Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja
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Tukimuoto
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Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
2 129
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsportti -hanke

61 743
1.1.2008
31.12.2009

Etelä-Savon Liikunta ry yhteistyökumppaneineen kehittävät alueen kuntien ja kylien liikuntamahdollisuuksia ja
palveluita, mahdollistaakseen alueen ihmisten monipuolisen liikunnan harrastamismahdollisuudet. Tavoitteen
toteuttamiseksi alueelle kehitetään pilottikylä verkosto, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään kylien
liikuntamahdollisuuksia. Toimintaa kehitetään myös alueen muissa kylissä. Alueelle perustetaan myös uusia
lasten sekä nuorten liikuntaryhmiä ja innostetaan heitä liikunnan pariin. Loppuvaikutuksina mm. uusia liikuntaja harrasteryhmiä kylille ja kuntiin kaikenikäisille, lapset, nuoret, perheet ja seniorit. - monipuolisia
liikuntatapahtumia sekä ohjaajakoulutusta kylillä ja kunnissa, - kylien, urheiluseurojen ja kuntien yhteistyön
kehittyminen.
3 223
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Vaaran kylätalo piha-alue, jätevesien käsittely,
jäähilevarasto

VAARAN OSAKASKUNTA

4 772
31.1.2008
31.12.2009

Vaaran osakaskunta vastuullisen toteuttajan on yhdessä Vaaran kylän muiden toimijoiden kanssa
aikaisempina vuosina korjannut entisen kyläkaupan kylätaloksi. Tällä jatkohankkeella Vaaran osakaskunta
vastuullisen toteuttajana yhdessä Vaaran hirvimiesten, maalous- ja nuorisopiirien ja kesäasukkaisen kanssa
laittavat piha-alueen kuntoon, jätevesien käsittely laitetaan lainmukaiseen kuntoon, jäähilevarastoa korjataan
ja hankitaan laitostasoinen astianpesukone. Tavoitteena on saada kylätalo entistä paremmin palvelemaan
kyläläisiä kokoontumispaikkana.
3 257
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KERIMÄEN MAASEUTUSEURA RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kerimäen keskustataajaman maisemointihanke

21 058
23.10.2008
30.6.2011

Hankkeen tavoitteena on turvata Kerimäen keskustan alueen maisema-arvojen säilyminen sekä kehittää
maisemaa kaikenikäisten asukkaiden viihtyvyys ja matkailun tarpeet huomioiden. Tavoitteena on kehittää
alueen maisemahoitoon uusia toimintamalleja. Lisäksi hankkeella tuetaan alueen kaavoitusta ja selvitetään
mahdollisuuksia maisemanhoitoyrittäjyyteen. Esiselvityshankkeesta on nostettu tähän hankkeeseen kolme
erillistä ja pienenmpää toimintasuunnitelmakokonaisuutta, joita ovat maiseman yleissuunnitelmat
kuntakeskuksen ydintaajamaan ja teollisuusalueelle sekä taajamien sisääntuloihin (kolme teiden risteysaluetta
ja yksi satama). Lisäksi hankkeella koulutetaan kiinteistöjen omistajia omaehtoiseen maisemanhoitoon ja
maisemanhoidonyrittäjyyteen.
3 274
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VARISTAIPALEEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Varirannan kehittämissuunnitelma

4 354
16.6.2008
30.9.2009

Varsitaipaleen kyläyhdistys on vuokrannut Heinäveden kunnalta Varirannan alueen virkistyskäyttöön.
Vuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun ja todennäköisesti jatkuu senkin jälkeen. Variranta on
ainoa Pohjois-Heinävedellä vapaasti käytössä oleva virkistysalue. Tarkoituksena on tehdä
kehittämissuunnitelma Varirannan alueen toiminnallisuuden parantamiseksi. Suunnitelma tulee perustumaan
käyttäjiltä ja asukkailta saatuun palautteeseen. Kyselyllä koootaan tietoa eri ikäisiltä käyttäjiltä ja se lähetetään
kaikille talouksille ja kesäasukkaille. Matkailijoiden ja ranta-alueen käyttäjien toiveet saadaan koottua
lomakauden aikana Varirannassa olevaan palautelaatikkoon. Lisäksi tehdään järvenpohjan tutkimus ja
kartoitetaan uimarannan kunnostusmahdollisuudet. Hankkeesta hyötyvät Pohjois-Heinäveden asukkaat ja
kesäasukkaat sekä matkailijat. Kehittämishankkeen tuloksena harrastemahdollisuudet monipuolistuvat ja
syntyy uusia palveluita eri ikäisille käyttäjille.
3 436
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

RÖNKÖNVAARA-LAPINLAHTI KYLÄYHDISTYS

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Rönkkötalo

53 833
14.11.2007
13.11.2010

Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistys ry ostaa Savonrannan kunnalta 1998 lakkautetun Rönkönvaaran
kyläkoulun tontin ja rakennukset. Koulurakennus kunnostetaan kyläläisten yhteiseen käyttöön. Se on ollut
kunnalta vuokrattuna kyläyhdistykselle kylätalona koulun lakkautuksesta lähtien, vuokrasopimus päättyi
31.10.2007. Koulun keittiö ja kaksi luokkahuonetta sekä sosiaaliset tilat kunnostetaan nykyajan vaatimukset
täyttäviksi kokoontumistiloiksi. Lämmitysjärjestelmä muutetaan öljystä maalämpöön. Rakennuksessa on kaksi
asuntoa, jotka kunnostetaan vuokrakäyttöön. Vuokratuloilla katetaan rakennuksen tulevat
ylläpitokustannukset. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Rönkönvaaran ja Lapinlahden kylän vakinaiset ja
kesäasukkaat. Tuloksena saadaan kylään kaksi vuokra-asuntoa ja yhteinen kokoontumispaikka.
3 541
07 Etelä-Savo
OLAVIN RETKEILIJÄT RY

Piällysmies ry

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Hiihtomaja Tervastuvan korjaussuunnitelma

Olavin retkeilijät ry on ylläpitänyt Savonlinnassa Hiihtomaja Tervastupaa vuodesta 1970. Tervastupa on
ahkerassa käytössä kuntoilijoiden parissa kesät talvet. Maja on korjauksen tarpeessa ja jätevesisysteemit on
saatettava ajanmukaiseksi. Hankkeella korjataan majaa ja laitetaan jätevesiasiat kuntoon. Töitä tehdään
mahdollisimman paljon talkoilla. Talkooväkeä löytyy sillä Olavin Retkeilijät ry:llä on jäseniä useampi sata.
Hyödynsaajina ovat Olavin Retkeilijät ry:n jäsenet, alueella liikkuvat kuntoilijat.

