ja lisäksi
lähietäisyydellä on runsaasti potentiaalisia kuntoilupolun käyttäjiä. Hankkeen tavoitteena on parantaa
ikääntyvien ihmisten elämän laatua ja turvallisella liikunnalla on positiivinen vaikutus vanhusten terveyteen.
Rakennetaan Kankaistentie 1 sijaitsevan vanhustentalon lähimaastoon n. 200 m pituinen kuntoilu/ulkoilupolku
rakennelmineen.

10 634
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4 571
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MÄNTYHARJUN RATSASTAJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Ratsastuskenttä, paikoitusalue ja tuomaritorni

9 663
26.3.2008
31.7.2009

Mäntyharjun hevosurheilukeskus sijaitsee Mäntyharjun kunnan Kyttälä kylässä Leppäkummun tien varressa.
Entuudestaan hevosurheilukeskuksessa on Mäntyharjun hevosystäväinseuran (HYS) ravirata (harjoitus),
hiittisuora, valjastuskatos sekä MRA:n ja HYS:n yhteisesti rakentama grillikota sekä MRA:n ratsastuskenttä
(40x60 m). Mäntyharjun ratsastajat ry:n hankkeessa toteutetaan nykyisen ratsastuskentän laitaan
tuomaritorni / kisakanslia. Ratsastuskenttää vastapäätä, Leppäkumputien toiselle puolelle rakennetaan uusi
ratsastuskenttä(50x25 m), joka toimii jatkossa sekä verryttely- että toisena kilpailukenttänä.
Hevoskuljetuskalustolle rakennetaan lisää paikoitustilaa nykyisen valjaskatoksen lähellä olevan
paikoitusalueen viereen. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen toimivuutta kilpailu-, valmennus- ja muiden
tapahtumien osalta. Uusi ratsastuskenttä sekä uuden pysäköintialueen rakentaminen edistää merkittävästi
myös turvallisuutta.
4 574
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TOIVOLAN KYLÄT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Toivolan kyläkeskuksen kehittämishanke

29 316
4.11.2008
30.9.2013

Hanke kohdistuu kylän 404 asukkaaseen, joihinkin vaihtuviin Itä-Suomen päihdehuollon asiakkaisiin sekä 700
vapaa-ajan asukkaaseen. Eri kohdetyhmiä on ala-aste ikäiset lapset, 2-6 -vuotiaat lapset, yläasteella ja
lukiossa olevat nuoret sekä kylällä toimivat nuoret perheet. Tavoitteena on alueen elävöittäminen väestön
viihtymisen myötä. Samalla hanke turvaa uusien asukkaiden hankintaa, koulun turvaaminen kylällä ja
positiivisen kuvan luominen maaseutuasumiseen.
Hankkeen puitteissa rakennetaan em. väestöryhmälle soveliaat liikuntaharrastuspaikat. Hanke turvaa
toteutuessaan väestön määrän säilymisen entisenä - ellei hieman lisääntyvänä kunnalla olevien tonttien
tehomyynnin myötä.
4 665
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kylävillitys II

79 013
6.10.2008
31.12.2011

Kohderyhmänä on Veej?jakajan alueen kyläyhdistykset sekä vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, kunnat ja
matkailijat. Hankkeen toteuttajia on Maa-ja kotitalousnaisten piirikeskus ja kylien asukkaat. Tavoitteina on 1.
Luoda tilaisuuksia kylä- ja aluekohtaiseen vaikuttamiseen kyläsuunnittelun avulla. 2. Tukea kylien ja
kyläkokonaisuuksien maisemanhoidollisissa asioissa. 3. Lisätä maaseudun asukkaiden ja yritysten
yhteisöllisyyttä, osaamista ja sosiaalista pääomaa. 4. Tehdä tunnetuksi eteläsavolaista maaseutuosaamista ja
tonttitarjontaa kotisivuilla ja messuilla. Tavoiteltuja tuloksia ovat - kehittämisaihiot ja - suunnitelmat 5 kpl, kyläsuunnitelmat 5 kpl, - kyläkävelyt ja niiden tuottamat tarvekartoitukset 20 kpl, - muut kehittämistoimenpiteet
esim. tonttikartoitukset, talkoot 10 kpl- yhteistyömallit ja - verkostot 2 kpl kylätason elinkeinonäkökulman
liittäminen kyläsuunnitelmiin, kylämatkailunäkökulman liittäminen joidenkin soveltuvien kylien suunnitelmiin, hankkeesta kirjoitetut artikkelit 15 kpl ja kotisivujen materiaali, päivitys neljännesvuosittain ja - Farmari 2010 messuosasto.
5 237
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PARKKILAN NUORISOSEURA R.Y.

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Honkalinnan korjaus

13 732
3.3.2009
31.10.2012

Tavoitteena parantaa kylän yhteisen kokoontumispaikan viihtyvyyttä ja käytettävyyttä yhteydenpitoon sekä
yhteisten ja ykstyisten tilaisuuksien järjestämiseen. Rakennetaan sisä-wc:t ja jätevesijärjestelmä sekä
peruskorjataan keittiö
5 347
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

VITSIÄLÄN KYLÄSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Vitsiälän kylätalo

Hankkeen hyödynsaajina on kaikki kyläalueen asukkaat. Kylätalo kokoaisi saman katon alle kerhot,
yhdistykset ja yksittäiset kyläläiset, kaiken ikäiset yhteen ja tarvittaessa myös erillisinä ryhminä. Hanke on
ajankohtainen kyläkoulun lopettamisen ja myynnin takia. Toimiva kylätalo vahvistaisi yhdessä tekemistä,
yhteenkuuluvaisuutta, yhteisöllisyyttä ja maaseutuverkostoja. Ideana on muuttaa kestävän kehityksen
periaatteita kunnioittaen entinen opetusparakki kylätaloksi. Rakennus siirrettäisiin paikalle sen jälkeen, kun
paikalla olisi tehty maansiirtotyöt, salaojitukset, viemäröinnit, vesiliittymätyöt sekä pohja- ja sokkelityöt.
Rakennus "tuunattaisiin" toimivaksi ja kauniiksi kylätaloksi. Taloon tulisi uusi lämpöeristys ja ulkovuoraus;
sisäänkäynnin ympärille rakennettaisiin kuisti portaineen ja luiskineen. Sisään tehtäisiin vessa ja keittiötilat,
lattia eristettäisiin ja päällystettäisiin, seiniin tulisi puolipaneelit ja uusi maali. Koko tontti raivattaisiin ja
maisemoitaisiin. Pihalle istutettaisiin perinnekasveja ja alue aidattaisiin. Tuloksena olisi oma tila kyläläisten
mennä ja tulla. Sinne pääsisi ottamaan ohjat omiin käsiin, luottamaan itseensä ja toisiinsa. Kyläalue ei
kuihtuisi, vaan muuttuisi jälleen vetovoimaiseksi ja voisi houkutella uusia asukkaita. Kylätalo olisi ympäröivien
kylien sydän: toiminta- ja innovointikeskus, joka vaalii perinteitä ja luo uutta. Se voisi tarjota vastapainon
jatkuvalle kaupallistumiselle, kaupungistumiselle ja yksinäistymiselle.

9 900
23.2.2009
30.12.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
5 730
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ANTTOLAN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Anttola Satamasi Saimaalla

26 189
13.3.2009
31.3.2011

Anttola Satamasi Saimaalla - hankkeen kohderyhmänä on entisen Anttolan kunnan alueen asukkaat, vapaaajan asukkaat, yritykset, yhteisöt ja seurat. Maisemanhoidolliset toimenpiteet keskittyvät Anttolan
keskustaajamaan. Hankkeen tavoitteena on 1. Yhteisöllisyyden edistäminen : toimijoiden yhteisten kotisivujen
teko, maisemanhoitotalkoot, kehittämistyöryhmät. 2. Anttola- tiedottamisen parantaminen: yhteiset kotisivut
(yhteisöportaali) tapahtumien aktiivinen tiedottaminen. 3. Taajama-alueen maiseman siistiminen:
maisemanhoitotalokoot, arvokkaiden rakennusten etsiminen. 4. sisääntuloteiden , keskustaajaman ja satamaalueen maisemanhoitosuunnitelman teettäminen. 5. sataman palveluiden tunnettuuden lisääminen ja uusien
palveluiden kehittäminen: palvelutarjonnan kartoitus ja kehittämisen ideointi, sataman palvelutarjonnan
tiedotus kotisivujen ja sataman ilmoitustaulun kautta. 6. Yrittäjyyden edistäminen: yrittäjäillat yritystoiminnasta
kiinnostuneille, yrittäjille rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksista. 7. Hankejulkaisu: kotisivujen
kirjoittajaryhmän tuotokset Anttolasta, kehittämissuunnitelmat, maisemanhoitosuunnitelma.
5 741
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MYNTTILÄ SEURA RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Mynttilän kylätalon toimivuuden parantaminen

