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LOPPURAPORTTI  

Hankkeen toteuttajan nimi 

Nouseva Rannikkoseutu ry 

Hankkeen nimi ja hanketunnus 

HaPa 61929 

Yhteenveto hankkeesta 

HaPa –teemahanke kokosi yhteen useita ala-

hankkeita, joissa toteutettiin pieniä kone-/laite- 

ja kalustoinvestointeja. Tavoitteena oli lisätä 

asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja tukea 

yhdistysten palvelutoimintaa. 

Hankkeen tavoitteet 

 

HAPA -teemahanke toteutti Nouseva Rannikko-

seutu ry:n strategian teemaa Hyvä elämä, jonka 

tavoitteena on harrastus- ja lähiliikuntamahdol-

lisuuksien edistäminen sekä toimivat lähipalve-

lut. Useammalta taholta on saatu palautetta, 

että yhdistykset haluaisivat tuottaa enemmän 

harrastusmahdollisuuksia ja lähipalveluita, mut-

ta investointeihin tarvittaisiin rahallista tukea. 

Myös julkinen sektori odottaa kolmannelta sek-

torilta yhä enemmän palveluiden tuottamista, 

mutta se ei ole mahdollista ilman tarvittavaa 

välineistöä. 

HAPA –teemahankkeen tavoitteena oli tuoda Lea-

der-rahoitus ja sen mahdollisuudet myös pienten 

toimijoiden ulottuville. Sen avulla toteutettiin 

laitteisto- ja kalustohankintoja, joilla lisättiin alu-

een harrastusmahdollisuuksia ja lähipalveluita 

sekä saatiin yhdistykset luomaan uudenlaista toi-

mintaa. Teemahankkeessa rahoitettiin 30 eri yh-

distysten toteuttamaa alahanketta. Yhdistyksistä 

80 % oli sellaisia yhdistyksiä, jotka eivät ole aiem-

min hyödyntäneet maaseuturahaston Leader-tuen 

mahdollisuuksia. 

 

 

Hankkeen toteutus  

HaPa -teemahanke koostui koordinointiosasta ja 

alahankkeista. Koordinointiosa sisälsi hankkeen 

hallinnoinnin, alahankkeiden haun järjestämisen, 

valinnan ja ohjauksen sekä yleisen hankkeesta 

tiedottamisen ja sen tulosten kokoamisen ja ra-

portoinnin sekä maksatusten hakemisen. Ala-

hankkeiden hakijat vastasivat toimenpiteidensä 

käytännön toteutuksesta hyväksytyn hankesuun-

nitelman mukaisesti sekä aikataulujen noudatta-

misesta. 

 

HaPa –teemahanke rahoitettiin Leader-ryhmä 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n kehyksestä, alatoi-

menpiteestä 7.4 (Maaseudun palvelut). Kokonais-

kustannusarvio oli 98.893,74 €, josta koordinoin-

nin osuus oli noin 13 % eli 13.000 € ja alahankkei-

den noin 87 % eli 85.893,74 €. Koordinoinnin tuki 

oli 100 % ja alatoimenpiteiden tuki 75 %. 

 

Yksittäisen alahankkeen kustannusarvio sai olla 

1.000 – 7.000 euroa. 25 %:n omarahoitusosuu-

teen ei hyväksytty talkootyötä. 

 

Koordinointiosan toteuttaminen alkoi 14.12.2017. 

Alahankkeiden haku julistettiin avoimeksi joulu-

kuun lopulla 2017 ja hakuaika päättyi 28.2.2018. 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus valitsi tee-

mahankkeeseen mukaan alahankkeet 15.3.2018 

hallituksen nimeämän työryhmän valmistelun 

jälkeen pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä.   

 

Alahankkeiden hakijoina voivat olla Hailuodon, 

Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen 

ja Tyrnävän alueella toimivat rekisteröityneet 

yhdistykset. Myös toimenpiteet tuli toteuttaa 

edellä mainitulla alueella. 