6 774
15.11.2007
30.9.2009
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4 256
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SAUKONSAAREN NUORISOSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Saukon sivakat

10 077
23.10.2007
31.12.2009

Saukonsaarelta puuttuu liikuntaraitti lenkkeilyyn ja hiihtoon. Ladun vaikutuspiiriin kuuluu vakituisen asutuksen
lisäksi noin 150 vapaa-ajan asunnon käyttäjää. Saukonsaaren Nuorisoseura ry, perustettu 1920, on päättänyt
ottaa teko- ja ylläpitovastuun reitille. Hankkeella tehdään reitti pituudeltaan noin 7 km. Lisäksi rakennetaan
reitin varteen kota taukopaikaksi. Toteutuksen jälkeen paikallisilla asukkailla ja lähialueen ihmisillä on
ajanmukainen ulkoilumahdollisuus. Sitä hyödyntävät myös erilaiset yhteisöt mm. hirviseurat.
4 646
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KALLISLAHDEN TYÖVÄENYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Ilmalämpöpumpun hankinta

5 752
15.12.2008
31.1.2010

Työväentalon lämmön ja ilmanlaadun parantaminen, sähköenergian säästö ja homevaurioesto, hyötyjinä
Kallislahden , Pihlajalahden ja Aholahden kylien asukkaat. Talolla toimivat järjestöt Työväenyhdistys,
eläkkeensaajat ja urheiluseura Viesti ry ja kerhot Ulkooven lämpöeriste, ikkunoiden maalaus, vesikaton
korjaus, jätevesijärjestelmä lain vaatimaan kuntoon
5 069
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PIETOLANSAAREN OSAKASKUNTA

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Pientolansaaren kalastus- ja metsästysmaja

5 971
21.4.2008
31.8.2009

Pientolansaaren osakaskunnalla on kalastus- ja metsästysmaja omistamallaan maapohjalla Kiemisaaressa
Savonlinnan Pietolansaaressa. Maja on rakennettu osakkaiden (100) ja ympäristön asukkaiden
kokoontumistilaksi. Hankkeen tavoitteena ennallistaa majan ympäristö ja uimarannan rakentaminen sekä
taata talousveden riittävyys ja talousjätteen käsittely ympäristömääräysten mukaiseksi. Toimenpiteinä
porakaivon tekeminen, ympäristön ennallistaminen, uimarannan kunnostus, laiturin ja jätekatoksen
rakentaminen. Näillä toimenpiteillä saadaan maja ympäristöineen toimivaksi ja viihtyisäksi kokoontumis- ja
vapaa-ajan viettopaikaksi ja uimaranta turvalliseksi.
5 144
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KIEVARIKIERROS-LATU- JA RETKEILY-YH

Yleishyödyllinen
investointi

16.11.2007

Kievarinkierros latu- ja retkeily-yhdistys ry

30.12.2010

4

322

11 021

Hankkeella parannetaan "Kievarin kierros" ulkoilureitin käytettävyyttä ja kunnossapitoa. Korjataan
epäkuntoiset sillat ja hankitaan reitin kunnossapitoon mönkijä vetämään talvella latukonetta ja kesäisin
huoltotöihin, pohjan tasoitukseen jne. Hyödyn saajina ovat yhdistyksen jäsenten lisäksi kuntoilijat,
maaseutuyhdistykset, koulut. Reitti on hyvin ahkerassa käytössä.
5 228
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

HIUKKAJOEN KYLÄT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Hiukkajoen kyläytalo

37 259
9.2.2008
30.11.2012

Hiukkajoen kylät ry:n hankkima kylätalo paloi juuri kunnostuksen jälkeen helmikuussa 2007, joten kylällä
tarvitaan uusi kokoontumispaikka. Hiukkajoen kylät ry. (kyläyhdistys) ostaa Punkaharjun kunnalta v. 2006
lakkautetun Hiukkajoen kyläkoulun tontin ja rakennukset. Koulurakennus kunnostetaan kyläläisten yhteiseen
käyttöön. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä muutetaan öljylämmityksestä hakelämmitykseen. Koulun keittiö
ja muut tilat kunnostetaan nykyajan vaatimukset täyttäviksi kokoontumistiloiksi. Kohderyhmänä ja
hyödynsaajina ovat Hiukkajoen seudun vakinaiset ja vapaa-ajan asukkaat. Myös kylän nuoriso kuuluu
hyödynsaajiin, sillä se saa omat kokoontumistilat. Hankkeen tuloksena kylään saadaan kokoontumispaikka,
joka mahdollistaa kylän vilkkaan harrastus- ja kulttuuritoiminnan.
5 257
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VARPARANNAN ALUEEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Varparannan alueen kyläsuunnitelma

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva ja toteuttamiskelpoinen kyläsuunnitelma Varparannan alueen
kyläyhdistys ry:n toiminta-alueen kylille Varparanta, Haukiniemi ja Niittylahti. Toimenpiteinä selvitetään alueen
historia ja kartoitetaan nykytila kylän vakituisille ja kesäasukkaille kohdistetun kyselyn avulla.Tutkimuksen
pohjalta visioidaan alueen tulevaisuuden suunnitelma vuosille 2009-2020. Hankkeen tuloksena syntyvän
kyläsuunnitelman pohjalta saadaan yhteinen näkemys kylien kehittämisestä ja asuttunapitämisestä.
Kyläsuunnitelman vaikutteena on kylien vetovoiman, tunnettuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä alueen
asukkaiden sosiaalinen vahvistuminen.

4 803
1.10.2008
30.6.2009

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
5 754
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

RUUSU NUORISOSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Ruusu Nuosisoseurantalon korjaus

9 978
5.3.2009
28.2.2012

Kohde jota käydään peruskorjaamaan on Ruusun Nuorisoseuran talo, joka on rakennettu vuonna 1925.
Ruusun Nuorisoseurantalo sijaitsee Savonlinnan maalaispitäjän Kivipajassa. Nuorisoseuran talon käyttäjät
koostuvat pääosin ympäröivien kylien asukkaista. Kyliä on kahdeksan. Nuorisoseuran talolla järjestetään
vuosittain erilaisia tapahtumia ja tietysti aktiivista käyttöä on ympärivuoden mm. naisten käsityöperinteen
säilyttämisen merkeissä, matonkudonta iltojen ja päivien tiimoilta. Hankkeen tavoitteen on parantaa
nuorisoseuran talon kuntoa, kunnostamalla talon julkisivu maalaamalla sekä uusitaan lahonneita lautoja,
uusitaan kaikki ikkunat, paloturvallisuutta parannetaan laittamalla kattotikkaat ja nousutikkaat sekä piippua
kunnostetaan, ulkorappusten uusiminen, sisä- ja ulko-ovien pintojen käsittely ja maalaaminen, sisällä olevien
vanhojen sähköjohtojen ja valistuksen uusiminen, lämmitysjärjestelmän ajanmukaistaminen sekä
jätevesijärjestelmän nykyaikaistaminen. Hankkeessa pyritään tekemään rakennustöitä mahdollisimman
pitkälle kyläläisten yhteistyövoimin, talkoilla. Hankkeen tuloksena kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus
kunnostetaan ja ajanmukaistetaan, tällöin käyttäjäkunnan viihtyvyys paranee ja käyttöarvo kohenee. Ilman
korjaustoimenpiteitä talon käyttäminen ympärivuoden rajoittuu kalliiden käyttökustannusten vuoksi.
5 902
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KULENNOISTEN PALLO RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Harjumajan perusparannus

11 513
9.4.2008
7.4.2011

Hankkeella tehdään Kulennoisissa sijaitsevaan Harjumajaan perusparannus, jolla pyritään lisäämään majan
käyttöä, viihtyisyyttä sekä korjataan maja vastaamaan nykyisiä lakeja ja asetuksia. Tavoitteena on lisätä
majan käyttöä, seuran jäsenten sekä kyläläisten keskuudessa.
5 904
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SIMANALAN KYLÄYHDISTYS RY KYLÄYHDIS