19 443
26.1.2009
30.9.2012

Hankkeen toteutuessa kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat kaikki kyläläiset ja kylätalon käyttäjät. Kylätalon
käyttöaste paranee ja monipuolistuu. Kylätaloa käytetään säännöllisesti kokoontumis- ja juhlatilana sekä
erilaisten tapahtumien mm. liikunta- ja ulkoilutapahtumien keskuspaikkana. Toimenpiteenä kylätalon
energiatalouden sekä keittiön toimivuuden ja tilojen parantaminen, saunan rakentaminen. Tavoitteena
energian säästö kiinteistön lämmityksessä asentamalla 3 ilmalämpöpumppua. Tällä hetkellä lämmityksenä
suora sähkölämmitys (patterit) ja lisäksi puu-uunit. keittiön toimivuutta olennaisesti parantaa
suurtalousastianpesukone ja vanhojen kaappien uusiminen sekä työtasojen uudelleenjärjestely ja osittainen
uusiminen. Kiinteistöstä puuttuu sauna ja asialliset peseytymistilat, jotka ovat välttämättömiä kylätalon
monipuolisen käytön kannalta myös liikunnallisissa tapahtumissa. Tuloksena kustannussäästö ja toimivuuden
parantuessa kylätalon käyttöasteen edelleen nouseminen.
5 795
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN AMPUJAT RY HIMANEN M.

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Mikkelin Ampuma-Areena

58 864
2.1.2009
30.10.2011

Sisäampumaradan rakentaminen Mikkelin Ampujat Ry:lle. Mikkelin seudulla ei ole riittävän suurta
sisäampumarataa, joka palvelisi ilma- ja ruutiaseammuntaa. Projekti mahdollistaa 40 -paikkaisen ilmaaseradan ja 6 -paikkaisen ruutiaseradan saamisen seutukunnalle. Mikkelin ampujat on jo vuosia aktiivisesti
pitänyt ammuntakoulua, johon otetaan nuoria 8-14 -vuotiaita ampujia joka vuosi. Tulijoita on joka vuosi
huomattavasti enemmän kun voidaan nykyisiin tiloihin ottaa. Uusi rata mahdollistaa nuorisotoiminnan lisäksi
aikuisten ampumakoulujen järjestämisen, johon seutukunnalla on voimakasta kiinnostusta.
Urheiluammuntaleirit voidaan myös jatkossa järjestää paikkakunnalla jolloin niiden määrää voidaan lisätä.
Tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia urheiluammunnan kehittämiseen seutukunnalla sekä antaa
mahdollisuuksia Kaakkois-Suomen ammuntaseuroille järjestää ammuntaleirejä Mikkelissä. Uusi rata
mahdollistaa myös invalidiammunnan harjoittamisen jota nykyinen rata ei mahdollista.
5 812
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KANGASNIEMEN KOTISEUTUYHDISTYS R.Y.

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Pitkäpellon kehittäminen

33 429
13.1.2009
31.5.2012

Hankkeessa kunnostetaan pitkäpellon rakennuksia ja alueelle vedetään sähköt. Ympäristöä kunnostetaan;
riukuaidat uusitaan ja puutarhaa raivataan.
5 817
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

HIRVENSALMEN KÄSITYÖYHDISTYS RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Innostava käsityö

44 200
16.4.2009
30.9.2011

Innostava käsityö- hankkeella kehitetään maaseudun hyvinvointia, aktivoidaan ja luodaan kannustavaa
viriketoimintaa käsitöiden mielenkiintoiseen ja innostavaan tekemiseen. Tavoitteina on omaksua uutta ja
elvyttää vanhaa käsityö- ja kädentaitotietämystä ja soveltaa se paikallisesti niin hnekiseksi kuin
materiaaliseksi vahvuudeksi.
5 819
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

JÄPPILÄN URHEILIJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Salmen lavan kunnostus

Jäppilän Salmen lavalla uusitaan kioskin, lippukopin ja lavan ulkoverhous sekä terassin ja lippukopin
vesikatot. WC:t ajanmukaistetaan kuivakäymälöiksi. Nämä toimenpiteet turvaavat arvokkaan lavamiljöön
säilyttämisen ja parantavat lavan käyttöastetta ja houkuttelevuutta Pieksämäen ja Varkauden talousalueella
asuvien ihmisten sekä lukuisten kesäasukkaiden ja eri järjestöjen piirissä.

9 235
15.4.2009
31.8.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
5 823
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ETELÄ-SAVON ART AMATSON RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Astuvan Amatsonit maailmalle

29 716
16.1.2009
16.4.2011

Astuvan Amatsonit Maailmalle -kehittämishanke tukee Ristiinan ja Etelä-Savon kulttuurin sekä osaltaan myös
Suomen Kalliotaidekeskuksen sisällöllistä kehittämistä. Sen kohderyhminä ja edunsaajina ovat alueen
asukkaat, tänne tulevat matkailijat sekä kulttuurimatkailun tekijät. Hankkeen tavoitteena on jatkaa Astuvan
Amatsonit- kalliomaalaukset eläviksi -esiselvityshankkeen pohjalta kehittämistyötä, jossa suunnitellaan
uustuotantoja täydennetään visuaalista ilmettä, tehdään tallenteita sekä uutta tiedotusaineistoa. Tavoitteena
on saada myös yhä laajempi toimiva yhteistyöverkosto, joka tekee jatkuvaa yhteistyötä tulosten
kehittämisessä ja eteenpäin kehittämisessä alueella ja Etelä-Savossa että laajemminkin. Hankkeen
toimenpiteet ovat tiivistetysti seuraavat: 1) Astuvan Amatsonit- musiikin tallennus pienimuotoiseen esitys- ja
tuotantokäyttöön, 29 Visuaalisen ilmeen täydentäminen; 3) Uusien tanssiproduktioiden ja niiden koreografian
suunnittelu; 4) Tiedottaminen toimenpiteitä: mm. esiteaineistoja., Amatsonihahmojen tuottaminen Ristiinaan,
infotilaisuus; 5) Selvitys toiminnallisten tilojen saamiseksi Ristiinasta työtiloja, pysyvää näyttelyä, esityksiä ja
muuta toimintaa varten. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alueen matkailutuotteina, ohjelmapaketteina
kulttuurimatkailussa, yhteistyössä mm. Itävaltaan ja mahdollisesti tulevan Suomen Kalliotaidekeskuksen
sisällön tukena. Hankkeen tulokset parantavat osaltaan seudun ja alueen kulttuuriperinnön tunnetuksi
tekemistä sekä alueen omille asukkaille että muualta tuleville matkailijoille.
6 236
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

SALMENKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Salmenkylän metsästysseuran erämajan
peruskorjaus

34 213
29.5.2009
31.5.2012

Hankkeen tarkoitus on kunnostaa metsästysmajaa. Majaa käytetään eri seurojen kokooontumispaikkana.
Remontin tavoitteena energiatehokkuuden ja käyttömukavuuden parantaminen
6 237
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

RISTIINAN LÄNTINEN MAA- JA KOTITALO

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kylätalo- kokoontumistilojen hanke

13 257
28.5.2009
30.6.2012

Hankkeen tavoitteena on kylien yhteishengen nostattaminen, yhteilöllisyyden lisääminen, yhdessä tekeminen,
seurojen ja kyläläisten yhteisten harraste-, liikuntatoiminta ja kokoustilojen saaminen ajanmukaiseen ja
toimivaan kuntoon.
7 099
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

HÄLLINMÄEN METSÄSTÄJÄT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kylätalo viihtyisäksi

36 612
6.8.2009
30.12.2012

Kyläkoulun peruskorjausta yhteiseen käyttöön: yleiset wc-tilat, sauna ja pesuhuonetilat, ikkunoiden ja ovien
uusinta, lämmityksen ja sähköistyksen uusinta
7 365
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KOIRAKIVEN NUORISOSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Keittiön laajennus- ja remonttihanke

22 248
27.11.2008
31.12.2010

Lisääntyneen käytön ja lisääntyneiden asiakasmäärien takia on tullut ajankohtaiseksi Koirakiven
Nuorisoseurantalon keittiön saneeraaminen ja laajentaminen tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Tämän
hetkinen tekninen ja tuotannollinen taso ei vastaa nykyisiä tarpeita eikä vaatimuksia. Keittiö laajennetaan ja
modernisoidaan nykyisiä ja tulevia tarpeita varten ottaen huomioon uusimmat työturvallisuusmääräykset,
ergonomiasuositukset sekä hygienia-asetukset. Lopputulokseksi saadaan käytännöllinen ja toimiva keittiö,
joka palvelee niin kylän seurojen kuin talon vuokraajienkin tarpeita
8 024
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