 

Hankkeiden pisteytyksessä käytettiin seuraavia 

perus- ja lisäkriteerejä: 
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Peruskriteerit (kaikkien täytyttävä, 0-1 pistettä)  

1. Nouseva Rannikkoseutu ry:n strategian 

mukaisuus 

2. HaPa -teemahankkeen suunnitelman mu-

kaisuus 

3. Paikallislähtöisyys 

4. Yleishyödyllisyys 

5. Toteuttamiskelpoisuus ja kustannuste-

hokkuus 

6. Hakijan toiminnalliset ja taloudelliset re-

surssit hankkeen toteuttamiseen 

 

Lisäkriteerit (Pisteytys 1.-5. kohta; 0=ei täytä kri-

teeriä, 1=täyttää kriteerin, 6. kohta 0=ei täytä 

kriteeriä, 2=täyttää kriteerin)  

1. Hanke mahdollistaa hakijan uudenlaisen 

toiminnan 

2. Hankkeen hyödyt kohdistuvat lapsiin ja 

nuoriin 

3. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä 

eri toimijoiden välillä 

4. Hanke luo alueelle uuden palvelun 

5. Hanke mahdollistaa harrastamisen kes-

kustaajamien ulkopuolella 

6. Hakija ei ole hyödyntänyt Leader-

rahoitusta ohjelmakausilla 2007-2013 eikä 

2014-2020 

 

Alahankkeissa toteutettavien toimenpiteiden si-

sältönä sai olla: 

- vähintään 5 vuotta kestävän harrastusvä-

lineistön hankinta (esim. kangaspuut, agi-

lityesteet, äänentoistolaitteet) 

- yhdistyksen palvelutoimintaa (pois lukien 

elinkeinotoiminta) tukevat kone-, laite- tai 

kalustohankinnat (esim. asukastuvat, net-

ti- tai terveyspisteet). 

 

Teemahankkeesta tiedotettiin Nouseva Rannikko-

seutu ry:n netti- ja facebook-sivuilla, paikallisleh-

dissä (Pyhäjoki Seutu, Raahelainen, Rantalakeus ja 

Siikajokilaakso) sekä suoralla sähköpostitiedotuk-

sella. Lisäksi alueen eri tilaisuuksissa tiedotettiin 

hankkeesta. 

 

Kaikkien hankkeeseen valittujen toimijoiden kans-

sa käytiin aloituspalaveri joko kasvokkain tai puhe-

limitse. Aloituspalaverissa käytiin alahankkeen 

toteuttamiseen, kirjanpitoon ja maksuhakemuk-

sen tekemiseen liittyvät tärkeät asiat lävitse. Suu-

rimmassa osassa aloituspalavereita oli mukana 

useampia alahankkeiden toteuttajia, joten tilai-

suudet loivat mahdollisuuden myös verkostoitu-

miseen.  
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Koordinointiin valitut alahankkeet 

 

Teemahankkeen hakijoita oli 51, joista 30 alahanketta hyväksyttiin rahoitettavaksi. 

Toteuttaja ja alahanke Hyväksytyt kus-

tannukset 

Toteutuneet kus-

tannukset 

Tuki 

Hanhikiven Kiertäjät ry / Puolijoukkuteltta, kamina ja ahkio 2.807 2.807 2.105,25 

