
 
 
 

 

LOPPURAPORTTI  

Hankkeen toteuttajan nimi 

Nouseva Rannikkoseutu ry 

Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Hapa 2 -teemahanke 101304 

Yhteenveto hankkeesta 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n HaPa 2 –

teemahanke kokosi yhteen useita alahankkeita, 

joissa toteutetiin pieniä kone-/laite- ja kalustoin-

vestointeja. Tavoitteena oli lisätä asukkaiden 

harrastusmahdollisuuksia, tukea yhdistysten pal-

velutoimintaa ja lisätä yhdistysten toimitilojen 

energiatehokkuutta. Teemahankkeessa oli muka-

na 34 alahanketta. 

Hankkeen tavoitteet 

HaPa 2 -teemahanke toteutti Nouseva Rannikko-

seutu ry:n strategian teemaa Hyvä elämä, jonka 

tavoitteena on harrastus- ja lähiliikuntamahdolli-

suuksien edistäminen ja toimivat lähipalvelut, 

sekä teemaa Ympäristö, jonka yhtenä toimenpi-

teenä on hajautetun/uusiutuvan energiatuotan-

non edistäminen. Useammalta taholta on saatu 

viestiä, että yhdistykset haluaisivat tuottaa 

enemmän harrastusmahdollisuuksia ja lähipalve-

luita, mutta investointeihin tarvittaisiin rahallista 

tukea. Myös julkinen sektori odottaa kolmannelta 

sektorilta yhä enemmän palveluiden tuottamista, 

mutta se ei ole mahdollista ilman tarvittavaa väli-

neistöä. Lisäksi monet yhdistykset kipuilevat toi-

mitilojen isojen ylläpitokustannusten kanssa. 

Ilmalämpöpumppujen ja aurinkopaneelien tuo-

man energiatehokkuuden avulla ylläpitokustan-

nuksia pystytään pienentämään ja samalla myös 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

HaPa 2 –teemahankkeen tavoitteena oli tuoda 

Leader-rahoitus ja sen mahdollisuudet myös 

pienten toimijoiden ulottuville. Sen avulla toteu-

tettiin paikallislähtöisiä investointihankkeita, joi-

den kautta vaikutettiin alueen harrastusmahdolli-

suuksien ja lähipalveluiden kehittämiseen, saatiin 

yhdistykset luomaan uudenlaista toimintaa sekä 

pienennettiin toiminnan hiilijalanjälkeä. Mukana 

olleista toimijoista 75 % oli sellaisia yhdistyksiä, 

jotka eivät olleet aiemmin hyödyntäneet maaseu-

turahaston Leader-tuen mahdollisuuksia. 

Hankkeen toteutus  

HaPa 2 -teemahanke koostui koordinointiosasta 

ja alahankkeista. Koordinointiosa sisälsi hankkeen 

hallinnoinnin, alahankkeiden haun järjestämisen, 

valinnan ja ohjauksen sekä yleisen hankkeesta 

tie-dottamisen ja sen tulosten kokoamisen ja 

raportoinnin sekä maksatusten hakemisen. Koor-

dinointia hoitivat hakuvaiheessa sekä toiminnan-

johtaja että kyläkehittäjä ja maksatusvaiheessa 

toiminnanjohtaja. Henkilöresurssi oli yhteensä 

noin 0,2 htv. Alahankkeiden hakijat vastasivat 

toimenpiteidensä käytännön toteutuksesta hy-

väksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. 

 

Koordinointiosan toteuttaminen alkoi 3.10.2019. 

Alahankkeiden haku julistettiin avoimeksi loka-

kuun alussa 2019 ja hakuaika päättyi 18.12.2019.  

 

Alahankkeissa toteutettavien toimenpiteiden 

sisältönä oli:  

- vähintään 5 vuotta kestävän harrastusvälineis-

tön hankinta  

- yhdistyksen palvelutoimintaa tukevat kone-, 

laite- tai kalusto-hankinnat  

- energiatehokkuutta parantavat laitehankinnat. 