JALKAPUUTEATTERIYHDISTYS RY

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Puumalan Laulupuiston ulkonäyttämö

Hankkeen tarkoitus on luoda Puumalan keskustaan puitteet monipuoliselle, eri harrastustahot kokoaville
kesäajan esityksille ja tapahtumille. Tätä tarkoitusta varten rakennetaan Puumalan kunnalta Laulupuistosta
vuokratulle n 5300 m²:n alueelle ulkonäyttämö, joka koostuu seuraavista ja rakennelmista: kattamaton n. 300paikkainen katsomo, -kiinteä varasto/pukeutumistila (n.50 m²), invapysäköintipaikat 2-3 kpl. Hanke toteutetaan
mahdollisimman hyvin maastoon ja olemassa olevaan luontoon sulautettavaksi. Kiinteät rakenteet eivät estä
näkymää Saimaalle. Katsomon suunnittelussa huomioidaan kattaminen tulevaisuudessa. Ulkonäyttämöä
hallinnoi Jalkapuuteatteriyhdistys, joka jakaa käyttövuorot ja määrittelee ylläpitokustannuksiin ja kulutukseen
perustuvat käyttökorvaukset. Hanke on valmis vuoden 2011 kesänäytäntökauteen mennessä

24 301
11.2.2008
30.6.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
8 217
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

HOKAN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Hehkuva Hokka

26 154
3.2.2010
31.5.2011

Hehkuva Hokka on kylän kehittämishanke, jonka kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen sekä vakinaiset
että vapaa-ajanasukkaat. Hankkeella järjestetään asukkaille yhteinen tila, josta toimintaa koordinoidaan
hankevetäjän johdolla. Tavoitteena on asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen kerhojen,
toimintapajojen ja yhteisten seminaarien ja luentojen avulla. eri ikäiset kyläläiset kohtaavat tapahtumissa.
Kimppakyytirinki mahdollistaa kyläläisten osallistumisen, kesällä rinki toimii myös vesillä. Kylätorit ovat
kyläläisten ja vapaa- ajanasukkaiden kohtauspaikkoja. perinteenkeruulla vahvistetaan alueen ja asukkaiden
identiteettiä sekä tallennetaan ja siirretään tietoutta myös nuoremmille sukupolville. Tuloksena on yhtenäinen
kyläalue, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki ja tarjolla monipuolista toimintaa kaikenikäisille kyläläisille,
sekä vakituisille, että vapaa-ajanasukkaille. Uusien asukkaiden muuttaminen kylälle turvaa jo kylällä olevat
palvelut.
9 012
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KANGASNIEMEN RETKIPAIKKA SÄÄTIÖ

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Elämäniloa Syviksessä

37 436
22.1.2010
31.12.2012

Elämäniloa Syviksestä- hanke on kehittämishanke, jonka tarkoituksena on Kangasniemellä sijaitsevan
Syvälahden tanssilavan ja samalla koko Kangasniemen vetovoimaisuuden lisääminen. Sen yleistavoitteena
on tanssilavakulttuurin kehittäminen ja perinteen säilyttäminen. Oheistavoitteena on talkooväen
lisäkouluttaminen ja uuden sukupolven saaminen mukaan toimintaa, uusien toimintojne kehittäminen, käytön
monipuolistaminen, käyttöasteen ja kävijävirran lisääminen, ja näin elämänilon ja sosiaalisen pääoman
lisääminen niin talkooväen kuin tanssijoidenkin keskuudessa. Hankkeen toteuttajana on lavan toiminnasta
vastaava Kangasniemen Retkipaikka Säätiö.
9 621
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TUUKKALAN TEMPAUS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Tempastaan kylätalolla

18 066
18.6.2009
31.12.2013

Tempastaan kylätalossa- hankkeen tarkoituksena on kunnostaa vanahan koulutualon ulkokuori ja ikkunat
uusimalla ja maalaamalla ne. Lämpöeristystä lisäämällä ja ilmalämpöpumpulla saadaan energiasäästöjä.
Vanha pönttöuuni kunnostetaan lämpölähteeksi. keittiö- ja vesi- ja viemärijohtoremontilla täytetään lain
vaatimukset ja saadaan kiinteitö toiminnallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Kylätalo tulee vakituisten ja vapaaajan asukkaiden ja matkailijoiden palvelujen tuottajaksi. Majoitus,- kierrätys,- kirppis,- lukusali-, tapaamis ja
erilaisten virkistys ja muut palvelut tukevat järvimatkailua, luontopolkua, asumisviihtyisyyttä ja vapaa-ajan
monipuolisempia harrastusmahdollisuukisa lapsista ikäihmisiin.
9 626
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄ RY PIEKSÄMÄEN SEUDUN KUNTA-K

4

321

Elinkeinojen
kehittämishanke

Viva Pieksämäki! Pieksämäen keskustan
kehittämishanke

56 839
27.1.2010
30.6.2012

Taustaa vaikka Pieksämäen kaupan ja palvelluiden tarjonta on parantunut viime vuosina, ongelmaksi on
kohonnut väestön jatkuva väheneminen ja siitä johtuva kulutuskysynnän heikkeneminen. Lisäksi ympäröivien
kaupunkien mittavat kauppakeskusinvestoinnit ja talouden taantuma asettavat Pieksämäen kaupanjapalvelualan yrityksille kovat haasteet. Uhkana on, että kaupalliset palvelut supistuvat ja kaupunkikuva
vähitellen rapautuu. Tälläinen kehitys heikentää asukasidentiteettiä ja osaltaan kiihdyttää poismuuttoa.
kaupan kutistuminen laskee myös keskustan kiinteistökjen arvoa.
9 638
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MÄNTYHARJUN NÄYTELMÄKERHO RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Pappilanparven kesäteatterin katsomon kattaus

27 021
8.1.2010
31.12.2012

Hankkeessa katetaan Pappilanparven kesäteatterin katsomo. Kattaminen mahdollistaa toiminnan
kehittämisen alueella.
9 640
07 Etelä-Savo
TAITO ITÄ-SUOMI RY

Veej'jakaja ry

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Käsityökeskuksen uusi elämä

Tavoitteena on, että käsityökeskukselle ja Taito Shopille vuokrataan uudet tilat, joihin tehdään remontti. Tilat
kunnostetaan ja kesäkaudella tiloissa on taito Shop myymälä ja näyttelytilat. Talvikaudella näyttelytilat
muuntuvat kurssitilaksi. Hanke on käynnistynyt eri sidoryhmien toivomuksesta, tulevat loma-asuntomessut
yksi niistä. Näytelyihin kutsutaan valtakunnallisesti vetovoimaisia näytteille asssettajia. Näyttelyiden yhteyteen
kehitetään myös oheistoimintaa. Kehittämällä käsityökeksusta ja Taito Shopia esittely- ja myyntipaikkana,
myös Mäntyharjun seudun pienyrittäjät kiinnostuivat tuotakehityksestä. Esim. paikallisista käsitöistä ja
tuliaisiksi sopivista lähiruokaruotteista on koko ajan pula. Tuotekehityskoulutuksessa voidaan tehdä myös
yhteistyötä Menestyvä luovuus - hankkeen kanssa, jota yhdistys hallinnoi.

17 352
9.9.2009
31.12.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
9 641
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

HOKAN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Tuottava Hokka

5 001
9.4.2010
31.5.2011

Tuottava Hokka on investointihanke, joka sisältää Hehkuva Hokka- kehittämishankkeessa tarvittavien
koneiden, laitteiden ja irtaimiston hankinnan (myöhemmin kuvattuna "laitteet". Ilma tätä investointia
kehittämishanke ei olisi toimiva. Kohderyhmänä ja edunsaajina ovat alueen sekä vakituiset että vapaaajanasukkaat. Pääosa investoinneilla hankittavista laitteista sijoitetaan hakijan Kangasniemen kunnalta
vuokraamaan kylätupaan, Hokka senteriin, joka sijaitsee samassa rakennuksessa Hokan toimivan kyläkoulun
kanssa. Hokka Sentteri toimii myös monien kehittämishankkeen toimintojen toteutuspaikkana, kyläyhdistyksen
toimitilana ja hankevetäjän toimistona. Vuokratuissa tiloissa ei ole mitään kalusteita, joten ne on hankittava.
Lisäksi tarvitaan ATK- ja tietoliikennelaitteet. Osa laitteista tarvitaan tilojen ulkopuolella, mm. kesätorilla.
laitehankinnoissa huomioidaan eri ikäiset kohderyhmät Hehkuva Hokka - hankesuunnitelman mukaisesti.
Investointi lisää kohderyhmän kiinnostusta kylän kehittämiseen ja samalla tuo heidän käyttöönsä uusia
palveluita ja tekniikkaa. Tällä " teknisellä" toteutuksella on kylän voimavaroja yhdistävä vaikutus.
9 982
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KOIRAKIVEN NUORISOSEURA RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Koirakiven kesäteatterin katoshnake