Lampinsaaren kyläyhdistys ry / Asukastuvan ja paviljongin 

hankinnat 

5.000 5.000 3.750 

Limingan Kansanopisto / Vauvojen värikylpyvälineistö 2.000 1.984,68 1.488,51 

Limingan Niittomiehet ry / Äänentoistojärjestelmä 1.450 1.450 1.087,50 

Limingan Partiotyön Tuki ry / Kaminat 2.876 2.876 2.157 

Liminganlahden Ystävät ry / Talvitapahtumavälineistö 1.504,10 1.504,10 1.128,08 

Lumijoen Metsästysyhdistys ry / Elektroniset taululaitteet 5.318 5.318 3.988,50 

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry / Raivaussaha oheisva-

rusteineen, perkolaattori, pelivälineitä 

1.100 1.100 825 

Parhalahden kyläyhdistys ry / Teltat ja latuhöylä 4.437,12 4.427,32 3.320,49 

Pyhäjoen 4H-yhdistys / Paintball ja voimisteluvälineet 3.070 3.070 2.302,50 

Pyhäjoki MC ry / Moottoripajan alkuhankinnat 6.800 2.387,57 1.790,68 

R.A.K.I.T. ry / Perkolaattorit, termokset ja grilli 2.500 2.500 1.875 

RaaheFighters ry / Potkunyrkkeily ja nyrkkeilyvälineistöä 2.181,40 2.180 1.635 

Raahen Jääkiekkoklubi ry / Luistinten teroituskone 1.954 1.895,25 1.421,44 

Raahen Kameraseura ry / Tietokone, kalibrointilaite, val-

kokangas, kuvausteltta 

2.000 1.880,20 1.410,15 

Raahen Naisvoimistelijat Ry / Äänentoistolaitteet 1.500 1.500 1.125 

Raahen Seudun Luonnonystävät ry / Kiikarit 1.500 1.500 1.125 

Raahen Teatterin kannatusyhdistys ry / Liikuteltava esitys-

kalusto 

4.694,80 4.223,90 3.167,93 

Revonlahden Kotikyläyhdistys ry / Videotykki, keittiöväli-

neitä, imuri, verhoja 

3.534 3.359,95 2.519,96 

Ruukin Formula-K Kerho ry / Ajanottojärjestelmä 7.000 7.000 5.250 

Ruukin Kennelseura ry / Agility-esteet 2.182 2.163,35 1.622,51 

Ruukin Kyläyhdistys ry / Äänentoistolaitteet 3.457,90 3.412,48 2.559,36 

Saloisten Reipas ry / Suunnistuskarttojen tekoon säänkes-

tävä kannettava 

2.400 2.400 1.800 

Team Tempo ry / Katusalibandykaukalo 3.090 3.086,36 2.314,77 

Teräs-Jouset Ry / Taljajouset 2.300 2.300 1.725 

Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry / Estekalusto 2.400 2.397,77 1.798,33 

Tyrnävän kahvakuula- ja karateyhdistys TYRKKY ry / Kara-

tevälineistö 

906,10 0 0 

Tyrnävän Koiraharrastajat ry / Agility-esteet 2.075,12 1.930 1.447,50 

Tyrnävän Yrittäjät ry / Äänentoistolaitteet 1.189,70 1.189,70 892,28 

Vihannin Reserviläiset ry / Ekoaims kivääripaketti 2.666,50 2.666,50 1.999,88 

Yhteensä 85.893,74 79.510,13 59.632,60 



 
 
 

 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset  

 

Rannikkoseudulla tapahtuu -teemahanketta to-

teutettiin hyvin monipuolisesti erilaisilla alahank-

keilla. Hyötyvän maaseutuväestön määräksi ker-

tyi 27 061 henkilöä. Tosin teemahankkeessa on 

vaikea välttää sitä, että osa alahankkeista sisällyt-

tää mukaan omiin lukuihinsa osittain samoja 

henkilöitä kuin toinen saman paikkakunnan ala-

hanke.  

Vaikka HaPa -teemahankkeen rahoitukseen ei 

hyväksytty talkoota, haluttiin sen määrää kuiten-

kin seurata. Talkootyötä kertyi yhteensä 1 660 

tuntia, jonka laskennallinen arvo on 24 900 eu-

roa. Erilaisiin aktivointitilaisuuksiin osallistui 1 011 

henkilöä. Ympäristöä parantavia toimenpiteitä oli 

yhdeksässä kohteessa. Hankintoihin osallistuvia 

organisaatioita oli 49 kappaletta eli 19 enemmän 

kuin varsinaisia alahankehakijoita. Uusia palveluja 

syntyi 19.  

Hankkeen vaikutukset olivat laajemmat kuin pel-

kät tulokset. Useiden eri yhdistysten toimintaa 

saatiin aktiivisemmaksi ja mukaan saatiin uusia 

ihmisiä, jotka ovat kehittämässä kyläänsä ja sen 

toimintaa myös jatkossa.  

Hanhikiven Kiertäjät ry / Puolijoukkuteltta, kami-

na ja ahkio 

Uudet hankinnat mahdollistavat laadukkaasti 

toteutetun partiotoiminnan kasvaneelle jäsen-

määrälle erityisesti syys- ja talviaikaan. Ahkion 

hankinta vähensi myös auton käyttötarvetta pilk-

ki- ja hiihtoretkillä, kun varusteet ja eväät pysty-

tään kuljettamaan retkeilijöiden mukana. 