Yleishyödyllinen
investointi

27.3.2009

Simanalan koulun keittiön rakentaminen ja
luokkahuoneen valaistuksen parantaminen

30.6.2010

4

322

7 378

Simanalan koululla ovat eri järjestöt pitäneet tilaisuuksiaan, joissa on ollut tarjolla ruokaa, kahvia ja
virvokkeita. Koulua käyttävät seuraavat järjestöt: kyläyhdistys, 4-H kerho, nuorisoseura, metsästysseura,
riistanhoitoyhdistys, kolme kalastuskuntaa, seurakunta, muut hengelliset yhdistykset, puolueet, sukuseurat,
jokimelojat, sekä yksityiset henkilöt merkkipäiviään ja häätilaisuuksia. Halukkaiden käytössä on biljardi- ja
tennispöydät. kokouksiaan ovat pitäneet mm. Järvi-suomen kylät ry ja Piällysmies ry. 4 H-kerho on toiminut
siellä yli 20 vuotta. tehden mm. kaikenlaisia keittiötöitä koulun yläkerran opettajanhuoneistoon kuuluvassa
keittiössä. Jossa kaikki muutkin seurat, järjestöt ja muut käyttäjät ovat valmistaneet tarjottavansa
tilaisuuksiinsa. Koulun ylläpitokustannukset, kuten öljy, sähkö, vakuutukset sekä huolto- ja korjaustyöt ovat
vuosien aikana nousseet huomattavasti. Kustannusten nousun johdosta koulun vuokraaja Simanalan
Kyläyhdistys ry on joutunut vuokraamaan edelleen yläkerran opettajanhuoneiston, huoneen ja keittiön.
Pysyäkseen hoitamaan koulun ylläpitokustannukset. Tällä hetkellä ei 4 H-kerho eivätkä muutkaan koulua
käyttävät voi valmistaa mitään tarjottavaa tilaisuuksiinsa. Alakerranluokkahuoneen valaistus on tehty v. 1952.
Katossa roikkuvat valkokupuiset valaisimet, joiden valoteho on heikko. Edellä mainituista syistä johtuen
Simanalan Kyläyhdistys ry anoo Leader rahaa rakentaakseen alakerran eteiseen keittiön ja luokkahuoneen
valistuksen parantaminen.
6 456
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PIHLAJALAHDEN ERÄMIEHET RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Saniteetti wc ja saunatilat

17 409
9.6.2009
31.12.2011

Saadaaan monitoimirakennus, joka valmistui 2007 vuoden lopussa toimivaksi kyläläisten ja
yhteistyökumppanien tarpeet täyttäväksi kokonaisuudeksi. Maatilamatkalu Höök on myös kiinnostunut tilojen
käytöstä, jos se on mahdollista.
6 458
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ORAVIN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Ahvensalmi-Oravi-Juvolan alueen
kyläsuunnitelma

5 446
20.1.2009
30.6.2010

Tavoitteena on kyläsuunnitelman pohjalta saada aikaan yhteinen näkemys ja tietoisuus kylien kehittämisessä
ja asuttuna pitämisestä Oravin Kyläyhdistys ry:n toiminta-alueen Ahvensalmen, Oravin ja Juvolan kylissä.
Toimenpiteinä selvitetään kylien kehitystä historiasta nykypäivään kyläläisille ja kesäasukkaille tehtävän
kyselyn avulla. Selvitysten pohjalta visioidaan alueen tulevaisuuden suunnitelma vuosille 2009-2020.
Hankkeen tuloksena saadaan toteuttamiskelpoinen ja tulevan ajan vaatimusten mukaan uusiutuva
kyläsuunnitelma.
7 453
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SIMANALAN JOKIMELOJAT RY

4

321

Yleishyödyllinen
investointi

Jokireitin raivaus

Hankkeen tavoitteena on saada Simanalan jokireitti raivattua, jotta siinä on mahdollista niin paikkakuntalaisten
kuin matkailijoidenkin liikkua meloen ja soutaen. Melontareitin (Vesielämys Ulpukka) ja luontopolun
(Majavapolku) raivaus. Vesireitin jokiosuudet raivataan kaatuneista puista ja joen täyttävistä pensaista. Reitillä
olevat pienet järvet Säkäset niitetään ainakin kolmena kesänä. Majavapolkua raivataan ja sillä olevia
pitkospuita korjataan. (Invapitkospuut) = voi kulkea pyörätuolilla.

10 643
11.5.2009
31.10.2013

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja
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7 581
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

POHJOIS-HEINÄVEDEN KYLÄT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Pohjois-Heinäveden kylien yhteiset
ulkoliikuntatilat

54 152
1.9.2009
31.12.2010

Pohjois-Heinäveden kylät toteuttaa vuokraamallaan maa-alueelle Karvion kylässä koko Pohjois-Heinäveden
asukkaiden tarpeisiin liikunta-alueen rakentamisen ja hoidon. Alueelle sijoittuvat urheilu-, palloilu-, ja
jääkiekkokaukalo sekä tarvittavat huoltotilat. Hankkeen toteuttaminen lisää liikunta- ja kunnon kehittämisen ja
ylläpidon mahdollisuuksia.
7 582
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SAVONLINNAN SEUDUN TEATTERIYHDISTYS

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Putkinotkon alueen kunnostushanke

17 490
3.7.2009
30.6.2010

Tavoitteena on saattaa Joel Lehtosen kulttuurillisesti arvokkaan kirjailijakodin miljöö sellaiseen kuntoon, että
se voi palvella alueen väestön kulttuuri- ja liikuntatarpeita. Nykyisellään alue on päässyt hoidon puutteessa
rappiotilaan. Kunnostuksen jälkeen aluetta voidaan käyttää ympärivuotisesti kylä- ja perhejuhliin, liikunta
tapahtumiin, näytelmien ja konserttien järjestämiseen sekä luentotilaisuuksiin. Tavoitteena on 20-30 tilaisuutta
ja tapahtumaa vuodessa. Välittömät kunnostuskohteet ovat parkkipaikan peruskorjaus 100 auton tarpeisiin.
Putkinotkoon johtavan tien kunnostaminen ja alueen kulku-urien rakentaminen esteettömäksi wc tilojen
hankkiminen sekä kesäteatterin katsomorakenteiden uusiminen. Toteutettavat toimenpiteet elvyttävät ja
lisäävät alueen käyttöä paikallisväestön ja Savonlinnan seudulla. Hankkeesta hyötyvät Putkinotkon alueen
lähikylät ja koko Savonlinnan seutu.
7 979
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN LUOST

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Paloturvallisuuden lisääminen

10 425
11.3.2009
31.12.2010

Paloturvallisuuden saattaminen tämän hetken lain vaatimusten tasolle
8 028
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KERMA-SAPPU-PÖLLÄKKÄ KYLÄYHDISTYS Y