 

HaPa 2 -teemahankkeesta voitiin myöntää tukea 

alahankkeille, joiden kustannusarvio on 1 000 - 7 

000 euroa. Alahankkeiden hakijoina pystyi ole-

maan Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, 

Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimivat 

rekisteröityneet yhdistykset. Myös toimenpiteet 

tuli toteuttaa edellä mainitulla alueella. Hankkeen 



 
 
 

 

hyödynsaajina olivat Nouseva Rannikkoseutu ry:n 

alueen asukkaat. Hankkeen vaikutukset heijastui-

vat koko alueen elinvoimaisuuteen ja viihtyisyy-

teen.  

 

Alahankkeiden kustannusarvio oli 122.581,38 

euroa. Julkisen tuen osuus alahankkeiden kus-

tannuksista oli 70 %. Yksityiseen rahoitukseen ei 

huomioitu talkootyötä. 

 

Määräajassa saapuneet alahankehakemukset 

arvioitiin pisteytyksen avulla. Hankkeiden pistey-

tyksessä käytettiin seuraavia perus- ja lisäkritee-

rejä: 

 

Peruskriteerit (kaikkien täytyttävä, 0-1 pistettä)  

1. Nouseva Rannikkoseutu ry:n strategian ja ra-

hoituslinjausten mukaisuus 

2. HaPa 2 -teemahankkeen suunnitelman mukai-

suus 

3. Paikallislähtöisyys 

4. Yleishyödyllisyys 

5. Toteuttamiskelpoisuus ja kustannustehokkuus 

6. Hakijan toiminnalliset ja taloudelliset resurssit 

hankkeen toteuttamiseen 

 

Lisäkriteerit (Pisteytys 1.-6. kohta; 0=ei täytä kri-

teeriä, 1=täyttää kriteerin, 7. kohta 0=ei täytä 

kritee-riä, 2=täyttää kriteerin)  

1. Hanke mahdollistaa hakijan uudenlaisen toi-

minnan 

2. Hanke luo alueelle uuden palvelun 

3. Hankkeen hyödyt kohdistuvat pääasiassa lap-

siin ja nuoriin 

4. Hankinta on helposti myös muiden toimijoiden 

käytettävissä 

5. Hanke mahdollistaa harrastamisen kuntakes-

kuksen ulkopuolella 

6. Hanke lisää hakijan toimitilojen energiatehok-

kuutta 

7. Hakija ei ole hyödyntänyt Leader-rahoitusta 

(hakijana hankkeessa tai alahankkeen toteuttaja-

na teemahankkeessa) ohjelmakausilla 2007-2013 

eikä 2014-2020. 

 

Koordinointiin valitut alahankkeet 

 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksen nimeämä 

työryhmä kokoontui 21.1.2020 pisteyttämään 

ala-hankehakemukset etukäteen määriteltyjen 

kriteerien perusteella. Työryhmään kuului Riikka 

Hautala, Nina Kurunlahti ja Eero Lukkarila. Pistey-

tys toimi rahoitusjärjestyksenä. Kaikkien rahoitet-

tavien ala-hankkeiden oli täytettävä vähintään 

peruskriteerit ja saatava vähintään yhdeksän 

pistettä.  Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus 

käsitteli pisteytyksen ja päätti mukaan valittavista 

alahankkeista kokouksessaan 30.1.2020. Mukaan 

valitut alahankkeet löytyvät kohdasta ”Tiivistel-

mät alahankkeiden toteutuksesta”.  

 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset  

HaPa 2 -teemahankkeessa hyötyvän maaseutu-

väestön määrä oli 17.801 henkilöä. Talkootyötä ei 

huomioitu rahoituksessa, mutta sen määrää seu-

rattiin loppuraportoinnin yhteydessä. Talkootyötä 

tehtiin 783 tuntia eli lähes 12.000 euron arvosta. 