Lampinsaaren kyläyhdistys ry / Asukastuvan ja 

paviljongin hankinnat 

Lampinsaaressa parannettiin paviljongin viihtyi-

syyttä, käytettävyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi 

kylälle saatiin verenpaineenmittauspiste sekä 

yhteiskäyttöön tietokone sekä tulostus- ja kopi-

ointipiste. Asukastupa toiminta käynnistyi hankin-

tojen myötä. 

Limingan Kansanopisto / Vauvojen värikylpyväli-

neistö 

Limingassa päästiin aloittamaan vauvojen ja las-

ten värikylvyt loppuvuodesta 2018. Jatkossa toi-

mintaa laajennetaan kehitysvammaisille ja muille 

erityisryhmille.  

Limingan Niittomiehet ry / Äänentoistojärjestel-

mä 

Äänentoistojärjestelmä on mahdollistanut erilais-

ten tapahtumien tarvitseman selostuksen sekä 

musiikin toiston. Laitteistoa on päästy jo kokeile-

maan nuorten suunnittelemassa ja toteuttamassa 

”Rantakylän Summer Champions” -tapahtumassa, 

ohjatuissa kuntopiireissä sekä Oulurastit -

kuntosuunnistustapahtumassa. 

Limingan Partiotyön Tuki ry / Kaminat 

Hankinnan avulla liminkalaiset partiolaiset pysty-

vät jatkamaan ympärivuotista partiotoimintaa 

partiokämpällä. 

Liminganlahden Ystävät ry / Talvitapahtumaväli-

neistö 

Liminganlahden luontokeskukseen hankittiin 

lasten lumikenkiä, lumimuotteja ja -veistimiä sekä 

tapahtumajulisteille tuulitelineet. Uusien varus-

teiden avulla pystytään vastaamaan tapahtumien 

kasvaviin kävijämääriin. Varusteet ovat myös 

muulloin luontokeskuksella lainattavissa. 

Lumijoen Metsästysyhdistys ry / Elektroniset tau-

lulaitteet 

Hankinnan myötä harjoittelu on nopeutunut ja 

tehostunut sekä pahvijätteen määrä on vähenty-

nyt. Jatkossa elektroniset taululaitteet mahdollis-

tavat harjoituskilpailujen järjestämisen. 



 
 
 

 

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry / Raivaussaha 

oheisvarusteineen, perkolaattori, pelivälineitä 

Yhdistys ylläpitää Markkuun luontopolkua ja rai-

vaussahan hankintaa helpottaa niittotöiden to-

teutusta. Perkolaattori on helpottanut yhdistyk-

sen tapahtumakahviloiden järjestämistä. Liikun-

tavälineitä käytetään lasten ja nuorten liikunta-

kerhoissa ja niiden myötä pystyttiin aloittamaan 

myös aikuisten liikuntatuokiot. 

Parhalahden kyläyhdistys ry / Teltat ja latuhöylä 

Parhalahdelle hankittiin neljä pop-up telttaa, 

jotka ovat alueen yhdistysten ja yksityisten henki-

löiden käytettävissä erilaisia tapahtumia ja juhlia 

varten. Myös latuhöylä on kaikkien vapaassa käy-

tössä ja se lisää talviaikaan kylän rajallisia liikun-

tamahdollisuuksia. 

Pyhäjoen 4H-yhdistys / Paintball ja voimisteluvä-

lineet 

Voimistelurenkaat, -patja, puolapuut ja tasapai-

noköysi lisäsivät kerhojen monipuolisuutta ja 

innostivat lapset temppuilemaan ja liikkumaan. 

Voimisteluvälineet ovat käytössä jokaisella kerho 

kerralla, joita on vähintään 6-7 viikossa. Paintball 

-välineet ovat ehtineet olla jo käytössä leireillä. 

Paintball innosti leireille mukaan isompiakin nuo-

ria ja etenkin poikia oli osallistujissa aikaisempaa 

enemmän. Harkinnassa on mahdollisuus vuokrata 

välineistö myös muiden käyttöön pientä korvaus-

ta vastaan. 