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kerma-talon peruskorjaus

8 559
29.6.2009
30.9.2010

Kerman, Sapun ja Pölläkän kylien asukkaiden käytössä olevaa Kerma- taloa ja ulkorakennusta on tarpeellista
korjata päältä - ja sisältäpäin ajan tuomia vaurioita korjaten ja energiataloutta parantaen. Tavoitteena on
turvata rakennushistoriallisesti arvokkaan vanhan koulun kunto ja säilyttäminen tulevaisuuteen kylien
yhteisenä kokoontumis- ja juhlatilana ja muistomerkkinä vanhasta kirvesmies taidosta. Rakennuksen
käyttöikää nostetaan seuraavilla toimenpiteillä: Kerma-talon ja ulkorakennuksen ulkovuorauksen
lahovaurioiden korjaus ja ulkomaalaus, pääoven uusiminen alkuperäisen kaltaiseksi, savupiippujen yläosien
uudelleenmuuraus, pellitys ja hatutus, juhlasalin takan uusiminen ja lisäksi hankitaan kolme lämpöpumppua
pienentämään energialaskua. Lisäksi piha-aluetta kunnostetaan kiviä poistamalla ja parannetaan kantavuutta
murskeella sekä ulkovalaistusta parannetaan Kerma-Sappu- Pölläkkä kyläyhdistys ry huolehtii myös jatkossa
talon kunnosta ja ylläpidosta. Kerma-talon käyttöasteen mukavuuden nostolla tullaan myös saavuttamaan
entistä suurempi käyttäjäkunta.
8 035
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsportti 3

59 445
16.11.2009
31.8.2011

Kyläsportti 3 tavoitteena kehittää edelleen kylien toimintaa ja saada hiljaisemmatkin kylät mukaan. Hankkeella
pyritään vastaamaan kyläläisten toiveisiin liikuntapalveluiden kehittämisen suhteen. Toimenpiteinä esim.
henkilökohtaisen liikuntapalvelun kehittäminen, kerhotoimintojen käynnistäminen kaikissa ikäluokissa sekä
tapahtumien järjestäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Liikuntatapahtumilla ja lajikokeiluilla
pyritään tuomaan alueen asukkaille mahdollisuuksia kokeilla erikoisempia lajeja kuten Zumba ja retkiluistelu.
Tapahtumat järjestetään yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen sekä alueen liikuntatoimijoiden kanssa,
kuten SavonLinnanSeudun liikunta sekä kuntien liikuntatoimet. Loppuvaikutuksina mm. kyläläisten
viihtyvyyden paraneminen, kunnon kohentuminen, liikuntapaikkojen kehittyminen, uusien lajien sekä
urheiluseurojen tunnetuksi tuleminen.
8 295
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PUNKAHARJUN KALAVEIKOT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kalamaja

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat seuran jäsenet perheineen ja tuttavineen. Tavoitteena on
saada kalamaja ja ympäristö viihtyisämmäksi sekä käytännöllisemmäksi. Toimenpiteinä seuraavat: veneen
laskuluiskan teko, grillikodan rakentaminen, saunan jätevesijärjestelmän saattaminen lainmukaiseksi,
kompostikäymälän rakentaminen, saunankiukaan uusiminen, aurinkopaneelien laittaminen valaistusta varten,
rakennusten maalaukset sisältä ja ulkoa, räystäskourujen laitto, piipunhattujen laitto mökille sekä saunalle,
pienen perämoottorin osto sekä ympäristön siistiminen. Tuloksena ja vaikutuksena on toivottovasti lisääntynyt
kävijämäärä ja pidentynyt käyttökausi

8 348
4.12.2009
3.12.2012

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
8 324
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VAAHERSALON KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Vaahersalon kyläsuunnitelma

6 741
1.12.2009
30.6.2011

Vaahersalon kyläyhdistys ry laatii hankkeessa yhdessä muiden kylän toimijoiden kanssa Punkaharjun
Vaahersalon kylälle kyläsuunnitelman. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kylän nykytilaa ja kehittämistoiveita
ja kehittää kylää jatkossa suunnitelmallisesti. Kyläsuunnitelmalla on merkitystä kylän elinvoimaisuuden
säilyttämiselle, palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiselle, ympäristönhoidosta huolehtimiselle,
kyläläisten kanssakäymisen ja yhteishengen lisäämiselle sekä synergiaetujen kehittämiselle kylän toimijoiden
kanssa. Kyläsuunnitelma käsittää Vaahersalon kylän ja sen asukkaat ja kesäasukkaat sekä Vaahersaloon
luontevasti kuuluvat saaret, joiden asukkaat ja kesäasukkaat kulkevat Vaahersalon kautta tai käyttävät
Vaahersalon palveluja. Osa kyläsuunnitelmasta toteutetaan talkootyönä ja osa ostopalveluna.
8 325
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KARHILA-MALKKILA ERÄ RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Malkkilan vanha koulu

55 338
27.3.2009
31.12.2013

Karhila-Malkkila Erä ry ostaa heinäveden kunnalta Malkkilan vanhan koulukiinteistön, joka on jäänyt kunnalle
tarpeettomaksi. Hankkeen tavoitteena on säilyttää vanha kiinteistö ympäristöineen. Hankkeen kohderyhmänä
on koko vanha Malkkilan koulupiiri. Siten että tiloista hyötyvät Karhila- Malkkilan Erän lisäksi, kyläläiset, lomaasukkaat sekä muut tiloja satunnaisesti tarvitsevat tahot. Hankkeen avulla saadaan metsästysseuran,
kyläläisten ja loma-asukkaiden käyttöön asialliset kokoontumis- ja harrastustilat. Tavoitteen saavuttamiseksi
tilat tulee ensin ostaa metsästysseuran nimiin ja sitten toteuttaa tarpeelliset korjaus-, kunnostus, - ja
uusimistoimenpiteet, mukaan lukien lämmitysjärjestelmän uusiminen. Kiinteistö tarjoaa erinomaiset tilat
erilaisiin kokoontumis- ja harrastustarpeisiin. ja lisää näin alueen viihtyisyyttä. Jo pelkästään vuosisadan
alusta peräisin olevan kiinteistön ja sen ympäristön säilyttäminen ja kunnostaminen lisää alueen
ympäristöarvoa.
8 393
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

MOINSALMENTIEN ALUEEN KYLÄYHDISTYS

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsuunitelma

10 927
22.9.2008
21.9.2011

Kyläsuunnitelman teko Savonlinnan kaakkoisten kylien toiminta-alueella (15 kylää)
8 537
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PROAGRIA ETELÄ-SAVO RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Johda ja vaikuta