23 681
15.4.2010
31.12.2011

Koirakiven kesäteatterin katsomon laajennuksen myötä entinen katos on jäänyt pieneksi ja tullut jo
käyttöikänsä päähän varsinkin turvallisuustekijöitä tarkastaessa. Lisääntyneen käytön ja asiakasmäärien takia
on tullut ajankohtaiseksi Koirakiven kesäteatterin katsomon kattaminen kiinteällä katoksella, joka mahdollistaa
myös erilaisten konserttien ja juhlatilaisuuksien järjestämisen Koirakiven nuorisoseurantalon alueella.
Katsomon kattamisella parannetaan asiakkaiden saavutettavuutta ja viihtyvyyttä kesäteatterialueella
riippumatta säästä. Lopputulokseksi saadaan kaikkia kesäteatterialueen käyttäjiä miellyttävä ratkaisu, joka
soveltuu saumattomasti olemassa olevaan ympäristöön ja palvelee kysyntää. Viime vuonna tehty keittiön
perusparannus- ja laajennusremontti yhdessä kesäteatterinkatsomon kattamisen kanssa parantavat
merkittävästi Koirakiven nuorisoseurantalomiljöön käyttöä erilaisten tapahtumisen ja juhlatilaisuuksien
järjestämispaikkana.
9 993
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MÄNTYHARJUN MOOTTORIKERHO RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Sähköverkkoon liittyminen

8 969
2.6.2010
31.12.2011

Mäntyharjun Moottorikerhon toimintakeskuken liittäminen sähköverkkoon "sähköistysprojekti"
10 028
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TAINAN MYLLYTONTIN OSAKASKUNTA

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Tainan laavu

6 000
29.3.2010
15.4.2012

Tainan myllytontin osakaskunnalla on tarkoituksena rakentaa Tainan myllytontille Mäntyharjun kuntaan laavu,
puuliiteri ja puucee sekä perustaa luontopolku Myllynimeen. Laavu sijaitsee perustettavalla
luonnonsuojelualueella Tainajoen ja Tainaveden välittömässä läheisyydessä. Hankkeen tavoitteena on luoda
Tainan myllytontille vetovoimainen kyläläisten yhteinen kokoontumispaikka ja alueella liikkuvien retkeilijöiden
tukikohta, joka tukee luonnonsuojelualueella tapahtuvaa monimuotoista luonnon hyödyntämistä. Laavu ja
puuliiteri rakennetaan pystyyn kuivaneista männyistä. Perustus tehdään luonnonkivistä ja perustusharkoista.
Katemateriaalina käytetään huopaa. Laavu varustetaan nuotiopaikalla ruoanvalmistustelineineen sekä
penkeillä. Puucee varustetaan kompostorilla.
11 311
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KYLÄSEURA TERÄLEHTI

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Perinnetiedon tallennus

2 195
19.1.2010
15.1.2013

Perinnetiedon tallentaminen Puumalan itäpuolen kylien asukkaiden elämästä 1900-luvun ajalta. Hyödynsaajat
tulevat sukupolvet ja alueen asukkaat, heidän lapsensa ja paluumuuttajat.Kerätään jo kohta häviävä
perinnetieto seuraaville sukupolville. Alueella on n. 350 taloutta.
11 436
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN SETLEMENTTI RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Seniorisentraali

45 730
1.12.2010
30.11.2012

Seniorisentraali - hankkeen tavoitteena on 1. käynnistää ikäihmisten tarpeisiin soveltuvat matalankynnyksen
kohtaamispaikat Hirvensalmelle ja Otavaan. 2. Innostaa ja aktivoida muut toimijat verkostoyhteistyön avulla
mukaan ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävien toimintojen kehittämiseen ja tuottamiseen. 3. Auttaa ikäihmisiä
löytämään toimintamahdollisuuksia ja saada heidät mukaan niiden kehittämiseen. Hankkeen aikana luodaan
perusta ja toimintamallit pysyville, ikäihmisille suunnatuille toimintapaikoille.
11 537
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Nuoret kehittyvissä kylissä esiselvitys

Kansainvälisessä esiselvityshankkeessa haetaan kumppaneita mm. Saksan. Skotlannin ja Italiana
Leaderryhmistä nuorisoalan kv- hankkeen suunnittelemiseksi.

16 569
1.1.2011
31.12.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
11 606
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

SAIMAAN NUORISOSEURAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Tekemisen riemua!

86 453
1.3.2011
31.7.2013

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta, säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille
heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke toteutetaan Mäntyharjun, Ristiinan ja Mikkelin kuntien alueella
yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Hankkeen toiminta keskittyy ilmaisullisen osaamisen
vahvistamiseen ja kehittämiseen tanssin ja teatterin keinoin. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hankkeen
aikana järjestetään kesäleiri lapsille ja viikonloppukursseja aikuisille. Hankkeen avulla palkataan
harrastusryhmille ammattitaitoinen ohjaaja, joka vastaa toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä
hankevetäjän, Saimaan Nuorisoseurat ry:n ja paikallisten yhdistysten kanssa.
11 607
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

RISTIINAN NUORISOSEURA RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Linnankorva

12 022
4.10.2010
30.4.2012

Nuorisoseura hakee rahoitusta Linnankorvan-teatterialueen suunnitteluun. Ensisijainen tavoite olisi saada uusi
katsomo ja alueesta toimiva koko kansan virkistysalue. Suunnittelussa tulisi huomioida katettu katsomo,
sosiaaliset tilat harrastajille, yleisö -wc, parkkipaikka-alueet sekä mahdollinen kahvio. teatteri-alueen
uudistamisella pyritään kehittämään Ristiinan kesäteatteria sekä luomaan alue erilaisia ulkotapahtumia varten.
Tämä palvelisi nuorisoseuralaisia ja muita Ristiinan nuoria sekä teatterista ja muusta kulttuurista
kiinnostuneita.
11 763
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TAPAHTUMAVERKKO RY

4

313

Elinkeinojen
kehittämishanke

Pieksämäen matkaluverkko

103 950
12.11.2010
31.7.2013

Paikallisten matkailuyritysten kehitystarpeista lähtevä hanke paikkakunnalle luotavasta palvelu- ja
yhteistyöverkostosta, jolla rakennetaan Pieksämäen matkailullista imagoa tapahtumien ja erityiskohteiden
paikkakuntana korostaen sen asemaa liikenteellisesti helposti saavutettavana paikkakuntana. Hankkeella
synnytetään keskitetty matkailun tiedon, koulutuksen ja palvelun ydinkeskus, jolla luodaan yhteistyörakenteita,
sekä kerätään ja välitetään tietoja matkailun tarjonnasta paikkakunnalla. Hanke kannustaa uusia yrityksiä
tuotteistamaan palvelujaan luotettaviksi ja laadullisiksi. Pitkällä tähtäyksellä lisääntyy suunnitelmallisuus ja
luottamus paikkakunnan matkailuyrityksissä ja -toimijoissa parantamaan ja tuotteistamaan palvelujaan sekä
verkostumaan tiiviimmin. Näin hanke auttaa työpaikkojen syntymistä matkailutoimialalle. Kohderyhminä
paikkakunnan tasolla matkailuyrittäjät ja tapahtumien järjestäjät sekä kaupan- ja palvelualojen yritykset, kuntaja seurakuntaorganisaatiot sekä paikalliset yhdistykset, myös kyläyhdistykset. niiden lisäksi hyödyn saajia
lähialueiden matkailualan yritykset, tapahtumat ja etenkin hotellit. sekä media kokonaisuudessaan.
12 625
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Southern Savo Moving villages 2011 -esiselvitys

17 859
15.11.2010
31.7.2011

Alueiden välinen esiselvityshanke selvittää yhteistyökumppaneita Espanjasta, Saksasta ja latviasta ja
kansainvälisen partnerihaun avulla sekä etelä-savolaisia kyliä vastaavasti yhteistyökumppaneiksi luomaan
sporttisen kummikyläverkoston. verkoston välillä on tarkoitus esitellä kylien liikunnallisia toimintamalleja.
Hakijalla toimii kolme kyläsportti hanketta joiden toimintamalleja halutaan viedä ulkomaille.
Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus tehdä sporttinen kyläspotti malli, löytää yhteistyökumppanit ja saada
aikaan hankehakemus isompaa kansainvälistä liikunta hanketta varten. Kohderyhmä on kylien aktiivit,
urheiluseurat ja toimijat ja erityisesti nuoret. Kansainvälisen toiminnan luominen, kielitaidon kehittäminen ja
liikuntakulttuurin jakaminen ovat tärkeitä tekijöitä hankkeessa.
12 641
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TAUKO-TAIPALE RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Touko-Taipaleen laituri

5 900
3.1.2011
31.8.2011

Haluamme rakentaa uuden laiturin Touko-Taipaleeseen. Alueella oleva kota on rakennettu Ristiinan kunnan
asukkaiden ja veneilevien vieraiden vapaaseen virkistyskäyttöön. Nykyisin kesävirkistyskäyttö ei ole
mahdollista, johtuen turvallisen laiturin puuttumisesta. Tavoitteenamme on mahdollistaa yhä useamman
vieraan viihtyminen kesäisellä Saimaalla, Touko-Taipaleessa.
12 645
07 Etelä-Savo
IHASTJÄRVEN KYLÄ RY

Veej'jakaja ry

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Ihastu Ihastjärveen hanke

Hankkeen aikana luodaan Ihastjärven hyvinvointi-, palvelu ja toimintakeskus kyläkoulun yhteyteen
käyttäjälähtöisin voimin.