Pyhäjoki MC ry / Moottoripajan alkuhankinnat 

Pyhäjoella käynnistettiin joka viikkoinen nuorille 

suunnattu moottoripaja -toiminta helmikuussa 

2018. Sinne hankittiin rahoituksella useita erilai-

sia välineitä, jolla voi korjata mopoja, skoottereita 

ja mönkijöitä. Toimintaan on aktiivisesti osallistu-

nut 15 nuorta ja sen on koettu lisäävän nuorten 

yhteisöllisyyttä ja vähentäneen mopoilla ajelua 

keskustassa. Kunnossapidolla mopojen ääni- ja 

pakokaasuhaitat vähentyvät. 

RAKIT ry / Perkolaattorit, termokset ja grilli 

Yhdistys järjestää vuosittain Pikkulahti Kids ja 

Koko Kansan Itsenäisyyspäiväjuhla -tapahtumat, 

joissa kaikki aktiviteetit ja ruokatarjoilut ovat 

osallistujille ilmaisia. Hankintojen avulla pysty-

tään palvelemaan entistä isompaa osallistuja-

määrää. Kesällä 2018 Pikkulahti Kids tapahtu-

maan osallistui noin 4.500 kävijää. Laitteita laina-

taan myös muille yhdistyksille. 

RaaheFighters ry / Potkunyrkkeily ja nyrkkeilyvä-

lineistöä 

Hankitut erilaiset suojapanssarit ja -tyynyt mah-

dollistavat potkunyrkkeilyn ja nyrkkeilyn harjoit-

telemisen kovemmalla teholla ilman vaaraa osa-

puolten loukkaantumisesta. Kuntonyrkkeilyn 

aloittamisen puolestaan mahdollisti säkkihansko-

jen hankinta. Kuntonyrkkeilyn ensimmäinen pe-

ruskurssi järjestettiin tammikuussa 2019 ja siitä 

lähtien laji on ollut seuran viikkotuntivalikoimas-

sa. Kuntonyrkkeilyä varten hankittiin myös hyp-

pynaruja, kuntopallo, voimapyörä, voimisteluren-

kaat, askeltikkaat ja bulgarian bagit. 

Raahen Jääkiekkoklubi ry / Luistinten teroitusko-

ne 

RJK on juniorijääkiekkoseura, joka hankki uuden 

luistimien teroituskoneen juniorijoukkueiden 

käyttöön. Huoltajat on koulutettu ja opastettu 

uuden koneen käyttäjiksi ja kone on aktiivisessa 

käytössä. 

Raahen Kameraseura ry / Tietokone, kalibrointi-

laite, valkokangas, kuvausteltta 

Hankinnat ovat mahdollistaneet korkealaatuisten 

valokuvien ja videoiden esittämisen jäsenilloissa 

ja kursseilla kalibroituna oikeisiin väreihin. Jatkos-

sa yhdistyksen kokoontumisten ja kurssien oh-



 
 
 

 

jelmia on mahdollista monipuolistaa hyvien lait-

teiden ansiosta. 

Raahen Naisvoimistelijat Ry / Äänentoistolaitteet 

Seura hankki äänentoistolaitteet uudelle Antin-

kankaan koululle, jonne saatiin salivuoroja sekä 

aikuisten että lasten ryhmäliikuntatunteihin. Hy-

vien äänentoistolaitteiden ansiosta musiikki ja 

ohjaajan ääni kuuluu hyvin, vaikka liikuntasali on 

täynnä jumppaajia. 

Raahen Seudun Luonnonystävät ry / Kiikarit 

Kiikareita hankittiin 15 kpl:tta yleisön käyttöön 

lintu- ja luontoretkille. Yhdistys järjestää kaikille 

avoimia ja maksuttomia retkiä. Joka vuotisen 

Tornien Taiston aikana kiikarit olivat käytössä 

useammalla tornilla. 

Raahen Teatterin kannatusyhdistys ry / Liikutel-

tava esityskalusto 

Hankittua tekniikkaa on hyödynnetty kiertävässä 

esitystoiminnassa. Syksyllä 2018 esityksiä oli seit-

semässä päiväkodissa Raahen alueella. Keväällä 

2019 esitykset jatkuvat Pyhäjoen, Siikalatvan ja 

Muhoksen alueilla. Välineistöä on hyödynnetty 

myös teatterikursseilla ja niitä voidaan hyödyntää 

myös muiden yhdistysten tilaisuuksissa. 

