Hakija

Projektin nimi

Yhteisö Leader

Lyhyt kuvaus projektista

Hyväksytty
tuki

(päivitetty 28.2.2020)

Hailuoto
Hailuodon 4H-yhdistys
ry

Luovon kesäkirppis

Järjestetään itsepalvelukirpputori Hailuodon vanhalla alakoululla
heinäkuussa.

Hailuodon
elinkeinotoimijat ry

Hailuodon videoesittely

Vuoden aikana tehdään videoesittelyt jäsenyrityksistä. Videot jaetaan
somessa ja esitellään messuilla Vaasassa.

Hailuoto-seura ry

Projektissa kerätään Hailuodon maisemista ja elämänmenosta
Saaren vuosisata valokuvissa kertovia kuvia sadan vuoden ajalta sekä järjestetään muistelu- ja
esittelytilaisuuksia.

500,00 €
300,00 €

294,80 €

Liminka
Ala-Temmeksen
kyläyhdistys ry

Melli Viirukissa AlaTemmeksen Kylätalolle

Limingan 4H-yhdistys ry Lasten ja nuorten eräkerho

Järjestetään Kylätalolla lapsiperheille Turkoosi-draamaryhmän
teatteriesitys.

500,00 €

Järjestetään uusi eräkerho lapsille ja nuorille yhteistyössä kunnan
etsivän nuorisotyön kanssa.

320,00 €

Rantakylän ja Virkkulan Frisbeegolf-kori ja pehmeät Monipuolistetaan lasten ja nuorten liikkumis- ja
kyläyhdistys ry
kiekot
leikkimismahdollisuuksia niin koulun aikana kuin ulkopuolellakin.

315,00 €

Alatemmeksen maa- ja
Soiton sävelet
kotitalousnaiset

Soittimien hankkiminen lisää esitysten monipuolisuutta
kylätapahtumissa. Eri yhdistykset ja koulu tekevät yhteistyötä.

450,00 €

Ala-Temmeksen
Kyläyhdistys ry

Tekemistä Kylisiltoihin

Kyläyhdistys järjestää kaikille avoimia lasten ja nuorten kylisiltoja
kylätalolla. Kävijöitä 15-30 lasta/ilta. Hankitaan sisäpelejä.

225,00 €

Lakeuden Luonto ry

Tehoa Lakeuden Luonnon
tempauksiin

Hankitaan katkaisu- ja jiirisirkkeli linnunpönttöjen ja hyönteishotellien
tekoon kaikille avoimissa talkoissa.

500,00 €

Via Dolorosa ry

Elävät patsaat

Lakeuden Luonto ry

Virtavesien ötökkäretki
lapsille

Ala-Temmeksen
Kyläyhdistys ry

Kesäjumppaa kylätalolla

Jumppakautta jatketaan järjestämällä kylätalolla 5 kerran kesäjumppa
touko-kesäkuussa.

300,00 €

Rikukka ry

Ruuanjako vähävaraisille

Käynnistetään ruokakauppojen hävikkiruuan jakaminen vähävaraisille.
Hankitaan mm. kylmäsäilytyskalusteita.

300,00 €

Eläkeliiton Limingan
yhdistys ry

Yhdistyksen toimisto
nykyaikaan

Hankitaan monitoimitulostin ja värikasetit tapahtumista
tiedottamiseen.

500,00 €

Arkkukarin ratsastajat
ry

Arkkukarin ratsastajat
uudelle vuosikymmenelle

Hankitaan seuralle kannettava tietokone ja maksupäätelaite. Lisäksi
hankitaan maaleja vanhojen esteiden maalaamiseen.

499,00 €

Via Dolorosa ry

Via Dolorosa draamaesitys

Toteutetaan Via Dolorosa esitys Oulussa. Esiintyjät ovat Limingasta ja
lähikunnista ja mukana on myös lapsia ja nuoria.

500,00 €

Projektilla tuetaan Abrahamin pidot oopperan Helsingin esityksiä.
Oopperan oheen toteutetaan elävät patsaat lavastus lakeuden
kylämaisemasta.
Järjestetään lapsille ötökkäleiri Alakestilän Arboretumissa. Leirillä
tutustutaan biologien avustuksella vesiekosysteemiin, tunnistetaan
lajeja ja tutkitaan vesinäytteitä.