Hankkeen kohderyhmänä ovat oman alueensa kehittämisestä kiinnostuneet maaseudulla toimivien
järjestöjen/yhdistysten (nais) puheenjohtajat ja (nais) sihteerit. Mukaan tavoitellaan myös kuntien päättävissä
elimissä olevia naisjäseniä. Koulutukset ovat kaikille avoimia, joten myös miehet voivat kiinnostuksensa
mukaan osallistua koulutuspäiville ja opintoretkiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa naisten käytännön
osaamista järjestötoiminnallisissa ja kunnallisissa luottamustehtävissä, sekä lisätä itseluottamusta ja rohkeutta
osallistua vaikuttamiseen. Hanke luo puitteet vaikuttamisesta kiinnostuneiden naisten verkostoitumiselle
kunta- ja maakuntatasolta aina valtakunnallisiin päätöksentekijöihin asti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on
parantaa taitoja käyttää tietoverkkoa apuna vaikuttamisessa; tiedonlähteenä, tiedonvälityskanavana ja
toimijoiden välisenä verkottumisväylänä. Näillä keinoilla pyritään lisäämään naisten halukkuutta ja
mahdollisuuksia olla osallistumassa oman kyläyhteisön/kunnan/maakunnan asioista päättämiseen. Naisten
aktiivinen mukana olo tehostaa ja monipuolistaa maaseudun kehittämistä. Hankkeessa järjestetään
koulutuspäiviä, jotka perehdyttävät järjestötoiminnan tavoitteelliseen suunnitteluun ja juridiikkaan,
kokoustekniikoihin, vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin sekä verkkoviestintään ja verkottumiseen. Opintoretken
aikana tutustutaan vaikuttamiseen kunta-, maakunta- ja valtakunnantasolla, sekä perehdytään maaseudun
kehittämistyöhön toimintaryhmäkäsittelyn kautta. Hankkeessa järjestetään kaikille avoin Kansallisen
vaikuttamisen- seminaari, joka toimii opintokokonaisuudet kokoavana foorumina. Hankkeen vaikutuksesta
osallistujien käytännön tietotaito luottamustehtävien hoitamisesta lisääntyy ja osallistujien viestintä- ja
vuorovaikutustaidot parantuvat. osallistujat osaavat paremmin hyödyntää tietoverkkoa vaikuttamiskanavana ja
tuottaa ajankohtaista tietoa yhdistystensä verkkosivuille. Naiset osallistuvat rohkeammin ja halukkaammin
oman kyläyhteisön/kunnan/maakunnan kehittämiseen. Kunta- ja maakuntatasolle on luotu toimivat
yhteysverkostot naisvaikuttajiin. Hanke on kaksi -vuotinen Hankkeen kohderyhmänä ovat oman alueensa
kehittämisestä kiinnostuneet maaseudulla toimivien järjestöjen/yhdistysten (nais) puheenjohtajat ja (nais)
sihteerit. Mukaan tavoitellaan myös kuntien päättävissä elimissä olevia naisjäseniä. Koulutukset ovat kaikilla
voimia, joten myös miehet voivat kiinnostuksensa mukaan osallistua koulutuspäiville ja opintoretkiin.
Hankkeen tavoitteena on parantaa naisten käytännön osaamista järjestötoiminnallisissa ja kunnallisissa
luottamustehtävissä, sekä lisätä itseluottamusta ja rohkeutta osallistua vaikuttamiseen. Hanke luo puitteet
vaikuttamisesta kiinnostuneiden naisten verkostoitumiselle kunta- ja maakuntatasolta aina valtakunnallisiin
päätöksentekijöihin asti. Hankkeen yhtenä tavoitteena on parantaa taitoja käyttää tietoverkkoa apuna
vaikuttamisessa; tiedonlähteenä, tiedonvälityskanavana ja toimijoiden välisenä verkottumisväylänä. Näillä
keinoilla pyritään lisäämään naisten halukkuutta ja mahdollisuuksia olla osallistumassa oman kyläyhteisön/
kunnan/maakunnan asioista päättämiseen. Naisten aktiivinen mukana olo tehostaa ja monipuolistaa
maaseudun kehittämistä. Hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä, jotka perehdyttävät järjestötoiminnan
tavoitteelliseen suunnitteluun ja juridiikkaan, kokoustekniikoihin, vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin sekä
verkkoviestintään ja verkottumiseen. Opintoretken aikana tutustutaan vaikuttamiseen kunta-, maakunta- ja
valtakunnantasolla, sekä perehdytään maaseudun kehittämistyöhön toimintaryhmäkäsittelyn kautta.
Hankkeessa järjestetään kaikille avoin Kansallisen vaikuttamisen- seminaari, joka toimii opintokokonaisuudet
kokoavana foorumina. Hankkeen vaikutuksesta osallistujien käytännön tietotaito luottamustehtävien
hoitamisesta lisääntyy ja osallistujien viestintä- ja vuorovaikutustaidot parantuvat. osallistujat osaavat
paremmin hyödyntää tietoverkkoa vaikuttamiskanavana.

82 907
19.10.2009
30.6.2012
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Toimintaryhmä
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8 744
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KARVIO-LEPIKKOMÄKI KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Karvio-Lepikkomäki kylien elinvoimaisuuden
kehittäminen

6 262
8.1.2010
30.6.2011

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset ja keinot helpottamaan sekä edesauttamaan muuttoa harkitsevien
työikäisten- ja paluumuuttajien tutustumista Karvio-Lepikkomäen "kanta-asukkaisiin". Hankkeen toimenpiteillä
parannetaan kyläyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä aktivoidaan yhteistoimintaa asukkaiden
viihtyvyyden kehittämiseksi. Hankkeen toimenpiteinä ovat 1. tehdä yhdistykselle omat Internet-sivut,
helpottamaan tiedonkulkua 2 kesätapahtuman suunnittelu ja toteutus, jonka tarkoitus on kehittyä
jokavuotiseksi tapahtumaksi 3. kootaan kirjallinen yhteenveto koulutilanteen kehityksestä j vuoden 1923 alusta
lukien 4. vuokrataan dataprojektori kokousten ja koukutustilaisuuksien tehostamisen välineeksi, lisäksi
projektorilla voidaan näyttää suuremmalle yleisölle saavutettuja tuloksia hankkeesta.
9 015
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KALLISLAHDEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kallislahti-Pihlajalahti kyläsuunnitelma

5 004
11.2.2010
30.9.2011

Kyläsuunnitelmahankkeella pyritään tavoittamaan Kallislahden ja Pihlajalahden kyläläiset ja yrittäjät sen
selvittämiseksi, mihin suuntaan kyliä tulisi kehittää. Selvitystyön aikana kylien yhteistoiminta viriää. Hankkeen
tavoitteena on ohjata kylien kehittämistyötä pitkäjänteisesti ja kylien asukkaita yhdistäen
9 274
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SAVONLINNAN URHEILUAUTOILIJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Meluaidan teko

8 350
26.3.2010
31.12.2011

Savonlinnan Urheiluautoilijat ry perustettu 1964 ja kartingtoimintaa on ollut vuodesta 1980 saakka.
Kukkaniemen kartingrata valmistui 1986 ja radan ympäristölupa sai pitkäaikaisten valistusten jälkeen
lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.12.2004. Savonlinnan ympäristölautakunta
edellyttää meluaidan rakentamista meluvallin päälle vuoden 2010 aikana radan voimassa olevan
ympäristöluvan tarkastamishakemusta käsiteltäessä. Päätös perustuu melumittauksiin. Radan yhteyteen on
rakennettu 2008 vuoden alussa valmistunut huoltorakennus TE-keskuksen hanketuella. Aidan rakentaminen
mahdollistaa radan käytön vuodesta 2010 eteenpäin. Kohderyhmänä ovat seuran jäsenet. Savonlinnan
kaupungin ja ympäristökuntien kartingharrastajat. Radalla järjestetään kilpailuja, leirejä sekä koulutuksia.
Karting-kerho kokoontuu viikottain. Lisäksi tarkoituksena on parantaa rata-alueen pysäköinti- ja varikkoalueita
ja niiden toimivuutta. Hyödynsaajia edellä mainittujen lisäksi ovat myös lähiympäristön asukkaat
meluesteiden tehokkuuden kasvaessa.
9 276
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KERIMÄKI-SEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Elinvoimaa kylille ja kuntaan