Revonlahden Kotikyläyhdistys ry / Videotykki, 

keittiövälineitä, imuri, verhoja 

Hankintojen avulla parannettiin Kotiseututalon 

palvelutuotantoa ruuanlaiton, kahvituksen, juh-

lien ja kokousten järjestämisen osalta. Tämän 

myötä Kotiseututaloa on voitu markkinoida laa-

jemmalti ja järjestää kyläläisille uusia tapahtumia, 

kokousten pitoa ja suurempia yhteisruokailuja 

sekä kahvituspäiviä. Heinäkuussa järjestettiin 

Lasten kesäpäivä ruokailuineen ja marraskuussa 

Pappilan pidot -ruokailutapahtuma vanhanajan 

menulla. Vuodeksi 2019 Kotiseututalo on vuok-

rattu joka sunnuntaille ja kyläkirjailtoja järjeste-

tään säännöllisesti. 

Ruukin Formula-K Kerho ry / Ajanottojärjestelmä 

Uusi ajanottolaitteisto (MyLaps) toi heti lisäarvoa 

karting-kouluun, kun uudet kuljettajat pystyivät 

näkemään oman kehityksensä suoraan kelloa 

vastaan. Kilpailuissa laadukas ajanottolaitteisto 

on välttämätön. Laitteistoa on käytetty myös 

karting-autojen vuokrauksen yhteydessä. Muilla-

kin autourheiluseuroilla on mahdollisuus vuokra-

ta laitteistoa. 

Ruukin Kennelseura ry / Agility-esteet 

Uusien agilityputkien ja -pujottelukeppien han-

kinta monipuolisti agilityn harrastusmahdolli-

suuksia. 

Ruukin Kyläyhdistys ry / Äänentoistolaitteet 

Kreivinsaaren kulttuurilavalla pidettäviä esityksiä 

ja Ruukin alueella pidettäviä opastuksia varten 

hankittiin äänentoistolaitteet. Laitteisto on kan-

nettava ja helppokäyttöinen, jolloin niiden käyttö 

on mahdollista kaikille. Laitteet parantavat oleel-

lisesti jo olemassa olevien palveluiden laatua ja 

ne mahdollistavat uusien palveluiden kehittämi-

sen. 

Saloisten Reipas ry / Suunnistuskarttojen tekoon 

säänkestävä kannettava 

Koneen avulla uusien suunnistuskarttojen luonti 

helpottuu ja karttojen päivitys helpottuu. Kartat 

ovat useita vuosia alueen suunnistajien ja koulu-

jen käytössä. 

Team Tempo ry / Katusalibandykaukalo 

Yhdistys hankki käyttöönsä katusalibandykauka-

lon, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön ympäri 

vuoden. Hankinnan myötä pystytään järjestä-

mään liikuntatapahtumia alueen nuorille ja aikui-

sille. Kaukalo on herättänyt suurta kiinnostusta 



 
 
 

 

lajiharrastajien parissa ja sitä vuokrataan myös 

muille tapahtumajärjestäjille. 

Teräs-Jouset Ry / Taljajouset 

Välineistö mahdollistaa lajikokeilun yleisötapah-

tumissa sekä helpottaa harrastuksen aloittamista, 

kun omaa kalustoa ei tarvitse heti hankkia. Kesäl-

lä 2018 taljajouset olivat kokeiltavissa lasten 

Metso-leirillä ja Pooki Flakkaa tapahtumassa. 

Syksyllä 2018 viikoittain oli harjoituspäiviä uutta 

harrastusta etsiville.  

Tyrnävän Hevosjalostusyhdistys ry / Estekalusto 

Yhdistykselle hankittiin uusi estekalusto vanhan 

huonokuntoisen kaluston tilalle sekä tapahtuma-

käyttöön langaton kaiutin, kaksi mikrofonia ja 

ensiapulaukku. Kalustoa on päästy jo testaamaan 

ensimmäisissä kilpailuissa ja kalusto on luonut 

paremmat mahdollisuudet omatoimiseen harjoit-

teluun kentällä sekä esimerkiksi nuorten hevos-

ten irtohypytykseen. Äänentoistolaitteisto on 

myös lainattavissa muille yhdistyksille. 