300,00 €

300,00 €

Lumijoki
Lumijoen 4H-yhdistys ry Kevätkirmaus -15

Limingan ja Lumijoen 4H-yhdistykset järjestävät nuorten
toimintapäivän. Tapahtumassa nuorten kilpailulajeina mm. koirataito,
luontopolku ja kokkikisa. Kohderyhmänä 7-15 -v.

500,00 €

Lumijoen
Vanhempainyhdistys

Lumijokiset liikkuu ja leikkii

Vanhempainyhdistys järjestää viikottain perheliikuntaa liikuntahallilla.
Osallistujia 80-100 henkeä/kerta. Tavoitteena kehittää pelejä ja
leikkejä isolle porukalle.

450,00 €

Jatkoaika

Jatkoaika

Hankitaan musiikkilaitteita bänditoiminnan ja nuorten bändikoulun
käynnistämiseen.

472,50 €

Lumijokiset liikkumaan
ry

Jouluiloa jakamaan

Koko kylän joulukalenterin toteuttaminen.

450,00 €

Pelastuspalvelu
Vedenalainen etsintäkamera Vedenalaisen etsintäkameran hankkiminen pelastutoimintaan.
Lumijoen hälytysryhmä

500,00 €

Varjakan Kyläyhdistys ry Hailuoto-laivan remontti

Kunnostetaan Hailuoto-laivan sisätiloja.

360,00 €

Lumijoen Nuorisoseura
Piha viihtyisäksi
ry

Poistetaan kantoja piha-alueelta ja hankitaan grilli ja suojakatos
tapahtumiin.

500,00 €

4 aikuisen ryhmä

Järjestetään lapsille ja nuorille yrittäjyyskurssi, jossa ideoidaan oma
tuote/palvelu ja järjestetään esittely- ja myyntimessut.

500,00 €

Hankitaan sisä- ja ulkoliikuntavälineitä alle kouluikäisten lasten
satujumppaan. Liikuntahallilla kerran viikossa pidettävässä kerhossa
on lapsia 15-25.

300,00 €

Yritteliäästi Lumijoella

Lumijoen Nuorisoseura Liikuntavälineitä
ry
satujumppaan
Lumijoen Etsintävene
team ry

Etsintäveneen
Perustetaan uusi yhdistys jatkamaan Etsintävene ry:n toimintaa.
vapaaehtoistyön jatkaminen Toiminnasta vastaa Lumijoen vapepa.

Varjakan Kyläyhdistys ry

Tanssipaviljonkeihin
tutustuminen

Käydään tutustumassa Oulaisten ja Pyhäjoen katettuihin
tanssipaviljonkeihin. Haetaan ideoita oman paviljongin
toteuttamiseen.

200,00 €

Lumijoen Ylipään
Kyläyhdistys ry

Jääkiekkokaukalon valaistus

Hankitaan LED-valoja kylän jääkiekkokaukalolle, joka jäädytetään ja
ylläpidetään talkoovoimin.

300,00 €

300,00 €

Pyhäjoki
Hanhikiven Kiertäjät ry

HaKi:n syysvaellus

Pirttikosken
kyläyhdistys ry

Pirttikosken Kuusiniemen
uimaranta

Hanhikiven kiertäjät

Melonta tutuksi

Pyhäjoen Frisbeeseura
ry

Frisbeegolffia Pyhäjoella!

Pyhäjoen Joki-Kiekko Ry

Uusi maali junioreiden
laukomispaikalle

Järjestetään nuorille partiotyön johtajille vaellus, joka kannustaa heitä
jatkamaan harrastuksen parissa.
Ostetaan kompostikäymälä uimarannalle. Uimaranta on aktiivisessa
käytössä.
Järjestetään nuorille melontaretki Raahen saaristoon. Tavoitteena
vahvistaa melontataitoja sekä innostaa käyttämään lippukunnan omaa
kajakkia.
14 koriselle radalle hankitaan 12 heittoalustaa. Kenttä on tehty
talkoilla.
Ostetaan Pyhäjoen Jäähallin laukomispaikalle maali. Paikan käyttäjät
ovat 4-15 -vuotiaita.