52 062
12.4.2010
31.10.2011

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kerimäen kylät mukaan lukien kirkonkylä sekä niiden toiminnalliset järjestöt,
yritykset,yrittäjät, kyläläiset ja kylällä olevien vapaa-ajanasuntojen omistajat. Hyödynsaajia ovat kylien
järjestöt, yritykset/yrittäjät, kunta ja seutukunta. Hankeen tavoitteena on kyllien vetovoimaisuuden lisääminen,
palveluiden ja palvelutuotannon edistäminen, vapaa-ajan asuntojen varustetason
parantamismahdollisuuksista tiedottaminen, tonttikauppojen edistäminen ja palvelutarjonnasta tiedottaminen,
luonto- ja ympäristöarvojen esiintuominen, kylätoiminnan sähköisen viestinnän edistäminen. Hankkeen
tuloksena on saada kylät ja siellä olevat toimijat kehittämäänomaa elinympäristöään omatoimisesti ja
aktiivisesti. Lisäksi saadaan kylät ymmärtämään ja hyödyntämään eri toimijoiden verkostoitumisella saatavat
edut ja hyödyt.
9 805
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VARISTAIPALEEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Elävä variranta

50 641
25.3.2010
31.12.2011

Vuonna 2009 valmistuneen Varirannan kehittämissuunnitelman toteutus: uimarannan kunnostus ja
rantasaunan rakentaminen. Tavoitteena on kunnostaa uimaranta asukkaiden, matkailijoiden ja lomalaisten
käyttöön ja rakentaa sauna, joka on myös eri ryhmien käytössä. Variranta on Pohjois-Heinävedellä ainoa
vapaasti käytössä oleva virkistysalue, jota mm. uimakoululaiset käyttävät kesäisin
9 806
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SARVIKUMMUN METSÄSTÄJÄT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Sarvikummun metsästäjien toiminnan
kehittäminen

Hankkeen avulla rakennetaan ajanmukainen kota kyläläisten ja metsätäjien tarpeita varten. Tarkoituksena on
monipuolistaa mahdollisuuksia osallistua kylällä tapahtuvaan toimintaan. Hankkeen toisena osana on tarkoitus
parantaa metsästysmajan energiatehokkuutta ja näin ollen lisätä käyttö-astetta entisestään. Energian
kulutuksen pieneminen mahdollistaa käytön laajentamisen myös talviajalle.

17 865
4.5.2010
1.12.2011
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9 807
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ANTTOLAN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Anttolan seudun kylille kyläsuunnitelma

6 530
30.4.2010
30.6.2011

Anttolan seudun kyläyhdistys ry :n toiminta-alueeseen kuuluvat Anttola, Silvola, Tihvii, Niinimäki, Rajamäki,
Tynkkylänmäki ja Simpala. Hankkeessa luodaan kasvavalle kyläyhteisolle eli Kerimäen Anttolan seudun
kylille kyläsuunnitelma, jossa kartoitetaan kyläyhteisön nykytilanne ja tehdään kehittämissuunnitelma
kyläläisten toiveiden pohjalta. Kyläsuunnitelma antaa mahdollisuuden kylien kehittämiseen laaja-alaisesti ja
järjestelmällisesti. Kyläsuunnitelmaan tarvittavat tiedot kerätään järjestämällä kyläkysely ja yleisötilaisuuksia.
LIsäksi hyödynnetään yhteistyötahoja. KYläsuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti tulevaisuudessa, jolloin se
toimii aktiivisena kehittämisen työkaluna ja kyläläisten tehokkaana tahdonilmaisun ilmentajänä. Hankkeessa
perustetaan lisäksi kotisivut, jotka nopeasti päivitettävänä viestintäkanavana palvelevat sekä hankeen
tiedottamista että lisäävät kylän yhtenäisyyttä. Hankkeen vaikutuksesta kyläläisten yhtenäisyyden tunne
vahvistuu ja yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyy. Pitkäjännitteinen suunnittelu nostaa kyläyhteisön
profiilia. Lisäksi viestintä, näkyvyys ja vuorovaikutus paranenevat kotisivujen myötä.
9 817
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

HEINÄVEDEN POHJOINEN MAA- JA KOTITA

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Seurantalon lattioiden kosteusvaurioiden
korjaus

18 921
31.3.2010
31.12.2011

Hankkeessa kohderyhmänä ovat Pohjois-Heinävedellä asuvat ja vierailevat ihmiset, joita kunnostettu
seurantalo palvelee monin tavoin. Hankkeessa tehdään lattioiden purkutyöt, multa- ja kivimaa-aineksen
poisto, alahirsien uusiminen ja rakennetaan uudet lattiarakenteet. Tavoitteena on terve, viihtyisä ja
käyttökelpoinen seurantalo.
9 981
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ORAVIN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Oravin alueen kylien tiedotustoiminnan
kehittämishanke

10 144
2.6.2010
31.10.2012

Oravin alueenkyläsuunnitelmassa on yhtenä tärkeänä osana tiedonkulun parantaminen vakinaisten ja vapaaajan kesken kuin myös tiedon välittäminen kylän tapahtumista ja palveluista kaikille tasapuolisesti, myös
lomalaisille. Kyläsivujen tavoitteena on synnyttää yhteisöllisyyden tuntua niin kyläläisten, vapaa-ajan
asukkaiden kuin lomalaisten kesken tiedottamalla yhteisistä asioista kaikille mahdollisimman tasapuolisesti.
Haluamme, että jokainen kylässä asuva ja kylään tuleva vierailija voisi tuntea itsensä osaksi kylää ja sen
tapahtumia. Kyläsivujen tärkeimpiä tavoitteita on synnyttää kiinnostusta kyläämme kohtaan, aktivoida ihmisiä
käyttämään ja kehittämään kylän palveluita, osallistumaan kylän toimintaan aktiivisesti erilaisten yhdistysten ja
järjestöjen kautta.
10 037
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

HEINÄVEDEN ERÄ JA LUONTO RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Rummukkala Polvijärven kylätalon kunnostus

1 400
27.5.2010
28.5.2013

Hankkeella toteutetaan yleihyödyllinen , ympäristöystävllinen , toimiva ja kestävä kylätalon kunnostus.
Hankkeen toimenpiteet ovat rakennuksen kunnostus (eristeet, salaojitus, lattiat ja kahden uuden huoneen
rakentaminen) sähköä säästävä, lämpöä keräävä ja kierrättävä ilmastointi sekä lähialueen puuta polttava
lämmitysmuoto.
10 041
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KERIMÄEN MUSIIKKIYHDISTYS KEMU RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Romu-Heikki kansanoopperan lavastuksen ja
äänentoiston parantaminen

Romu-Heikki kansanoopperan ja lavastuksen ja äänentoiston parantaminen. Kerimäen Musiikkiyhdistys Kemu
ry on tuottanut kansanoopperan Kerimäen kalastajatilalle vuosina 2006 ja 2007. Nyt, kolme vuotta
myöhemmin, halutaan kehittää tuotantokoneistoa edelleen ja toteuttaa korkeatasoinen uudistettu
kansanooppera ja panostamalla ongelmakohtiin: äänentoistoon ja esiintyjien väliseen vuorovaikutukseen
( kuuleminen, kuuluminen ja näkeminen). Äänentoiston kehittäminen johtaa siihen, että soittajille (17 +
kapellimestari) on tehtävä uusi katos entisen tilalle. Entinen osoittautui aivan liian pieneksi
äänentoistolaitteiden kanssa. Iso esiintymisareena ulkotilassa aiheuttaa yllättävän paljon ongelmia, äänen
viive vaikeuttaa soittajien, laulajien ja kapellimestarin työtä. Tämä kuitenkin voidaan korjata monitoreilla ja
lisämikrofoneilla. äänentoistolaitteiden vuokrat ovat erittäin kalliita ja kannattavampaa panostaa niiden
hankkimiseen, jolloin ne ovat alueen toimijoiden käytössä ympäri vuoden. Tärkeänä tavoitteena hankkeella on
tietysti myös katsojan viihtyminen esityksessä ja saada hänet palaamaan uudelleen tälle seudulle katsomaan
esityksiä, sekä käyttämään alueen muita palveluita. Hankkeen avulla rakennetaan uusi lava/katos soittajille,
parannetaan lavastuselementtejä ja hankitaan äänentoistossa tarvittavia laitteita.