Ympäristöä parantavia toimia oli 11 – lähinnä 

ilmalämpöpumppujen hankintoja. Alahankkeiden 

toteutukseen osallistui 43 organisaatiota eli yh-

deksän enemmän kuin oli alahankkeiden toteut-

tajia. Uusia palveluja syntyi 17. Kaikissa alahank-

keissa vietiin yhdistyksen toimintaa eteenpäin ja 

jatkossa pystytään tuottamaan parempia palvelu-

ja alueen asukkaille. 

Koronatilanne vaikutti hankkeen toteutukseen 

siten, että osassa yhdistyksissä hankinnat viiväs-

tyivät ja muutamassa peruuntuivat kokonaan. 

Kaikkia laitteita ei myöskään päästy käyttämään 

toteutusvuoden aikana koronan takia tehtyjen 

kokoontumisrajoitusten vuoksi. Uudet toiminnot 

alkavat kuitenkin heti, kun koronatilanne sen 

sallii. 



 
 
 

 

Tiivistelmät alahankkeiden toteutuksesta 

Ala-Temmeksen kyläyhdistys / Lämpöä ja temp-

putoimintaa Kylätalolle 

Hankittiin kylätalolle kolmas ilmalämpöpumppu 

sekä voimistelu/temppuratavälineitä lasten ja 

nuorten käyttöön. Kylän nuoriso oli innoissaan 

temppuvälineistä ja kylätalolla alettiin pitämään 

temppukerhoa. Lämpöpumppu auttaa lämmityk-

sessä talvikaudella ja toiminnan järjestäminen 

kylätalolla tulee varmemmaksi, kun tiedetään 

että salissa tarkenee. 

Brahestad Skippers / Frisbeegolf korit 

Hankittiin yhdeksän frisbeegolfkoria, joita voi-

daan käyttää koulutus- ja frisbeegolftapahtumis-

sa. Koreilla voidaan rakentaa myös pienimuotoi-

sia frisbeegolfkenttiä, joita lajin aloittelijat ja nuo-

remmat heittäjät voivat käyttää. 

Eläkeliiton Hailuodon yhdistys / Esityslaitteiston 

hankinta 

Hankittiin videotykki, valkokangas ja kannettava 

tietokone. Laitteiston avulla saadaan vaihtelua 

tapaamisiin. Niitä voidaan käyttää mm. valoku-

vien katseluun ja etäjumppien järjestämiseen. 

Eläkeliiton Raahen yhdistys / Äänentoisto ja ka-

raokelaitteet 

Hankittiin karaoke- ja äänentoistolaitteet, joita 

tullaan käyttämään sekä karaoken että yhteislau-

lutilaisuuksien järjestämiseen.  

G-viihe /Äänentoistolaitteiden hankinta 

Hankittiin äänentoistolaitteet, joita käytetään 

sekä yhdistyksen omassa tapahtumatuotannossa 

että lainataan muille. 

 

 

Hailuodon Metsästysseura / 3D ammunta ja met-

sästyssimulaattoriohjelman hankinta 

Hankittiin SimWay -simulaattorijärjestelmä. Lait-

teen avulla voidaan virtuaalisesti harjoitella met-

sästystilanteita, jolloin metsästystaidot sekä tur-

vallisuus oikeissa ammuntatilanteissa parantuu. 

Laitetta käyttävät metsästysseuran jäsenet ja 

harrastusta aiotaan tehdä tutuksi muille yhteis-

työssä eri paikallisten yhdistysten kanssa. Myös 

toimintaa nuorille on suunnitteilla. 

Hanhikiven Kiertäjät / HaKin kalustopäivitys 

Yhdistys hankki lippukunnalle uutta retki- ja leiri-

kalustoa: puolijoukkueteltta, kamiina, kolme kah-

deksan hengen telttaa, gn-astioita ja lämpälaati-

kon. Hankinnat mahdollistavat koko lippukunnan 

yhtäaikaisen leiriytymisen sekä talviajan toimin-

nan.  