500,00 €
500,00 €
432,00 €
500,00 €
450,00 €

Suomen Keskustanaiset,
Yppärin Kyläkirja
Yppärin yhdistys

Kootaan kyläkirja Yppäristä. Aineiston keruussa ovat olleet apuna
kyläläiset.

500,00 €

Pyhäjoen Joki-Kiekko Ry Valmentajien koppi

Sisustetaan jääkiekkovalmentajille yhteiset toimintatilat jäähallille.

500,00 €

Pirttikosken
kyläyhdistys ry

Kuntosali kuntoon

Uusitaan kylän kuntosalin kalusteita.

500,00 €

Pyhäjoen Wirta ry

Lisää liikettä lapsille

Hankitaan urheilukerhojen käyttöön oppaita, joissa vinkkejä eri
olosuhteissa pidettäville lasten ja nuorten kerhoille.

190,60 €

Pyhäjoki MC

Moottoripaja

Projektissa hankitaan nuorille tarkoitettuun moottoripajaan
perusvälineistöä toiminnan aloittamiseksi.

300,00 €

Pyhäjoen 4H-yhdistys ry Väriä toimintaan

Hankitaan nuorten tapahtumien mainosten tekemiseen mm.
väritulostin.

300,00 €

Pyhäjoen 4H-yhdistys ry Läppärin hankinta

Hankitaan kannettava läppäri helpottamaan mm. yrityskurssien pitoa.

300,00 €

Pirttikosken
Maaseutunaiset ry

Siivousvälineiden hankinta

Hankitaan kylän kökkätuvalle, yhteiselle tapahtumapaikalle
siivousvälineitä.

300,00 €

Pyhäjoki MC

Moottoripaja hupparit

Hankitaan nuorille omat Moottoripaja painatuksin olevat hupparit.

300,00 €

Eläkeliiton Pyhäjoen
yhdistys ry

Liikenteenohjaajille
turvaliivit

Hankitaan yhdistykselle turvaliivit painatuksin.

300,00 €

SPR Pyhäjoen osasto Harjoitusdefibrillaattori

Hankitaan koulutuksia ja harjoittelua varten harjoitteludefibrillaattori.

372,00 €

Pyhäjoen Tennisseura
Mailojen jännityskone
ry

Hankitaan tennis- ja sulkapallomailojen jännityskone.

499,00 €

Raahe
Alpuan kehitys ry

Palvelukeskuksen
alkuvarustelu

Kylävierailu
Alpuan
heinänseivästyksen MMkylätoimintayhdistys ry
kisoihin Lentiiraan
Jokela-Pattijoki
kyläseura ry / Nuoriso- Maalit
ja liikuntajaosto

Hankitaan valkokangas vuokrattavaan kokoustilaan, siivoukseen imuri
ja muuta välineistöä.

500,00 €

Alpua ja Lentiira ovat aloittaneet yhteistyön talven aikana. Tavoitteena
on kehittää ystävyyskylätoimintaa.

500,00 €

Raahen Jokelan koulun jääkiekkokaukaloon hankitaan kaksi
jalkapallomaalia. Käyttäjinä lapset.

479,70 €

Raahen Seudun
Luonnonystävät ry

Piehingin lintutornin portaat Uusitaan lintutornin huonokuntoiset portaat. Käyttäjäturvallisuus.

200,00 €

4 aikuisen ryhmä,
Lumimetsä

Metsänvartijanpolku
Hirvinevalle

Kunnostetaan vanha metsänvartijanpolku ja laitetaan pitkospuita sekä
infotauluja sen varrelle.

500,00 €

SFC caravan
lohenpyrstö

Liikunnan iloa Nuorille!!

Ostetaan jalkapallomaalit, palloja ja sählymailoja ja -palloja.
Tavoitteena on saada leirintäalueella olevat nuoret liikkumaan ja
pelaamaan yhdessä koko perheenkin kera.

500,00 €

Vihannin Vehkat ry

Vehkapolku

Lampinsaaren Sumppitunturille rakennetaan erähenkinen reitti, johon
partiolaiset tekevät infotauluja ja pieniä rakennelmia.