7 960
2.6.2010
31.10.2010

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
10 250
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Vaellustoiminnan ja Pyhät Polut vaelluksien
toteuttaminen ja edistäminen Itä-Suomessa

PYHÄT POLUT RY

79 539
29.1.2010
31.12.2011

Tavoitteena on yhdistää Lappeenranta-Enonkoski välillä valmitt ja umpeen kasvaneet reitit yhdeksi
vaelluskokoneisuudeksi. Toimenpiteinä ovat neuvottelut kylien asukkaiden, maanomistajien ja palvelujen
tuottajien kanssa mm. reitin linjauksista, auki pitämisestä ja oheispalveluista. Testataan muutamia reittejä ja
kerätään asiakaspalautetta millaisia reittejä ja vaelluspaketteja asiakkaat haluavat ja mitä pitää huomioida
vaellusreittien merkitsemisen, oheispalvelujen ja reitin huoltamisen osalta. tehdään yhtenäinen vaellusreitti
opasteineen ja karttoineen yksin ja ryhmässä vaeltajille. Kylien elinvoimaisuus kasvaa, aktiivisuus ja yhteityö
lisääntyy ja palveluntuottajat ja kunnat saavat uusia vaellusasiakkaita hankkeen toteutusalueelle.
11 065
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SUOMEN METSÄKESKUS E-SAVON ALUEYKS.

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Nuorten MetsäPolku

37 049
9.3.2010
30.6.2012

Hankkeen kohderyhmänä ovat ala- ja yläkoulujen oppilaat Piällysmies. Oppilaiden kautta välittyy tietoa myös
lasten ja nuorten vanhemmille. metsä- ja puutalouden sekä muun metsäluontoon liittyvän tiedon lisääminen
koululaisten keskuudessa on maaseudun kehittämisen kannalta tärkeää. Tulevat metsänomistajat, metsä- ja
puualan ammattilaiset ja yrittäjät sekä metsäluonnon virkistyskäyttäjät tarvitsevat tietoa. Suomen
Metsäyhdistyksen barometritutkimusten mukaan metsätietoa saadaan pääosin koulussa. Nuorten metsäpolku
- hankkeessa käydään toiminta-alueen ala- ja yläkouluilla järjestämässä erilaisia metsätapahtumia. Ne
käsittävät eri oppiaineiden tunteja metsä- ja luontopainotuksella, retkiä koulun lähimaisemiin ja metsällisiin
kohteisiin. Yritystoimintaa voidaan esitellä paikkakunnan puuta jalostavissa yrityksissä ja muissa metsään
liittyviä palveluja tarjoavissa yrityksissä vierailemalla. Yläkoulun tapahtumiin liittyy ammatinvalintaan tukeva
tiedotus metsä- ja puualan mahdollisuuksista. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten metsä- ja puutietous
lisääntyy, mikä antaa tulevaisuudessa entistä paremmat mahdollisuudet metsälähtöisten elinkeinojen
menestymiselle. Hankkeen tuloksena lasten ja nuorten metsä- ja puutietous lisääntyy, mikä antaa
tulevaisuudessa entistä parammat mahdollisuudet metsälähtöisten elinkeinojen menestymiselle.
11 093
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

HEINÄVEDEN TEATTERIYHDISTYS RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Paikalliskulttuurista voimavara Heinävedelle

55 811
15.9.2010
14.6.2012

Hankkeessa kootaan kirjalliseen muotoon Heinäveden Valamon luostarin historia. Hyödynsaajina ovat
paikalliset kulttuuritoimijat. Tavoitteena on laatia teatterikäsikirjoitus ja suunnitella sen sisältö. Toimenpiteinä
ylöspanon suunnittelutyöt sekä kulttuuritoimijoiden kartoitus. Vaikutuksena kulttuurihistorian tallentaminen ja
paikallistoimijoiden osaamisen laajentaminen. Hankkeella tehdään myös teatterinäytelmän graafinen ilme,
internet-sivut, esitteet, myös käännöksin.
11 097
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ITÄ-SAVON URHEILURATSASTAJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Maastoratsastusreitin kunnostus

11 062
10.6.2010
31.12.2011

Maastoratsastusreitin kunnostus Savonlinnan Pihlajaniemellä. Luonnonkauniissa maastossa kiertävää 5 km:n
pituista reittiä käyttävät savonlinnalaiset ratsastajat kolmelta lähitallilta sekä ratsastusta harrastavat matkailijat
sekä osittain myös muut luonnossa liikkujat. Tavoitteena on kunnostaa reitti ympärivuotiseen hyvään, kuivaan
käyttökuntoon. Kunnostustoimenpiteisiin kuuluvat: vesakon raivaus, ojitus, valumavesien poisjohtaminen
reitiltä sekä reitin päällystys hiekalla ja soralla.
11 442
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SAVONLINNAN RATSASTAJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Vuohimäen kilpailuympäristö

22 971
12.5.2009
31.10.2012

Savonlinnana Ratsastajat ry on järjestänyt jo 17 vuoden ajan suuren tapahtuman, Savonlinnan Opera Games
kilpailun Vuohimäellä. Savonlinnan Ratsasatajat ry järjestää lapsi- ja nuorisotoimintaa alueella koko
kyläyhteisölle junioritoiminnan monissa muodoissa. Nyt hankkeen tarkoituksena rakentaa/ kunnostaa
tuomaritorni- jakansliarakennus sekä katsomo, joka mahdollistaa tilan/alueen käytön yhteisissä tilaisuuksissa
ja on välttämätön kyläyhteisön ympäristön tilan parantamisessa.
11 789
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KERIMÄEN URHEILIJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

KeU:n kehittäminen

Uuden varasto/kioskirakennelman teon myötä seura voi pitää yllä entisiä toimintojaan sekä kehittää
toimintaansa entistäkin laadukkaammaksi. Hankkeesta hyötyjiin kuuluvat urheilijat, valmentajat, toimitsijat,
yleisö sekä urheilupaikkojen ympäristössä asuvat. Tavoitteena on rakentaa eri ympäristöihin sopiva, nykyajan
vaatimukset täyttävä sekä terveydelle vaaraton, siirrettävissä oleva rakennelma. Rakennelma sijoitetaan
kesällä Kerimäen kunnan yleisurheilukentän viereen ja talveksi se siirretään Kerimäen Harjumajalle
hiihtolatujen tuntumaan. Seura tekee hankkeen pääasiassa talkoovoimin. Piirustukset sekä metallirungon
valmistus hankitaan ulkopuolisina palveluina. Hankkeen tuloksena saadaan kunnan keskustaan siisti ja
viihtyisä rakennus, joka palvelee käyttäjiään tarkoituksen mukaisesti. Uuden rakennuksen myötä seuran
tarjoamat palvelut paranevat, jonka toivotaan aikaa myöten tuovan urheilun pariin entistä enemmän nuoria
urheilijoita ja heidän huoltajiaan.