Tyrnävän kahvakuula- ja karateyhdistys TYRKKY 

ry / Karatevälineistö 

Yhdistys hankki rahoitettavaksi hyväksyttyä väli-

neistöä, mutta vähäisten kustannusten vuoksi ne 

päädyttiin kustantamaan seuran omilla varoilla 

eikä maksuhakemusta tehty. 

Tyrnävän Koiraharrastajat ry / Agility-esteet 

Yhdistykselle hankittiin uusi muuri, pituuseste ja 

putki. Näitä päästään hyödyntämään säännölli-

sesti järjestettävissä agilitykoulutuksissa sekä 

vapaissa harjoituksissa. 

Tyrnävän Yrittäjät ry / Äänentoistolaitteet 

Uusi äänentoistolaitteisto takaa luotettavamman 

ja ammattitasoisen äänijärjestelmän eri tapah-

tumiin. Toisaalta vanhaa ja uutta järjestelmää 

pystytään käyttämään samanaikaisesti eri pai-

koissa, johon on ollut myös tarvetta.  

Vihannin Reserviläiset ry / Ekoaims kivääripaketti 

Ekoaims -kivääripaketti hankittiin ampumakerho- 

ja eräkummitoiminnan monipuolistamiseksi. Lait-

teistoa on lisäksi käytetty tapahtumissa sekä las-

ten ja nuorten leireillä lajiin tutustuttamiseksi. 

 

Kaikkien alahankkeiden laajemmat loppuraportit 

ja kuvat hankinnoista löytyvät Norsun nettisivuil-

ta 

www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/yhteisot/teema

hankkeet/hapa . 

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Teemahankkeen avulla saatiin useita uusia toimi-

joita maaseuturahaston rahoituksen piiriin. To-

teutuneiden alatoimenpiteiden toteuttajista 83 % 

ei ollut saanut maaseuturahaston Leader-tukea 

aikaisemmin.  

 

Kaikille alahankkeille pidettiin valinnan jälkeen 

aloituspalaveri ja se todettiin hyväksi käytännök-

si, jota on teemahankkeissa syytä noudattaa jat-

kossakin. Aloituspalaverin toteutusmuodoksi 

monet toimijat toivoivat jatkossa esim. skype- tai 

puhelinyhteyttä, jotta matkustamiseen kuluvaa 

aikaa säästyy vapaaehtoistoimijoilta.  

 

Alahankkeiden toteuttamisen jälkeen kaikille 

lähetettiin kysely teemahankkeen toteutumises-

ta. Vastaajia oli 27. Yleisarvosanaksi teemahanke 

sai 4,5 asteikolla 1-5. Teemahankkeen hakemista 

ja maksuhakemuksen tekemistä piti vain yksi 

yhteyshenkilö vaikeana. 85 % vastaajista koki 

saaneensa Norsulta tarpeeksi tukea hankkeen 

toteutukseen ja loputkin 15 % oli osittain samaa 

mieltä väittämän kanssa.  96 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että heidän yhdistyksensä hakisi teema-
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hankkeen toteuttajaksi uudestaankin. 93 % ei olisi 

pystynyt toteuttamaan hankintoja ilman Norsun 

rahoitusta. 78 % oli täysin samaa mieltä siitä, että 

hankkeen aikainen tiedotus Norsun taholta oli 

riittävää ja loputkin 22 % oli väittämän kanssa 

osittain samaa mieltä. Vastauksista voidaan pää-

tellä, että teemahanke on ollut toteuttajille erit-

täin tarpeellinen ja sen paperitöistä on onnistuttu 

tekemään riittävän yksinkertaisia – joskin paran-

nettavan varaa toki aina jää.  

 

Teemahankkeessa ei ollut muita yhteisiä tapaa-

misia alahankkeiden kesken kuin osa aloituspala-

vereista. 85 % vastaajista ei yhteisiä tapaamisia 

kaivannutkaan, mutta 15 % olisi mielellään vaih-

tanut kokemuksia muiden toimijoiden kanssa. 