500,00 €

Piehingin lasten
Varusteet jääkiekkokerhon
vanhempainyhdistys ry maalivahdille

Kesäisin pyörivän jalkapallokerhon rinnalle aloitetaan
jääkiekkokerhotoiminta.

500,00 €

Saloisten kylän
asukasyhdistys ry

Ostetaan neljä mikkiständiä asukasyhdistyksen tapahtumien
lauluosuuksia varten.

216,00 €

Vihannin 4H-yhdistys ry Liikettä ja leikkiä

Aloitetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kesäkerhotoiminta
Vihannin Kirkonkylällä.

450,00 €

Möykkylän Kyläyhdistys
Kompostivessa Kylätalolle
ry

Hankitaan kylätalolle ulko-wc, mikä lisää piha-alueen käyttöä ja
palvelee liikkujia.

500,00 €

Haapajoki-Arkkukarin
Kyläyhdistys ry

Juoksutapahtuma

Järjestetään lasten minimaraton aikuisten juoksutapahtuman
yhteyteen.

315,00 €

Korvenraivaajat ry

Perheen peuhuillat

Laulun iloa kylätapahtumiin!

Alpuan Nuorisoseura ry Junioripesis

Kyläyhdistys järjestää kylän lapsille, perheille ja ikäihmisille
suunnattuja peuhuiltoja. Lisätarvikkeiden ja pelin hankkiminen.
Hankitaan pesäpallovälineitä kylän lasten ja nuorten
pesäpalloryhmälle.

450,00 €
450,00 €

Mattilanperän
Kyläyhdistys ry

Kompostikäymälä

Hankitaan ulko-wc Tikkalan vanhan koulun urheilukentälle.

500,00 €

Saloisten kylän
asukasyhdistys ry

Pesäpalloa kyläläisille

Hankitaan pesäpallovälineet nuorille suunnattua pesiskerhoa varten.

500,00 €

Jokela-Pattijoki
kyläseura ry / Nuorisoja liikuntajaosto

Ääni kuuluviin

Hankitaan äänentoistolaiteet tapahtumia varten.

200,00 €

Alpuan kalavesien
osakaskunta

Lumijärvestä Raahen helmi!

Tehdään silta padolle, jotta onkiranta saadaan laajennettua, raivataan
kulkutie ja uusitaan uimarannan penkit.

423,00 €

Läntisrannan
kyläyhdistys ry

Kyläinfo-hanke

Painetaan ja jaetaan ensimmäinen Vihannin kylien ja muiden
yhdistysten yhteinen tiedotelehti.

500,00 €

RAKIT ry

Ilmaistapahtumat vuosittain

Rakit ry järjestää vuosittain isoja ilmaistapahtumia lapsille ja nuorille.
Hankitaan tarjoiluja varten perkolaattori ja juoma-annostelija.

500,00 €

Myllyperä-Perukan
Kyläyhdistys ry

Kirkkopolku

Rakennetaan pitkospuita historialliselle Kirkkopolulle.

450,00 €

30-vuotisjuhlan kunniaksi seuran kerhotoimintaa laajennetaan.
Nuorille järjestetään kuvauspajoja ja senioreille kuvaesityksiä.

500,00 €

Raahen Kameraseura ry Laadukas videorykki

Asukasyhdistys
Vihannin Rinti ry

Rinti-Frisbee

Frisbee-radan perustaminen Jatulintarhan ja Ukonkantin lähelle.

450,00 €

Raahen Meriseura ry

Ankkurointi

Rakennetaan aallonmurtaja pienvenesatamaan.

500,00 €

Lumimetsän
Metsästysyhdistys ry
Jokela-Pattijoki
kyläseura ry
Piehingin Kyläyhdistys
ry
Vihannin
Harmonikkakerho ry

Rinnekankaalle uutta
ilmettä

Metsästysmajan keittiön varustetason kohentaminen.

500,00 €

Painoheitto

Hankitaan välineet yhden käden painonheittoon.

495,00 €

Yhteisten kohteiden
kunnostaminen

Kunnostetaan kylälaavun katto, joen ylitysilta ja kylän ilmoitustaulut.