65 913
8.3.2011
31.12.2012

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
12 812
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN SETLEMENTTI RY

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

2.3.2011

Oma kalaämpäri - voimaannuttavia
luontoelämyksiä kalastuksia harrastamalla

31.8.2013

4

321

90 165

Mielenterveyskuntotujat, erityisnuoret, yksinhuoltaja perheet ja syrjäytyneet. Tavoitteena on kyseisille
kahderyhmille tuottaa erilaisia kalastus- ja luontoon liittyviä elämyksiä, joissa mukana aina opetuksellinen aihe
tai teema. Hankkeen tavoitteena on, että kohderyhmät oppivat hyödyntämään saatua saalista, oppivat
kalastamaan erimenetelmin, liikkumaan luonnossa ja maastossa sekä vesillä. Tuloksena on , että
kohderyhmien keskuuteen muodostuu kalastusta ja luontoa harrastavien verkosto.
13 455
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

TEATTERIOSUUSKUNTA ESTATE

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Tanssilavateatterin kehittäminen

45 518
18.4.2011
31.12.2013

Hankkeen avulla uutta nousua elävä tanssilavakulttuuri ja musiikillinen teatteri kohtaavat toisensa.
Tanssilavaympäristössä toteutettavan teatteriproduktio suunnitellaan sisällöltään ja teknisiltä puitteiltaan
sellaiseksi, että se soveltuu esitettäväksi tanssilavalla. Teatterin tuominen Tanssilavalle tuottaa uutta sisältöä
myös toimintaan, jolloin olemassa olevia puitteita voidaan tehokkaasti hyödyntää tuottamaan virkistystä ja
kulttuurinautintoja alueen asukkaille, vapaa-ajan asukkaille sekä matkailijoille. Hankkeen ja teatterituotannon
kehittämiseen osallistuu runsaasti paikallisia teatterin ja musiikin harrastajia.
13 456
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI

4

331

Koulutushanke, muu
koulutus

Tietotekniikka kylille

61 110
15.4.2011
31.12.2013

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pieksämäen kylien (Haapakoski, Halkokumpu, Hietakylä, Jäppilä, Montola,
Nenonpelto, Paltanen, Siikamäki, Tihusniemi, Venetmäki ja Virtasalmi ja muut kylien alueet) asukkaat ja
kyläyhdistykset. Tavoitteena on kylien asukkaiden tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen ja taitojen
valjastaminen kylien elinvoimaisuuden parantamiseen. Pieksämäen Seutuopisto toteuttama koulutus sisältää:
Opastusta nettiliittymän ja tietokoneen hankintaan sekä niiden peruskäyttöön, Internetin tietolähteiden ja
sosiaalisen median hyödyntämistä tiedon hakemisessa, sähköisen asioimisen perusteita, sähköisen
tiedottamiseen liittyviä taitoja, kuten nettisivujen tuottamista, videoneuvottelutyökalujen opastusta kylien
välisen yhteistyön apuvälineeksi. Kylien asukkaat oppivat asioimaan sähköisesti julkisten ja yksityisten
toimijoiden kanssa, tiedottamaan kyliensä mahdollisuuksista, jakamaan tietoa sähköisesti julkaisemalla mm.
blogeja, You Tube-videoita. Tietoyhteiskuntataitojen kehittyessä ja tietokoneen käyttövarmuuden kasvaessa
asukkaiden tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet kasvavat entisestään.
13 460
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ASILAN ERÄ RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Kylätalon viihtyvyyden parantaminen

4 712
19.4.2011
1.6.2013

Asilan kyläläisten kokoontumispaikkana olevan kylätalon lämmityksen parantaminen kiertoilmakiviuunilla ja
sähkönkulutuksen vähentäminen. Ikkunoiden vaihto kolmilasisiksi. Keittiön höyryjen poisto kohdeimureilla.
13 461

07 Etelä-Savo
VEEJ'JAKAJA RY

Veej'jakaja ry

4

322

Koordinointihanke

Katiska

Katiska- koordinaatiohanke on suunnattu toiminta-alueen toimijoiden yleishyödyllisten kone- ja
laiteinvestointien toteuttamiseen. Koordinatio-osalla hallinnoidaan ja hoidetaan investointiosion haku. Tällaisia
investointeja ovat kyläläisten yhteiseen käyttöön soveltuvien liikunta-, harrastus- ja kokoontumistilojen
toiminnallisuuden kannalta tarpeelliset kone- ja laitehankinnat. Hankkeen kohderyhmänä ja samalla
toteuttajina ovat Veejjakaja ry:n toiminta-alueen asukkaat, kyläyhdistykset ja muut yhteisöt. Hanke toteutetaan
ajalla 1.1.2012-31.12.2013. Hankkeen tuloksena Veejjakaja ry:n toiminta-alueen lähiliikunta-, virkistys- ja
harrastuspaikkojen tarjonta ja käytettävyys lisääntyy sekä kyläyhteisöjen yhteisen tekemisen mahdollisuudet
monipuolistuvat. Investoinnit uuteen teknologiaan ja laitteisiin edistävät yhteisten tilojen ja alueiden sekä
tekemisen mahdollisuudet monipuolistuvat. Investoinnit uuteen teknologiaan ja laitteisiin edistävät yhteisten
tilojen aja alueiden sekä ympäristön turvallisuuden ja energiatehokkuuden paranemista ja
ympäristökuormituksen vähenemistä. Harrastus- ja virkistyskäytön lisääntymisen myötä myös nuoret pystyvät
kokoontumaan ja harrastamaan omalla kylällä, mikä osaltaan hillitsee kuljetustarpeen ja henkilöautoliikenteen
kasvua.

19.5.2011
31.12.2013

34 472

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
13 611
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Otavan liikuntahallin ja kyläasiamiehen tehtävä
ja tarve-esiselvitys

OTAVA SEURA RY RY

10 143
30.12.2010
31.7.2012

Liikuntahallin ja kylän asiamiehen tarveselvitys.
Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Otavan kylä ja lähiseudun asukkaat (kaikissa ikäryhmissä).
Tavoitteena on kehittää Otavan kyläseudun kiinnostavuutta a vähentää harrastusten aiheuttamaa liikennettä
kaupunkiin, sekä tukea kläläisten liikuta-, harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksia. Yhdistää Otavassa olevien
yritysten ja yhdistysten toimintaa.
Hankkeen toimenpiteenä on esiselvityksen tekminen: tarve- ja kiinnostavuuskartoitus, liikkuntahallin
visuaalinen havainnemalli. Ylläpito-käyttökustannusten arviointi. Otavan yritysten ja yhdistysten
yhteistyöhalukkuus. Kyläasiamiehen roolin ja työtehtävien selvittäminen. Liikuntahallin
investointitukihakemuksen tekeminen.
Tulokset ja vaikutus: Onko hallin ja kyläasiamiehen perustamiselle tarvetta.
13 691
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PUUMALAN VENESEURA RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Puumalasta Pietariin: s/s Wenno Pietarin
höyrylaiva ragatassa 2011

7 626
18.4.2011
31.7.2012

Puumalasta Pietariin: S/S Wenno Pietarin höyrylaivaregatassa 2011-2012-hankkeen tavoite on dokumentoida
historiallinen s/s Wennon purjehdus Pietarin I höyrylaivaregattaan kesällä 2011. Hankkeen tavoitteena on
myös löytää venäläisiä yhteistyökumppaneita höyrylaivaharrastajien ja viranomaistoimijoiden joukosta sekä
osallistua II regattatapahtumaan 2012. Yhteistyöllä venäläisten laivaharrastajien kanssa seura haluaa
monipuolistaa omaa toimintaansa ja kehittää Puumalan matkailullista ja kulttuurista vetovoimaa. Hanke
kohdistuu Puumalan kuntalaisiin, matkailijoihin ja kesäasukkaisiin, jotka perinteisesti ovat osallistuneet
aktiivisesti 2/2 Wennon risteily- ja tapahtumatarjontaan. Hanke vahvistaa veneseuran toimintaa ja paikallista
identiteettiä. Hankkeen kautta tallennetaan Saimaan kulttuurihistoriaa ja luodaan verkostoja niin paikallisesti
kuin kansainvälisestikin. Hankkeen toimenpiteistä ovat mm. videotallenteen tuottaminen dvd:lle, kuvakirjan
(ekirja tai perinteinen), postikorttien ja julisteiden painattaminen.
14 081
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