Jokela-Pattijoki kyläseura / Aurinkosähköjärjes-

telmä 

Yhdistys hankki aurinkosähköjärjestelmän, jonka 

avulla kylätalon sähkökuluja saadaan pienemmik-

si ja samalla hiilijalanjälki pienemmäksi.  

Karinkannan Nuorisoseura / Lämmitysjärjestel-

män kehittäminen 

Yhdistys hankki nuorisoseurantalolle kaksi ilma-

lämpöpumppua, jotka lisäävät rakennuksen ener-

giatehokkuutta ja mahdollistavat talon ympäri-

vuotisen käytön.  

Lakeuden Reserviläiset / Eko-Aims laserammun-

taharjoittelu kaluston hankinta 

Hankittiin Eko-Aims laserammuntalaitteisto, jota 

oman käytön lisäksi lainataan myös muille. Har-

rastusta tullaan esittelemään erilaisissa tapahtu-

missa. 

 



 
 
 

 

Lampinsaaren kyläyhdistys / Lampinsaaren han-

kinnat 

Yhdistys hankki teollisuuskahvinkeittimen, video-

tykin ja ilmalämpöpumpun. Teollisuuskahvinkei-

tin mahdollistaa kahvitarjoilun isommissakin tilai-

suuksissa. Videotykkiä voivat hyödyntää myös 

tilojen vuokraajat esim. kokousten järjestämi-

seen. Ilmalämpöpumppu puolestaan parantaa 

kylätalon energiatehokkuutta.  

Lumijoen etsintävene team / Vedenalaisen etsin-

täkaluston hankinta 

Vedenalaisiin etsintöihin hankittiin viistokaikuluo-

tain ja vedenalainen tutka. Laitteet ovat tär-

keimmät apuvälineet kadonneiden henkilöiden 

etsinnässä ruumiskoiran lisäksi. Pohjatutkan avul-

la voidaan kartoittaa yhdestä pisteestä noin 30 

metrin laajuinen alue. Se on myös talvietsinnöissä 

huomattavasti tehokkaampi kuin vedenalainen 

kamera. 

Lumimetsän Nuorisoseura / Lisätilan hankinta 

yleisötilaisuuteen 

Hanke peruuntui, koska hankintaa ei koronan 

vuoksi heti tehty ja suunniteltu ostokohde ehdit-

tiin myymään jo toisaalle. 

Markkuun seudun kyläyhdistys / AV-laitteita sekä 

retki- ja tarjoiluvarusteita 

Yhdistys hankki AV-laitteet yhdistystalolle, joka 

on kaikkien yhdistystoimijoiden maksuttomassa 

käytössä. Hankintojen myötä talon käyttöaste 

kasvaa ja samalla sen mahdollisuudet säilyä yleis-

hyödyllisenä tilana parantuvat. Lisäksi hankittiin 

muurikkavarusteet ja vedenkeitin tapahtumien 

tarjoilutoimintaa varten.   

Merituuli / Vaellustelttojen hankinta 

Lippukunnalta puuttui asianmukaiset vaellustel-

tat, joten ne hankittiin HaPa 2 -teemahankkeessa. 

Teltat mahdollistavat useamman hengen vaelluk-

set ja niitä voidaan hyödyntää myös päiväretkillä 

ja useamman päivän kestävillä kesä- ja syysleireil-

lä.  

MLL Raahen paikallisyhdistys / Nuorisotoiminnan 

aloittaminen 

Yhdistys hankki kannettavan tietokoneen, matka-

puhelimen ja skannerin. Laitteiston avulla aloitet-

tiin ennen koronaa uutta nuorisotoimintaa, jota 

on tarkoitusta jatkaa myöhemmin koronatilan-

teen helpotuttua. Laitteistoja tullaan käyttämään 

myös arkistojen digitalisointiin sekä yhdistyksen 

viestintään.  

Murron kylätoimikunta / Kalustohankintoja 

Yhdistys hankki telttakatoksen, kaasugrillin, pöy-

dän ja tienvarsikylttejä. Hankinnat helpottavat 

vuosia eteenpäin erilaisten tapahtumien järjes-

tämistä. 