500,00 €

Soittimen hankinta

Hankitaan kerholle rytmilaite moniäänisen harmonikkasoiton tueksi.

500,00 €

Rannikon Skorpionit ry

Alppi Curling

Hankitaan Alppi Curling -peli talvitapahtumiin.

500,00 €

Raahen
Monikulttuurinen
yhdistys Toivo ry

Kansainvälinen
laskiaistapahtuma

Järjestetään kansainvälinen tapahtuma ja siitä kuvallinen esitelmä.

477,00 €

Lampinsaaren
kyläyhdistys ry

Tenniksen tahtiin

Hankitaan pelivälineet kunnostetulle tenniskentälle ja pidetään
avajaiset, jolla kannustetaan kyläläisiä pelaamaan.

450,00 €

Raahen kaupunki,
nuorisotoimi

ArtMoves-retki

Kolme nuorten tanssiryhmää osallistuu valtakunnalliseen Nuori
kulttuuri ArtMoves-tapahtumaan Rovaniemellä.

500,00 €

Saloisten kylän
asukasyhdistys ry

Liikuntakerho

Toteutetaan lasten liikuntakerho kesällä.

500,00 €

Alpuan
Kylätalon
kylätoimintayhdistys ry tietotekniikkavälineet

Kylätalon kokousvälineet pistetään ajantasalle. Hankitaan mm.
monitoimilaite.

500,00 €

Kuusiratiset ry

Kylätalon lämpöremontti

Lämpöeristetyn oven hankkiminen kylätalolle.

500,00 €

Palonkylän
Asukasyhdistys ry

Lentopallokentän
perustaminen

Lentopallokentän perustaminen kyläläisten käyttöön.

288, 00 €

Vihannin 4H-yhdistys ry Maksupäätteellä lisämyyntiä Hankitaan kierrätysmyymälään iZettle-mobiilipaketti.

476,10 €

Alpuan kehitys ry

Ruokatarjottimet

Kylätalon ruokalaan hankitaan tarjottimia.

300,00 €

Tutustumismatka

Järjestetään kylätoimijoille opintomatka Pyhäjärvelle ja Ylivieskaan
kylän palvelutoiminnan kehittämiseksi.

300,00 €

Kansainvälinen pääsiäinen

Järjestetään uusi tapahtuma, jossa tehdään eri kulttuurien
pääsiäisperinteitä tutuksi.

250,00 €

Raahen Psyyke ry

Team Raahe!

Osallistuminen Mielenterveysliiton järjestämään valtakunnalliseen
mestaruusturnaukseen, lajeina sähly ja lentopallo.

300,00 €

Raahen Seudun
Diabetesyhdistys ry

Rollaati rollaa op down

Lisätään yhdistyksen näkyvyyttä eri tapahtumissa hankkimalla roll upteline.

130,00 €

Vihannin Kuvantekijät
ry

Taidematka Vaasaan

Järjestetään yhteistyössä Raahen seudun taideyhdistyksen kanssa
opintomatka, jonka tavoitteena on tutustua eri taidelajeihin ja
tekniikoihin.

300,00 €

Vihannin
kotiseutuyhdistys ry

Mestari-Heikin muistoihin

Projektissa kunnostetaan Mestari-Heikin hautakivi, jotta se voidaan
ottaa mukaan opastettuun hautausmaakierrokseen.

300,00 €

Merituuli ry

Vokilta merelle

Järjestetään veneenohjaajakurssi yhteistyössä Pohjanmaan
Partiolaisten kanssa. Hankitaan lataava 5-7- hv perämoottori).

300,00 €

Lampinsaaren
kyläyhdistys ry
Raahen
Monikulttuurisuus
Yhdistys Toivo ry

Jokela-Pattijoki
Kyläseura ry

Kylätupa-tutustuminen

Kyläseura aloittaa kylätupatoiminnan ja järjestää opintomatkan
Piippolan asukastupaan.

200,00 €

Raahen Judo ry

Välineet kuntoon

Seuran käyttöön hankitaan uusia kaksijalkaisia paininukkeja sekä
kahvakuulia. Toiminnan painopiste on lapsissa ja nuorissa.