Jonkin tulevan teemahankkeen yhteydessä voisi 

harkita yhteisen aloitus- tai päätöstilaisuuden 

pitämistä. 

 

Moni koki, että parasta teemahankkeessa oli 

helppous ja hankintojen mahdollistaminen. Han-

kalimmaksi koettiin kaavakkeiden täyttö ja kir-

janpidon tekeminen normaalia aikaisemmin.  

 

Osa vastaajista koki, että rahojen maksatus kes-

tää pienten yhdistysten kannalta liian kauan. 

Muutama ehdotus tulikin siitä, että voisiko tee-

mahankkeessa maksaa yhdistyksille ennakkoa. 

Ennakon maksaminen olisi mahdollista, mutta se 

lisäisi teemahankkeen hallinnollista taakkaa. En-

nakkoa voitaisiin maksaa vain 20 % kustannusar-

viosta, joten sen tuomat hyödyt eivät todennä-

köisesti olisi ennakon vaatiman lisäbyrokratian 

arvoisia. 

 

Myös täysin sähköistä asiointia toivottiin, mutta 

se ei ole nykyisellään mahdollista siten, että ala-

hankkeiden kaikki allekirjoituksetkin toteutettai-

siin sähköisesti. Yhtenä kehittämiskohteena esi-

tettiin se, että pisteytysten arviointia avattaisiin 

hakemusohjeessa ja hakuvaiheessa ohjeistettai-

siin jo tarkemmin, minkä tyyppistä toimintaa ei 

rahoiteta. Tähän toki tulee jatkossakin pyrkiä, 

mutta kaikkia pisteytyksen ja rahoitusrajausten 

tulkintoja ei laajoissa teemahankkeissa ole mah-

dollista tehdä etukäteen. Teemahankkeen tarkoi-

tuksena on se, että hakijoiden tarpeet tulevat ilmi 

hakemuksista eikä niitä haluta liikaa rajata etukä-

teen. Hakijoita voi jatkossa tarkemmin toki oh-

jeistaa tutustumaan Leader-ryhmän yleisiin rahoi-

tuslinjauksiin sekä ottamaan yhteyttä toimistolle 

ja kysymään etukäteisarviota hankintojen rahoi-

tettavuudesta. Päätökset kuitenkin tekee hallitus 

ja työntekijät voivat vain antaa omat arvionsa 

asioista ja kertoa sillä hetkellä voimassa olevat 

rahoituslinjaukset. 

 

82 %:lla on suunnitelmissa uusia hankintoja, joi-

hin he toivoisivat rahoitusta uuden teemahank-

keen kautta. Tarvetta on edelleen mm. laitehan-

kintoihin, koulutuksiin, markkinointiin ja yleiseen 

kehittämiseen. Useammalla toiveena olisi myös 

pienimuotoista rakentamista, mutta sen järke-

vyyttä teemahankkeissa tulee pohtia tarkasti, 

koska yleensä pienienkin rakentamishankkeiden 

papereiden saaminen vaadittavalle tasolle vie 

pitkän aikaa. Teemahankkeessa odottamaan jou-

tuvat kaikki muutkin alahankkeet, jos yhden 

osuus viivästyy. 

 

Tiedon teemahankerahoituksesta 22 % sai Nor-

sun nettisivuilta, 22 % lehti-ilmoituksesta, 15 % 

Norsun uutiskirjeestä, 11 % facebook-sivuilta ja 

11 % sähköpostiviestillä. Loput 19 % sai tiedon 

erilaisten tilaisuuksien ja henkilökohtaisten kon-

taktien kautta. 

 

Kaiken kaikkiaan HaPa -teemahankkeella paran-

nettiin merkittävästi alueen harrastusmahdolli-

suuksia sekä yhdistysten tuottamia palveluja. 

Tarve pienille kone- ja laitteistohankinnoille on 

suuri, joten vastaavan kaltaisia teemahankkeita 

on syytä toteuttaa jatkossakin. Nouseva Rannik-

koseutu ry avanneekin seuraavan investointitee-

mahankkeen haun syksyllä 2019. 