Pattijoen Jumpparit / Harrastusvälineistön han-

kinta 

Hankittiin kahdet langattomat äänentoistojärjes-

telmät aikuisten jumppien vetämiseen sekä voi-

misteluvälineitä lasten jumppiin. Langattomat 

äänentoistojärjestelmät mahdollistavat musiikin 

käytön jumpassa myös sellaisissa paikoissa, joissa 

ei ole sähköä. Kaikki välineet ovat helposti siirret-

tävissä eri toimipaikkojen välillä sekä käytettävis-

sä erilaisissa tapahtumissa. 

Pyhäjoen 4H-yhdistys / Harrastusvälineistö 

Yhdistys hankki kaupunkisotavälineet, legoja, 

sählymailoja sekä lauta- ja pihapelejä. Hankinto-

jen avulla saatiin uudenlaista toimintaa kerhoihin, 

leireille ja tapahtumiin. Uutena toimintana aloi-

tettiin lauta- ja pihapeli-illat. 

 

 



 
 
 

 

Pyhäjoen Joki-Kiekko / Energiatehokkaiden konei-

den ja laitteiden hankinta 

Yhdistys hankki jääkaappipakastimen, imurin sekä 

kaksi tietokonetta. Hankinnat ovat tarpeen pelien 

ja turnausten järjestämisessä. 

Raahen Meripelastusyhdistys / Uusi varaava tak-

ka 

Uusi takka lämmittää tilan tehokkaasti ja tarjoaa 

mukavammat olosuhteet majan käyttöön. Takka 

on myös huomattavasti entistä takkaa pienempi, 

jolloin kulkuväylät ja oleskelutilat lisääntyivät. 

Lisäksi takka on huomattavasti tehokkaampi polt-

tamaan puuta, jolloin ympäristöön tulee vähem-

män pienhiukkasia kuin vanhasta takasta. 

Raahen Meriseura / Veneilyharrastuksen tukemi-

nen 

Yhdistys hankki mönkijän, jolla nostetaan ja laske-

taan veneitä, aurataan, hiekoitetaan ja käydään 

talvella saaristossa hakemassa jätteet ja viemässä 

sinne samalla wc-paperit ja muita tarvikkeita.  

Raahen Moottorikelkkailijat / Lasten kelkka 

Hankittiin isompi kokoinen lasten kelkka yhdis-

tyksen tapahtumia varten. Yhdistyksellä on 

aiemmin ollut käytössään pienempi kokoinen 

lasten kelkka, mutta se ei ole soveltunut isompien 

lasten käyttöön. Nyt yhdistys pystyy tarjoamaan 

elämyksiä monen ikäisille lapsille. 

Raahen Purjehdusseura / Turvaveneen hankinta 

Hankittiin merikelpoinen soutuvene perämootto-

rilla. Vene tuo lisää mahdollisuuksia järjestää 

vesillä erilaisia tapahtumia turvallisesti. Yhdistys 

järjestää mm. meriliikuntaviikkoja, saariston sii-

voustalkoita ja purjehdusharjoituksia. 

 

Raahen seudun harmonikkakerho / Kaluston uu-

sinta 

Yhdistys hankki digimikserin ja säätölaitteen, 

langattomat mikrofonijärjestelmät ja nuottiteli-

neitä. Hankinnat nopeuttavat ja helpottavat soit-

totilaisuuksien alkuvalmisteluja. Harrastajamäärä 

on kasvussa ja kysyntää esiintymisillekin on. 

Raahen Vapaaehtoiset / Yhdistyksen kalustohan-

kinnat 

Hankittiin tietokone, soppatykki ja paella-

/lättypannu tarvikkeineen. Soppatykillä on jaettu 

ruokaa omakustannehintaan ja sitä sekä lätty-

pannua voidaan käyttää erilaisissa ilmaistapah-

tumissa useiden satojen ihmisten tarjoiluihin. 