300,00 €

Möykkylän Kyläyhdistys Ilmalämpöpumppu
ry
kylätalolle

Hankitaan ilmalämpöpumppu lämmityskulujen pienentämiseksi.

300,00 €

Vihannin 4H-yhdistys ry Teippauksilla tutuksi

Hankitaan ikkunateippaukset 4H-kierrätysmyymälän näyteikkunoihin.

300,00 €

Impin Ystävät ry

Impin Päivät

Järjestetään uusi kulttuuritapahtuma 3.-6.7.2019 Alpuassa.

300,00 €

Raahen
Monikulttuurinen
yhdistys Toivo ry

Videotykin hankinta

Hankitaan videotykki helpottamaan oppimateriaalien esittelyä
kerhoissa ja tapahtumissa.

300,00 €

Eläkeliiton Raahen
yhdistys ry

Virkeyttä
musiikkiliikunnasta

Hankitaan välineitä eläkeläisten musiikkitoiminnan käynnistämiseen.

300,00 €

Piehingin Kyläyhdistys
ry

Tulevat tapahtumat

Hankitaan grilli, grillausvälineitä ja astioita tapahtumatarjoiluihin.

300,00 €

Werkasalon sukuseura
ry

Tarinankertoja

Painatetaan Vihannin kotiseutuhistoriasta ja persoonista kertova kirja.

300,00 €

Raahen Seudun
Diabetesyhdistys ry

Liikkuva yhdistys

Kouluttautuminen ja välineiden hankkiminen liikuntatuokioiden
käynnistämiseen.

300,00 €

Selskaapi Raahe

Selskaapi Raahe tutuksi

Raahen 1820-1900-luvun pukeutumisen ja tapakulttuurin
tunnetuksi tekeminen.

300,00 €

Saloisten Kotiseutuja Museoyhdistys ry

Grillaaminen

Hankitaan grilli ja välineet tapahtumien ja talkoiden muonitusta
varten.

300,00 €

Hankitaan lasertulostin mainosten ja kotiin jaettavien
tiedotteiden tulostamiseen.

290,00 €

Alpuan Nuorisoseura
Lasertulostin
ry
Kopsan kyläseura ry

Seniorijumppa ja
remontti

Järjestetään ohjattua seniorijumppaa ja remontoidaan
seurantalon esiintymislava.

500,00 €

Raahen
Monikultuurisuus
yhdistys TOIVO ry

Venäläinen rieha

Järjestetään yleisölle avoin tapahtuma, jossa esiintyy venäläinen
folk-ryhmä.

500,00 €

Raahen Psyyke ry

Laitahankinnat

Hankitaan siirrettävä karaoke- ja äänentoistolaitteisto.

500,00 €

Myllyn Ratsukot ry

Estetolppien ja
puomikannattimien
hankinta

Hankitaan tapahtumia ja harjoittelua varten estekalustoa.

435,00 €

Hankitaan Nuorisoseurantalolle kahvinkeitin.

500,00 €

Alpuan Nuorisoseura
Kahvinkeitin
ry
Mursut ry

Sukellusvarusteiden
hankinta

Hankitaan sukellusvarusteita, jotka parantavat seuran
toimintakykyä ja pitää harrastajat alueella.

500,00 €

Varvi-Välikylän
Kyläyhdistys ry

Äänentoisto

Hankitaan yhdistykselle siirrettävä äänentoistolaitteisto.

500,00 €

Jokela-Pattijoki
kyläseura ry

Hankitaan kylätalolle piano nuorten kerholaisten ja
Kosketinsoitin kylätalolle tapahtumien käyttöön. Piano mahdollistaa myös pianotuntien
käynnistämisen.

458,00 €

Siikajoki
4 aikuisen ryhmä,
Siikajoki

Karttataulu Pökkylän Tuvalle

Kylän nähtävyydet, luontokohteet, reitistörakenteet ja matkailijoille
suunnatut palvelut esitellään opastetaulussa.

409,50 €

Luohuan
maaseutuyhdistys ry

Pöntöt kuntoon

Uusitaan Tönkyräkankaan hiihtomajan wc-pöntöt. Alueella
järjestetään viikottaiset kerhoja ja kursseja.