SULKULAN ERÄ RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Sulkulan Erätalon kunnostus

26 075
1.6.2011
30.6.2013

Vuonna 1986 valmistuneen erätalon peruskunnostus js uuden pihasaunan rakentaminen.
- Metsästysseuran alueella asuu vakituisesti n. 150 henkeä. Erätalo on ainut yhteinen kokoontumistila.
- Hankkeesta tiedotetaan metsästyseuran ylläpitämien nettisivujen kautta.
14 130
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA RISTIIN

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

M-linna projekti

103 257
30.5.2011
30.4.2012

M-linna projektin tavoitteena on ensisijaisesti saada Ristiinan Metsälinnnaan asianmukaiset ja nykyaikaiset
kokoontumistilat. Ristiinan alueella ei ole toimivia kokoontumistiloja parinkymmenen hengen kokouksille.
Mikäli Ristiinan Urheilijat pystyisi rakentamaan suunnitellut kokoontumistilat, ne hyödyntäisivät koko Ristiinan
alueen yhdistyksiä ja yrityksiä. Lisäksi yksityishenkilöt voisivat tämän jälkeen myös talviaikaan järjestää mm.
hää- ja syntymäpäiväjuhlia.
Tavoitteena Ristiinan Urheijoilla on tämän projektin avulla parantaa Metsälinnan imagoa, lisätä tunnettavuutta
niin Ristiinassa kuin lähiympäristössäkin. Projektin myötä Ristiinan Urheilijat voivat järjestää talvisin suksien
voitelupalveluja kaikille kuntalaisille. projektin myötä Metsälinnan tunnettavuus ja palvelutarjonta lisääntyy,
mikä antaa pohjan koko seuran talkootoiminnalle. Vaikka tällä hetkellä Metsälinnan talkootoiminnassa toimii
noin sata henkilöä, niin uskomme, että onnistuneen projektin jälkeen saamme uusia talkoolaisia Ristiinan
Urheilijoiden toimintaan.
14 134
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KUTEMAJÄRVI-SEURA RY

4

313

Yleishyödyllinen
investointi

Kutemajärvi toimii - kylä kukoistaa

Kutemajärven kylän useamman kohteen uudis- ja perusparannushankkeet sisältäen: Uimarannan
kunnostaminen, bussikatosten rakentaminen, roskakatosten rakentaminen, hiihtolatupohjan kunnostus,
kyläläisten harrastus- ja kokoontumispaikkojen kehittäminen.
Hankkeen kohderyhmänä kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat. Hankkeiden tavoitteena parantaa kylän
vetovoimaisuutta ja tarjota asukkaille kokoontumis- sekä harrastumahdollisuuksia.

5 203
6.6.2011
31.12.2013

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
14 141
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

3

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Southern Savo - Moving villages 2011

106 461
30.5.2011
31.3.2014

Etelä-Savon Liikunta ry:n Villages on move - alueiden välinen hanke kehittää kansainvälistä yhteistyötä
liikunnan keinoin eteläsavolaisten sekä virolaisten (Itä-Virunmaa ja Lääne Virunmaa) kylien ja seurojen
kesken. Tahojen välille luodaan sporttinen verkosto. Verkoston kesken esitellään kylien liikunnallisia
toimintamalleja, uusia lajeja ja toimintoja.
Etelä-Savon Liikunta ry:llä on toiminut kolme Kyläsportti-hanketta, joiden kautta syntyneitä toimenpiteitä
halutaan kehittää ja viedä maailmalle. Kohderyhmä on kylien aktiivit, urheiluseurat ja toimijat ja erityisesti
nuoret. Kansainvälisen toiminnan luominen, kielitaidon kehittäminen ja liikuntakulttuurin jakaminen ovat
tärkeitä tekijöitä hankkeessa.
Keskeisimmät toimenpiteet ovat liikunnalliset opintomatkat, nuorten ryhmävaihdot sekä kansainvälinen
seminaari, jonka aiheena on: Maaseudun elävöittäminen liikunnan keinoin.

07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Southern Savo - Moving villages 2011

106 461
30.5.2011
31.3.2014

Etelä-Savon Liikunta ry:n Villages on move - alueiden välinen hanke kehittää kansainvälistä yhteistyötä
liikunnan keinoin eteläsavolaisten sekä virolaisten (Itä-Virunmaa ja Lääne Virunmaa) kylien ja seurojen
kesken. Tahojen välille luodaan sporttinen verkosto. Verkoston kesken esitellään kylien liikunnallisia
toimintamalleja, uusia lajeja ja toimintoja.
Etelä-Savon Liikunta ry:llä on toiminut kolme Kyläsportti-hanketta, joiden kautta syntyneitä toimenpiteitä
halutaan kehittää ja viedä maailmalle. Kohderyhmä on kylien aktiivit, urheiluseurat ja toimijat ja erityisesti
nuoret. Kansainvälisen toiminnan luominen, kielitaidon kehittäminen ja liikuntakulttuurin jakaminen ovat
tärkeitä tekijöitä hankkeessa.
Keskeisimmät toimenpiteet ovat liikunnalliset opintomatkat, nuorten ryhmävaihdot sekä kansainvälinen
seminaari, jonka aiheena on: Maaseudun elävöittäminen liikunnan keinoin.
14 680
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN KAUPUNKI/MAASEUTU- JA TIEL

4

331

Koulutushanke,
tiedonvälitys

ETELÄ-SAVON YKSITYISTIEKUNNAT
TOIMIVIKSI - PROJEKTI

104 990
19.8.2011
31.12.2013

Hankkeen tarkoituksena on kehittää maaseudun alemman tieverkon toimivuutta Veejjakaja tomintaryhmän
alueella. Hankkeen hyödynsaajat ovat tiekuntien toimielimet, tieurakoitsijat, kuntien virka- ja luottamusmiehet,
maaseudulla asuvat ja vapaa-ajan asukkaat.
Hankkeen tarvoitteet ja toimenpiteet:
Kouluttaa tiekuntien toimihenkilöitä koulutustapahtumissa. Koulutetaan kuntien virka-ja luottamausmiehiä
yksityistieasioissa. Neuvotaan ja opastataan tiekuntien osakkaita hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he
pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain- ja asetuksen mukaisesti. Pyritään rakentamaan laajempia
kokonaisuuksia yhdistämällä järkevästi tiekuntia, jolloin hallinto kevenee ja tienpito selkeytyy. Kehitellään
alueurakointia useamman tiekunnan alueella.
Saatetaan "nukkuvat tiekunnat" toimiviksi. Perustetaan tiekuntia järjestäytymättömillä teillä, jolloin tienpito
selkeytyy tien käyttäjien kesken. Selvitetään tärkeimpien yksityisteiden peruskunnostuksen tarve.
Tiekuntien toimielimiä kouluttamalla ja opastamalla voidaan niiden hallintoa selkeyttää. Tiekuntia järkevästi
yhdistämällä voidaan hallintoa keventää ja tienpitoa järkeistää. Luomalla suurempia kokonaisuuksia saadaan
myös urakoitsijoita kiinnostumaan hankkeista ja näin voidaan turvata teiden vuotuinen kunnossapito.
Myös kuntien virka- ja luottamusmiesten kouluttaminen yksityisasioiden saloihin on tarpeen, koska
tielautakunta (-jaosto) joutuu käsittelemään yksityistielain mukaisia asioita, toimien alemman asteisena
oikeusviranomaisena mm. riitatapauksia käsiteltäessä.
14 683
07 Etelä-Savo
KARKIALAMPI SÄÄTIÖ

Veej'jakaja ry

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Kuntotalon Liikunta-Areena

Liikunta-Areenan rakentaminen Karkialammen kuntotaloon.
Mikkelin seudulla ei ole yleisurheilun talviurheilupaikkaa, jossa monipuolisesti voisi harjoitella eri
yleisurheilulajeja. Lisäksi voimistelijoilla ei ole alueella riittäviä harjoittelupaikkoja, jossa nuoret voisivat saada
riittävät ja monipuoliset voimistelun perusvalmiudet saatikka sitten, jos he haluaisivat kilpailla lajissa.
Yleisurheiluun on ja voimisteluun on koko ajan tulossa enemmän nuoria kuin mitä nykyiset puitteet
mahdollistavat ja varsinkin yleisurheilun puolella talviharjoittelu jää monen lajin osalta puutteelliseksi.
Hankkeen avulla on tarkoitus toteuttaa Karkialammen Kuntotaloon yleisurheilun ja voimistelun
harjoittelukeskus, Liikunta-Areena. Hankkeen toteutuessa Liikunta-Areena tarjoaa voimistelun ja yleisurheilun
harrastajille puittteet monipuoliseen liikuntaan ja harjoitteluun. Liikunta-Areena tarjoaa puitteet myös koko
Mikkelin lähialueen urheilijoille, koska tämänkaltainen liikuntakeskus puuttuu myös lähialueeltamme.
Hankkeen tarkempi suunnitelma ja ajateltu vaiheistus on esitetty liitteessä.