Muurikka ja soppatykki ovat myös muiden lainat-

tavissa/vuokrattavissa. 

Ruukin Formula-K Kerho / E-sports tutuksi 

Yhdistys hankki ajosimulaattorikehikon, ratti-

poljin yhdistelmän, pelitietokoneen, näytön sekä 

Formula 1 ja Karting simulaattoripelit. Koronati-

lanteen helpotuttua aloitetaan peli-illat ja simu-

laattorikokeilut eri tapahtumissa. 

Saloisten Salama / Urheiluvälineiden hankinta 

Hankittiin aitoja, ajanottokelloja, kuntopalloja, 

mittanauha, kuulia, kiekkoja, keihäitä ja seipäitä. 

Välineet mahdollistavat laadukkaampien harjoi-

tuksien pitämisen ja mahdollistavat lajiharjoituk-

set. Välineitä käytetään ympäri vuoden ja käyttä-

jinä on reilu 100 lasta ja nuorta vuosittain.  

Siikajoen Moottoriurheilijat / Huoltorakennuksen 

lämpöpumppu 

Hanke peruuntui, koska yhdistyksen kassavarat 

menivät ympäristölupiin eikä korona-aikana pys-

tynyt tekemään varainhankintaa. 

 



 
 
 

 

Sinkki-Sepot / Kilpailunumeroliivien hankinta 

Yhdistys hankki 150 numeroliiviä kilpailujen jär-

jestämistä varten. Liivit ovat myös muiden lainat-

tavissa.  

SPR Tyrnävän osasto / Hankinnat toiminnan tu-

kemiseksi 

Hanke peruuntui koronan aiheuttaman toiminta-

katkon vuoksi.  

Tyrnävän 4H-yhdistys / Yhteisöllinen peli-/e-

urheilutila 

Nuoret olivat toivoneet e-sport toimintaa paikka-

kunnalle. Pelitilaan hankittiin viisi e-sport tieto-

konepakettia ja pelitoiminta saatiin käyntiin syk-

syllä 2020 koronasta huolimatta. Jatkossa laitteita 

voidaan käyttää mm. koodauksen opettamisessa. 

Tyrnävän Koiraharrastajat / suojelupiilojen han-

kinta 

Suojelupiilot hankittiin seuran uudelle kentälle, 

joka otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Pk-

kentän varustus on nyt todella kattava ja sen 

myötä seuraan tullaan saamaan uusia jäseniä. 

Piiloja tullaan hyödyntämään koulutuksiin ja 

treenaamiseen. 

Tyrnävän Reserviläiset / Reserviläiskiväärin han-

kinta 

Hankittiin reserviläiskivääri, jolla jäsenet voivat 

harjoitella ja kilpailla.  

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

HaPa 2 -alahankkeille lähetettiin teemahankkee-

seen liittyvä kysely, kun alahankkeet olivat to-

teuttaneet hankintansa ja saaneet tukirahat tilil-

le. Kyselyyn tuli 20 vastausta. Yleisarvosanaksi 

teemahanke sai 4,9 eli lähes täydet pisteet. Jo 

aiemmatkin teemahankkeet ovat olleet hyvin 

suosittuja ja toimivina pidettyjä, joten teema-

hankkeiden sarjaa on syytä jatkaa.  

Tiedon teemahankehausta suurin osa sai lehti-

ilmoituksista. Toiseksi parhaiten viesti kulki säh-

köpostitiedotuksella, myös uutiskirje ja nettisivut 

näyttivät vastausten perusteella olevan toimivia 

tiedotuskanavia. 

Pääosin teemahankkeen haku ja maksuhakemuk-

sen teko koettiin helpoksi, mutta yksi hakija koki 

ne vaikeiksi. Norsun tuki hankkeen toteutukseen 

koettiin riittäväksi. Kaikki hakisivat teemahank-

keeseen mukaan uudelleenkin eikä hankintoja 

olisi vastausten mukaan toteutettu ilman HaPa 2 -

rahoitusta. 60 %:lla vastaajista oli jo suunnitel-

missa uusia teemahankkeisiin sopivia hankintoja. 