500,00 €

4 aikuisten ryhmä:
Siikajoki-Vihanti

Koko perheen luonto-,
retkeily- ja erätaitopäivä

Järjestetään Vihannin Alpuanharjulla tapahtuma, jolla herätetään
kiinnostusta luonnossa liikkumiseen ja lisätään mm. lasten ja nuorten
erätaitoja.

460,80 €

Paavolan Nuorisoseura
Esirippu
ry

Hankitaan uusi esirippu nuorisoseuran talolle näytelmätoimintaa
varten.

500,00 €

Paavolan kylä- ja
kotiseutuyhdistys ry

Hankitaan lätynpaistovälineet, joita käytetään kylän eri tapahtumissa.

459,00 €

Siikajoen 4H-yhdistys ry Turvallisuutta kerhoihin

Järjestetään hätäensiapukoulutus nuorille 4H-kerhonohjaajille ja 4H:n
työpalvelunuorille. Hankitaan ensiapulaukut kerhopaikkoihin.

337,50 €

Ruukin Kyläyhdistys ry

Kreivinsaari käyttökuntoon

Tavoitteena on kehittää Kreivinsaarta yleishyödyllisenä
käyttökohteena (mm. lasten kerhot). Perusvarustus lisää rakennuksen
käyttöastetta.

500,00 €

Ruukin Kyläyhdistys ry

Kreivin teltta

Hankitaan kyläyhdistykselle oma markkina-/esittelykatos.

500,00 €

Pytinki-kuoro

Kuoromatka Unkariin

Kuoro osallistuu Unkarissa eri maista saapuville kuoroille järjestettyyn
festivaaliin kesäkuussa 2016.

500,00 €

Ruukin Palokuntalaisten
Palokunnan nuoriso-osasto
tuki ry

Hankitaan Nuoriso-osaston kerhotoimintaa varten sammutusasuja.

500,00 €

Ruukin Formula K-Kerho
HietaRock
ry

Hietamaalla järjestetään festaritapahtuma nuorille ja aikuisille.

500,00 €

Revonlahden
Kotikyläyhdistys ry

Koivukujan uusiminen

Kunnostetaan kylätalolle johtava koivukuja ja toteutetaan
muistokyltti.

500,00 €

Ruukin Kyläyhdistys ry

Wanhan ajan
myyntikatokset

Rakennetaan liikuteltavat myyntikatokset tapahtumiin.

500,00 €

Ruukin Formula K-Kerho
Flying Finn 100
ry

Järjestetään kaikille avoin autourheilua esittelevä tapahtuma
Hietamaalla.

500,00 €

Siikajoen 4H-yhdistys ry Kesäkioskin kamppeet

Kesäkioskitarvikkeiden hankkiminen 4H-yritysten yhteiskäyttöön.

486,00 €

Palokuntalaisten tuki ry Palokuntanuoret

Hankitaan leirejä ja retkiä varten puolijoukkueteltta.

500,00 €

Palokuntalaisten tuki ry Liikenneturva-tapahtuma

Järjestetään turvallisuustapahtuma, jossa toimintaa lapsille,
sammutusnäytöksiä ja tietoa turvallisuusasioista.

300,00 €

Ruukin Kyläyhdistys ry

Hankkeessa ommellaan perinnevaatteita lapsille ja nuorille
toiminnallisia perinnepäiviä varten.

300,00 €

Paavolan Nuorisoseura
Videoprojektori
ry

Hankitaan nuorisoseurantalolle videoprojektori ja oheistarvikkeet.

300,00 €

Revonlahden
Kotikyläyhdistys ry

Kotiseututalolla järjestetään heinäkuussa lasten tapahtuma, jossa
perheet voivat viettää aikaa yhdessä.

300,00 €

Siikajoen 4H-yhdistys ry Kannettava tietokone

Hankitaan kannettava tietokone helpottamaan nuorten parissa
toimimista (mm. yhteistyöprojektit, mainosten teko ja koulutuksien
pito).

300,00 €

Revonlahden
Kotikyläyhdistys ry

Järjestetään kaikille avoin vanhanajan Kekri-tapahtuma
Kotiseututalolla.