93 481
6.6.2011
31.12.2013

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto
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Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
14 690
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN SEUDUN INVALIDIT RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Esteetön majoitus

41 748
6.6.2011
30.8.2012

Majoitustilojen peruskorjaus esteettömäksi.
Toimintakeskus Lahdenpohjassa on 2 aittarakennusta missä on majoitustiloja yhteensä 21 henkilölle.
Rakennukset ovat valmistuneet 1989-1990. Yhdessä majoitusrakennuksessa on 4 majoitushuonetta, jossa on
vain yksi vessa ja suihkutila noin 11 henkilön yhteiskäyttöön. Uudistuksen myötä majoitushuoneita tulisi 3 yhtä
aittaa kohti ja jokaiselle tulisi oma suihkutila ja vessa.
Hankkeen kohderyhmänä on yhdistyksemme jäsenistö ja etenkin vaikeavammaiset liikuntarajoitteiset henkilöt.
Tavoitteena on tarjota esteetöntä majoitusta edellä mainitulle kohderyhmälle, myös leiri- ja virkistystoimintaa.
Toimintakeskus Lahdenpohjan alue on muuten esteetön. Lahdenpohja on valtakunnallisesti arvostettu
lomapaikka Invalidiliiton jäsenistölle.
Esteetön peruskorjaus lisää ja tukee vaikeavammaisten osallistumismahdollisuuksia ja vapaa-ajan
viettomahdollisuuksia.
15 412
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄMÄEN KYLÄT RY.

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Pieksämäen kyläkumppani-hanke

114 240
18.10.2011
31.12.2013

Pieksämäen kylien kehittämisen aktivoimiseksi käynnistetään Kyläkumppani-hanke.
Hankkeen avulla vahvistetaan Pieksämäen kylien elinvoimaisuutta siten, että niiden asukkaiden
elinmahdollisuudet ja asumisviihtyvyys säilyvät ja kehittyvät. Samalla osasta kyläyhteisöjä kehkeytyy
vetovoimaisempia asuinympäristöjä, jotka houkuttelevat uusi asukkaita. Hankkeen tavoitteina ovat mm.
kyläsuunnitelmien teko/päivittäminen, erilaisten kylähankkeiden aktivointi ja hankeneuvonta, kylien
lähipalveluiden kehittäminen, maaseudun uuden/olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen sekä kylien
välisen että kylien ja kaupungin välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen. Em. asioita edistämään
palkataan kyläasiamies. Hänen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kylien asukkaat ja kyläorganisaatiot,
kaupungin eri hallintokunnat, ProAgria ja alueella toimivat erilaiset maaseutuhankkeet.
Hankkeen tuloksena kylät saadaan jäntevän kehittämistoiminnan piiriin. Kylien välinen sekä kylien ja
kaupungin välinen vuoropuhelu ja yhteistoiminta lisääntyy. Kylille syntyy uutta, kannattavaa yritystoimintaa.
Kylien lähipalveluiden järjestämiseksi löytyy uusia kustannustehokkaita toimintamalleja.

15 415
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

PIEKSÄMÄEN SEUDUN 4H-YHDISTYS RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Diggari hanke

29 920
7.10.2011
31.12.2013

Perinteisissä ja olemassa olevissa 4H-kerhoissa ei ole mahdollisuutta opetella kuvaamista eikä varsinkaan
kuvien käsittelyä, koska kaikki kerholaiset eivät ole asiasta kiinnostuneita eikä yhdistyksellä ole välineitä eikä
ohjaajalla taitoa opettaa. Valokuvaaminen ja kuvien käsittely on erityistaitoja, joita 4H:lla ei ole mahdollisuus
ilman hanketta järjestää.
Yhdistys järjestää 4H-kerhoja haja-asutusalueilla sekä taajamassa. Innostusta kuvaamiseen on kyselty ja
kohderyhmään kuuluvia lapsia ja nuoria on jo tiedossa.
Toiminnanjohtaja on hankkeen kursseilla mukana apuohjaamassa ammattitaitoisen valokuvaajan kanssa ja
yhdistykseen palkataan osa-aikainen toimistotyöntekijä tekemään yhdistyksen töitä. Tämän lisäksi on tärkeää
ikuistaa historiaa ja ympäristöä. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi kerätä tarinoita kuvien ympärille
paikallisten ihmisten kertomina. Tässä kehittämishankkeessa saadaan pala historiasta talteen tuleville
sukupolville. Näin juurrutamme hankkeeseen osallistuvia omaan kotiseutuunsa uudella tavalla.

15 419
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN 4H-YHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläilyä, Ristiinan elinvoimaiset kylät

Hankkeella aktivoidaan kylätoimikuntia/-yhdistyksiä miettimään omien kylien kehittämistä ja etsimään yhteistä
toimintamallia kylille. Laaditaan ja päivitetään kyläsuunnitelmat, joista laaditaan kylien yhteinen
toimintasuunnitelma/-malli. Hankkeen tavoitteena on laatia kylätoimikuntien ja muiden maaseutua kehittävien
sidosryhmien kanssa Ristiinan kylien yhteinen toimintasuunnitelma, kyläesite ja palveluhakemisto. Kylä
aktivoidaan omien kotisivujen tekemiseen. Kylien yhteistä toimintasuunnitelmaa käytetään laadittaessa
kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Esitettä ja palveluhakemistoa käytetään kylien markkinoinnissa ja
ne myös palvelevat kuntalaisia, kylille muuttavia ja kesäasukkaita. Selvitetään kylien palvelujen nykytilanne ja
kartoitetaan uusien palvelujen ja yrittäjien tarve.

37 176
21.11.2011
31.12.2013

Hanke
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Toimintaryhmä
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07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN SETLEMENTTI RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsentraalit

48 437
10.11.2011
28.2.2013

Kyläsentraalit hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat ikäihmiset Hirvensalmella ja Otavassa. Hyödynsaajana
ovat ikäihmiset itse, heidän läheisensä sekä kyläyhteisö ja kuntatalous. Hankkeen tavoite on ylläpitää ja
edistää ikäihmisten hyvää eämänlaatua, toimintakykyä ja omatoimisuutta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.
Hanke innostaa ja auttaa paikallisia toimijoita, yhdistyksiä ja yrityksiä yhteistyöhön kehittämään ja tuottamaan
ikäihmisten hyvintointia lisääviä toimintoja kylällä ja asukastuvilla Hirvensalmella ja Otavassa. toimintakykyä
ylläpitävät toimet ovat ikäihmisiä ja yhteisöä vahvistavia kulttuuri-, taide ja liikuntaharrastuksia, arjessa
selviytymistä tukevia ja ohjaavia toimintoja sekä yhteisen ja yhdessä tekemisen mahdollistamista. Lisäksi
hanke tukee ikäihmisiä käytännön asioiden hoidossa esim. atk-taitoja vaativissa arjen asioissa (Kela, pankki
ym.). Hanke kehittää ja organisoi paikallisten asukastupien sisältöjä, ylläpitää ja sitouttaa toimijaverkostoa
yhteiseen vastuuseen ikäihmisten tukemisesta ja toimintojen kehittämisestä toimijoiden eri osaamisalueilla,
tiedottaa osallistumisen mahdollisuuksista, ohjelmista ja tapahtumista. Lisäksi hanke kartoittaa mahdolliset
kyläsentraalipaikat syrjäkylillä ja pilotoi asukastupatoimintaa siellä.
15 843
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Our Earth Hour