Laite- ja kalustohankintojen lisäksi rahoitusta 

toivottiin pieneen rakentamiseen ja kouluttau-

tumiseen. Rakentaminen vaatii yleensä niin tarkat 

suunnitelmat, että sitä ei ole uskallettu ottaa 

teemahankkeisiin mukaan, jotta prosessit eivät 

käy liian hitaiksi. Uuden ohjelmakauden pien-

hankkeet sopivatkin paremmin rakentamiseen, 

koska silloin ei olla riippuvaisia muista toimijoista.  

Teemahankkeessa ei järjestetty yhteisiä tapaami-

sia eikä niitä kahta vastaajaa lukuun ottamatta 

kaivattukaan.  

Alle puolet alahankkeista piti Norsun kanssa aloi-

tuspalaverin. Ensimmäisessä HaPa -

teemahankkeessa aloituspalaveri oli pakollinen, 

mutta HaPa 2:ssa vapaaehtoinen. Kokemukset 

teemahankkeen toteutuksesta eivät kuitenkaan 

heikentyneet HaPa 2 hankkeessa – pikemminkin 

päinvastoin. Ainut yllätys osalle hakijoista tuntui 

olevan se, että maksuhakemukseen piti liittää 

pääkirjan ote eli kirjanpito tuli olla tehtynä. Täs-

täkin ohjeistettiin kyllä useaan kertaan, mutta 

jatkossa ohjeistusta pitää vielä selkeyttää, jotta 

käytäntö olisi kaikille selvä. Aloituspalaveri koke-

mukset ovat osoittaneet, että pakollinen aloitus-

palaveri ei ole tarpeen, koska osalle hankekäy-



 
 
 

 

tännöt ovat tuttuja. Jatkossa aloituspalaverit ovat 

tarpeen lähinnä ensikertalaisille hanketoteuttajil-

le.   

Hakijoiden kokemuksia siitä, mikä oli parasta 

teemahankkeessa:  

”Parasta oli lasten ja nuorten 

ilo, kun tila saatiin tehtyä.” 

”Helppo toteutus selkeillä lo-

makkeilla.” 

”Mahdollisti hankkia jotain 

mikä ei ehkä omin varoin olisi 

onnistunut.” 

”Positiivinen tuki yhteisen ke-

hittämishankkeen parissa.” 

Hankalimmiksi asioiksi koettiin kirjanpidon teke-

minen kesken tilikauden ja paperihommat. Myös 

korona-aika aiheutti toteutusten viivästymisiä ja 

osalla se aiheutti koko alahankkeen peruuntumi-

sen. Pääosin toteuttajat kuitenkin kokivat, ettei 

teemahankkeessa ollut mitään hankalaa. 

Kehittämisehdotuksissa toivottiin hakemuksia 

vielä yksinkertaisemmiksi ja yksiselitteisemmiksi. 

Samoin toivottiin, ettei hankinnoista tarvitsisi 

toimittaa niin monia asiakirjoja vaan että osto-

kuitti riittäisi todentamiseen. Toivottavasti seu-

raavan ohjelmakauden lait ja asetukset tuovat 

helpotusta tähän. Tähän saakka kertakorvausme-

nettelyä ei ole otettu teemahankkeisiin käyttöön, 

koska siinä pystyy tekemään vain kolme maksu-

hakemusta ja se aiheuttaa liikaa viivettä osalle 

alahankkeista, kun on kyse ajallisesti yli vuoden 

toteutuksesta ja useammasta kymmenestä ala-

hankkeesta.  

Teemahankkeiden sarjaa on HaPa 2 jälkeen jat-

kettu HaPa 3 teemahankkeella, jonka teemat 

ovat samat kuin HaPa 2:ssa.  

Allekirjoitukset ja päiväys 

Siikajoella 23.6.2021 

 

Riikka Hautala 

toiminnanjohtaja 

Nouseva Rannikkoseutu ry 

 