300,00 €

Lätynpaistovälineet

Aikamatka-vaatetus

Lasten kesäpäivä

Kekri-tapahtuma

Tyrnävä
4 aikuisen ryhmä,
Temmes

Avoimet kylät/Väinölä
tutuksi

Väinölä-taloprojektin esittely ja huutokaupan järjestäminen.
Kaasugrillin hankinta.

500,00 €

Röön Rannan
Teatteriyhdistys ry

Korpifestarit 21.-24.8.2014

Monikulttuurinen viikonloppu Tyrnävällä, jonka esiintyjät kootaan
paikallisista. Tyrnäväläisen kulttuuriprofiilin nostaminen.

500,00 €

Temmeksen
kyläyhdistys ry

Väinölän kunnostus

Kunnostetaan suojeluskunnantaloa kylätaloksi.

500,00 €

4 aikuisen ryhmä,
Tyrnävä

Pottuhalliprojekti

Nykytaiteen näyttelyn järjestäminen perunahallissa. Nykytaiteen
tutuksi tekeminen ihmisille matalan kynnyksen gallerian keinoin.

500,00 €

Temmeksen
kyläyhdistys ry

Tarinoita Temmekseltä

Haastatellaan vanhoja temmesläisiä tapahtumista, rakennuksista jne.
Kylän lapset ja nuoret otetaan mukaan haastatteluihin. Aineistosta
kootaan kyläkirja.

200,00 €

Temmeksen Taru ry

Pesäpalloa kylän lapsille

Hankitaan kylän lasten käyttöön pesäpallovälineitä tavoitteena saada
heidät innostumaan pesäpallosta.

500,00 €

Temmeksen
Kyläyhdistys ry

Metsätapahtuma 11.4.2015

Yhdistyksen urheilukentällä järjestetään metsätapahtuma. Kentälle
tehdään wc ja laavu myös tulevia tapahtumia varten.

500,00 €

Koko kylän viihtyisä
uimapaikka

Rakennetaan uimapaikalle kaksi pukukoppia entisten huonokuntoisten
tilalle ja tehdään nuotiopaikka.

500,00 €

Päättärirock

Järjestetään nuorisolle ilmainen rock-tapahtuma.

500,00 €

Hyvinvointia Temmekselle

Järjestetään perheiden hyvinvointitapahtuma, jossa on mm. erilaisia
liikuntanäytöksiä ja makkaranpaistoa. Hankitaan kaasugrilli.

494,10 €

Tyrnävän 4H-yhdistys ry Kassa kirppikselle

Hankitaan kassa kirppikselle, jossa myydään lahjoitustavaraa. Kirppis
työllistää nuoria.

500,00 €

Tyrnävän Tempaus ry

Suut suolasen makeiksi

Hankitaan tapahtumia varten popcorn- ja hattarakoneet.

500,00 €

Tyrnävän yrittäjät ry

Valonloistetta ja savun utua

Laitteiston hankinta lasten ja nuorten tapahtumia varten, mm.
savukone ja valotehosteita.

474,30 €

Temmeksen
kotiseutuyhdistys/
Teatteri Niityntallaajat

Kyläkaivon kupeelta
papinmuorin penkkiin näytelmä

Äänentoistolaitteiston vuokraaminen sekä rooliasujen kankaiden
hankinta kesätapahtumiin.

500,00 €

SPR Tyrnävän osasto

Sydäniskuri

Hankitaan äänin ja kuvin neuvova puoliautomaattinen sydäniskuri
(kaikkien käytettävissä).

500,00 €

Markkuun Seudun
Kyläyhdistys ry

Markkinointimateriaalia

Hankitaan kylän esittelyä varten roll up- mainostelineitä ja niihin
materiaalit.

300,00 €

Eläkeliiton Temmeksen
Kulttuuritapahtuma
yhdistys ry

Järjestetään elokuva-tapahtuma eläkeliiton kerhossa.

300,00 €

Markkuun Seudun
Kyläyhdistys ry

Hankitaan entiselle kyläkoululle valkokangas erilaisia tapahtumia
varten.

300,00 €

Markkuun Seudun
Kyläyhdistys ry
MLL Tyrnävän yhdistys
ry
MLL:n Temmeksen
yhdistys ry

Moottoroitu valkokangas