56 304
18.11.2011
31.5.2013

Our Earth Hour on kansainvälinen Leader-ohjelmasta rahoitettava nuorten osallistumista ja vaikuttamista
maaseutualueilla edistävä hanke. Budjetti on 78 200 euroa, josta 3 000 euroa on vastikkeetta tehtyä työtä.
Hankkeen partnerit ovat Suomesta Veej¿jakajan toimintaryhmä, hallinnoijana Mikkelin ammattikorkeakoulu, ja
Ranskasta Cabrésiksen toimintaryhmä. Molemmat partnerit hakevat rahoituksen erikseen, ja yhteistyöstä
tehdään sopimus Leader-toimintamallin mukaisesti. Suomalaisina partnereina Mikkelin ammattikorkeakoulun
kanssa toimivat kuntien nuorisotoimet ja 4H-yhdistykset Pieksämäeltä ja Mäntyharjusta. Myös hankkeen
esiselvitysvaiheessa mukana olleelle skotlantilaiselle Dumfries & Galloway alueelle varataan mahdollisuus
osallistua hankkeeseen omalla kustannuksellaan.
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseutualueiden nuorten aktiivista kansalaisuutta ja kansainvälistä
yhteistyötä sekä kansainvälisyysosaamista levittämällä hankkeessa kuvattuja hyviä malleja erityisesti
ympäristöteemasta ja vaikuttajaryhmien toiminnasta. Samalla edistetään nuorten kiinnittymistä alueelle ja
alueiden elinvoimaisuutta. Hankkeen aikana nuoret toteuttavat Suomessa ja Ranskassa Earth Hourtapahtuman, mihin liittyy jonkin taidealan kilpailu, kaksi työleiriä ¿ Suomessa ja Ranskassa sekä julkaisuja,
jotka toimitetaan leirien työpajoissa. Nuoret itse suunnittelevat toimenpiteiden sisällöt. Hanke päättyy
päätöstilaisuuksiin Suomessa ja Ranskassa, mahdollisesti järjestetään seminaari/verkkoseminaari. Tuloksia
levitetään muiden toimintaryhmien käyttöön.
Hankkeen toteutukseen liitetään Mikkelin ammattikorkeakoulun Kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitoksen
opiskelijat ja mahdollisesti muitakin kansainvälisyyteen liittyviä toimintoja.

15 910
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KANGASNIEMEN MAASEUTUSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kimpale kultaa - Kangasniemi kylineen
kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE

31 040
1.2.2010
31.12.2013

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa kolmen kylän yhteinen virkistysalueiden kunnostus-, investointi- ja
rakennushanke.
Tavoitteena on parantaa ulkoilualueiden kuntoa, luoda uusia ulkoilureittejä sekä elvyttää kylien vanhoja
liikuntaperinteitä. Hankkeeseen osallistuvat Kangasniemen kunnan seuraavat kylät: Ohensalo, Luusniemi ja
Makkola.Hankkeen kohderyhmänä ovat kylien asukkaat, vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat.
Toimenpiteinä ovat:
1. Ulkoilureittien kunnostus ja latupohjan vahvistaminen
2. Ulkoilureittien merkkaaminen yhtenäisin opastein
3. Latukoneen hankinta
4. Urheiluvarusteille varasto
5. Kyläpaviljongin rakentaminen ja vanhan maitolaiturin korjaaminen.
Nämä toimenpiteet vaikuttavat ihmisten elinolojen kohentumiseen liikunnan ja sosiaalisen kanssakäymisen
lisääntyessä kylien virkistysalueiden laadun paranemisen myötä. Hankkeella on myös vaikutusta koko kunnan
imagoon kylien aktiivisten asukkaiden panostaessa oman elinpiirinsä viihtyvyyteen.

16 283
07 Etelä-Savo
VILHULAN VIRE R.Y.

Veej'jakaja ry

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Vilhulan Seurapirtin laajennus ja peruskorjaus

Vilhulan Seurapirtin laajennus- ja peruskorjauksella on tarkoitus saada Pieksämäen Vilhulan kylälle toimivat,
nykyajan tarpeita vastaavat tilat. Tällä mahdollistetaan kylän tapahtumien ja yhteisöllisen toiminnan toteutus
tulevaisuudessa.
Vilhulan Vire ry:n omistaman Seurapirtin laajennus- ja peruskorjaukseen osallistuvat Vilhulan Viren lisäksi
Vilhulan kylällä toimivat yhdistykset; Vilhulan kyläyhdistys, Kalastusosakaskunta ja Vilhulan Erämiehet.
Vuosikymmenten aikana Seurapirtillä on järjestetty urheilutapahtumia, kylätapahtumia, kerhoja, juhlia,
kokouksia ja koulutuksia.
Rakennuksen käyttökatetta tullaan tulevaisuudessa lisäämään kehittämällä Seurapirtin vuokraustoimintaa.

52 000
6.10.2011
30.9.2014

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja
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Tukimuoto
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Alkupvm
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yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
18 744

07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

VEEJ'JAKAJA RY

4

321

Koordinointihanke

Maja - koordinaatiohanke

22.10.2012

45 702

31.12.2014

Maja-koordinointihankkeella mahdollistetaan pienten yleishyödyllisten investointien toteuttaminen Veej'jakaja
ry:n toiminta-alueella. Alueen rekisteröidyillä yhdistyksillä on hankkeen aikana mahdollista hankkia koneita ja
laitteita sekä rakentaa. Hankkeen tuloksena yhdistyksillä on monipuolisemman käytön mahdollistavat,
turvallisemmat ja energiatehokkaammat tilat sekä nykyaikainen laitteisto.
20 773
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

KOOKOO 99 RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Taukotila

11 341
17.9.2012
31.12.2013

Hankkeen kohderyhmä koostuu pääasiassa KooKoo 99 Ry:n nykyisistä ja tulevista jäsenistä. Taukotilan
tarkoitus on tarjota kylmänä talviaikana lämmittely- ja kokoontumistilat alueella toimiville kouluttajillle ja
harrastajille. Tila tulee palvelmaan yhdistyksen toimintaa myös kokouksien järjestämispaikkana sekä
arkistointi- ja toimistotilana. Taukotilaa tullaan käyttämään myös kilpailukansliana sekä koulutustilana.
Yhdistyksen alueella järjestetään lukuisia koulutustilaisuuksia, joihin saapuu ihmisiä ympäri Suomea eri
yhdistyksistä. edellämainitut seikat tukevat yhdistyksen toimintaa keskitetysti "omalla alueella" ympäri vuoden.
20 848
07 Etelä-Savo

Veej'jakaja ry

JÄNISKYLÄN METSÄSTYSSEURA RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Majaremontti

Jäniskylän Metsästysseura ry:n majaremontti on hanke, jolla muutetaan seuran vuonna 1963 rakennettu
metsästysmaja vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja käyttötarvetta. Hankkeessa uudistetaan keittiötilat,
saunan yhteydessä olevat peseytymistilat, lämmitysjärjestelmä ja rakennetaan sisä-wc:t. Nykyinen keittiön ja
takkahuoneen paikat vaihdetaan keskenään ja rannanpuolen katettua terassia jatketaan.
Majaa kysytään ja sitä halutaan käyttää nykyistä merkittävästi enemmän. majan käyttöä rajoittaa
lämmitysjärjestely talvikautena, keittiön varustelutaso ja asianmukaisten peseytymistilojen puutteet.
Tulevan hankkeen kohderyhminä ovat ensisijaisesti metsästysseuran 124 jäsentä perheineen,
metsästysalueiden vuokraajat ja seuramme alueella asuvat metsästysseuran toimintaan osallistuvat henkilöt.
Lisäksi metsästysseuramme tarjoaa tiloja seuraaville seuran toimintaa lähellä oleville sidosryhmille. Majaa
käytetään erilaisten erä-, luonnossaliikkumis-, kennel- ja kalastustoimintojen tukikohtana. Mäntyharjun
kirkonkylän kylätoimikunta käyttää majaa kokouksiin ja tilaisuuksiin. Mäntyharjun Reissupolku ry:llä 0n
mahdollisuus käyttää majaa kokouksiin ja tilaisuuksiin. Hartaustilaisuuksia (mm. sivuseurat kesällä)
järjestetään Mäntyharjun seurakunnan kanssa.
Kirkonkylän koulun kanssa järjestetään metsästysseuratoimintaan tutustumista eräpäivän merkeissä 5-6
luokkalaisten kanssa. Mäntyharju-Pertunmaan moottorikelkkayhdistyksen kelkkareitti kulkee majamme ohi ja
maja on yhdistyksen käytettävissä. Mäntyharjun reittiin pohjautuva melontareitti kulkee Juolasvedellä ja
seuran majan vierestä. Repoveden retkeilyreitillä liikkujat voivat käyttää majaa majoitustilana. Mäntyharjun
Kalamiehet ry käyttää majaa erilaisten kalastus- ja kilpailutapahtumien tukikohtana. Seuran jäsenistöön
kuuluu useiden eri alojen ammattilaisia, joiden asiantuntemusta, kokemusta ja osaamista tulevassa
hankkeessa voidaan käyttää. Jäsenistössä on rakennus-, sähkö-, lvi ¿ ja maansiirtoalan ammattilaisia. Tällä
on iso merkitys hankeen toteutumiselle ja näin saadaan talkootyö todellisuudessakin hankkeessa korkeaksi.
Jäsenet ovat sitoutuneet hankkeeseen.

Yhteensä 77 hanketta

07 Etelä-Savo

27 174
10.4.2013
31.12.2014