7 020
1.11.2010
31.10.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja
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Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
12 169
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

TIMONMÄEN METSÄSTYSSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Koittelemus

32 637
3.8.2010
31.12.2013

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Timonmäen metsästysseura ry:n omistamaan entisen Sapun koulun
ulkorakennuksen tiloihin, kyläläisiä, metsästysseuraa sekä muita paikkakunnan järjestöjä varten
kokoontumistilat. Hankkeesta hyötyy koko Sapun- ja lähiympäristön kyläyhteisö. Hankkeen tavoitteena on
saada kylälle toimivat ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat kokoontumistilat, sekä parantaa Timonmäen
metsästysseuran toimitiloja. Tarkoituksena on ensisijaisesti rakentaa entisistä ulkorakennuksen varastotiloista
kokoontumistilat, sekä kunnostaa tiloissa oleva entinen sauna ja rakentaa tiloihin Eko- WC. Olemassa olevaan
metsästysseuran tilan yhteyteen rakennetaan kylmiö, sekä vanhoista ulko- WC tiloista tehdään varasto.
Samalla peruskorjataan koko rakennus ja rakennetaan asianmukaiset vesi- ja jätevesijärjestelmät(umpisäiliö).
Pihapiiriin rakennetaan makkaranpaistokota ja tontti erotetaan Sapun koulun tontista aidalla. Edellä mainituilla
toimenpiteillä saadaan kylälle toimivat tilat, jotka palvelevat monipuolisesti kaikkia tarvitsevia kyläläisiä,
järjestöjä ja metsästysseuraa. Tämä edesauttaa kylän viihtyvyyttä ja saa parannettua metsästysseura
jäsenten ja kylän asukkaiden pysyvyyttä eri toiminnoissa.
12 173
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ENONKOSKEN TYÖVÄENYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Enonkosken työväentalon kunnostus

8 882
23.11.2010
31.12.2013

Enonkosken työväentalo, joka on rakennettu vuosina 1947-1948. Kohderyhmänä on Enonkosken
Työväenyhdistys ry:n jäsenet ja seutukunnan asukkaat. Tavoitteena on historiallisen talon säilyttäminen
kunnossa myös tuleville sukupolville. Talon katto tarkistetaan ja maalataan. Ravintolaan ja saliin asennetaan
ilmalämpöpumput lämmityksen taloudellistamiseksi. Ulkoikkunoiden puitteet puhdistetaan ja maalataan.
Ulkoraput korjataan ja uusitaan. Turvallisuuskysymys. Ulkovessat uusitaan bio-wc:ksi. Jätekatos ja jätelaatikot
hankitaan ja samaan yhteyteen rakennetaan valolla varustettu ilmoitustaulu.
12 362
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

RÖNKÖNVAARA-LAPINLAHTI KYLÄYHDISTYS

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Rönkkötalo II

45 793
21.1.2011
31.12.2013

Kyläyhdistys jatkaa tässä hankkeessa kylätalon remonttia, jossa rakennuksen keittiötilat kunnostetaan
elintarvikelainsäädännössä mainituksi elintarvikehuoneistoksi uusimalla lattiat, laitteet ja kalusteet. Tämän
lisäksi kunnostetaan yläkerran saunatilojen lattiat ja suoritetaan koko rakennuksen ulkoseinien maalaus
entinen maalisävy säilyttäen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kylien vakituiset ja kesäasukkaat. keittiön ja
saunan kunnostus monipuolistaa kylätalon käyttömahdollisuuksia juhlien toteutuspaikkana ja
kokoontumistilana. Lisääntyneen käytön myötä hanktaan ruokailutilaan lisää pöytiä ja tuoleja. Hankkeen
avulla kylien väestöllä on paremmat palvelujen tuottamismahdollisuudet. Välillisenä tavoitteena on houkutella
kylään uusia asukkaita.
12 365
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Savonlinnan kylien kehittämishanke

27 893
19.1.2011
31.12.2012

Kylien kehittämisverkosto hankkeen tavoitteena on luoda vuosien 2011-2012 aikana kiinteä kylätoiminnan
verkosto ja laatia sille yhteinen kehittämisen tavoiteohjelma ja toimintafoorumi, sekä luoda verkostolle kiinteät
yhteistyösuhteet keskeisempien viranomaisten, yhteisöjen, yritysten ja palvelutuottajien kanssa. Hankkeen
kohderyhmät ovat ydinkaupunkialueen ulkopuolella toimivat kyläyhdistykset, ja muut kylillä toimivat
yhdistykset sekä myös ne alueet, joilla ei vielä ole organisoitua kylätoimintaa. Toiminnasta hyötyvät
luonnollisesti myös kylien asukkaat ja muut toimijat, yhteisöt ja yritykset.
12 370
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Hiihtomajan ja Tervastuvan korjaus ja varasto/
puuvajan uusiminen

OLAVIN RETKEILIJÄT RY

9 128
20.12.2010
31.12.2013

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on vanhan varasto/puuliiterin purku ja uuden rakentaminen, maalaus sekä
valaistus. Hiihtomajalle tehdään lämpöeristys välikattoon sekä hiihtomajan lattia hiotaan ja lakataan.
Kohderyhminä ovat kunnostaan huolehtivat liikuntaa harrastavat aikuiset ja nuoret. perheiden pienimmille
opetamme luonnon tuntemusta, yhdessäoloa erilaisten leikkien sekä pienten retkien muodossa. Hankkeen
hyödyn saajina ovat kaikki latuverkoston käyttäjät sekä lisänä hiihtomajan palvelut. Toiminnan keskeisellä
sijalla on tuottaa tällä paikkakunnalla virkistystä, kuntoa ja terveyttä tuottavaa liikuntaa, retkeilyä ja yleensä
aktiivista elämäntapaa.
12 576
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

KULENNOISTEN NUORISOSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Seurantalon laajennus

Peruskunnostusta. Seurojentalon käyttömukavuuden parantaminen ja käyttöasteen lisääminen. Keittiö- ja
ravintolatilojen rakentaminen.

39 515
22.9.2010
31.12.2011

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja
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Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
13 157
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VARPARANNAN ALUEEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Varparannan Kalliorannan kunnostus ja
kehittäminen

7 525
30.9.2010
31.12.2012

Hankkeessa kunnostetaan Kallioranta paikallisten asukkaiden virkistyskäyttöön. Hankkeen toimenpiteitä on
pääasiassa rannan siistiminen, parkkipaikan-, laiturin-, grilli/keittokatoksen-, käymälän- ja varaston
rakentaminen. Lisäksi paikalle tehdään ekokierrätyspiste. Hankkeesta hyötyvät paikalliset ja vapaa-ajan
asukkaat sekä kaikki kuntalaiset, jotka viettävät vapaa-aikaansa Saimaan rannalla. Linnasaaren
läheisyydessä sijaitseva Kallioranta palvelee myös melontaharrastajien retkisatamana ja tuo alueelle uuden
matkailumahdollisuuden. Hankkeen tuloksena kylillä on siisti, hyvin hoidettu ja turvallinen vapaaajanviettopaikka.
13 162
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PUNKAHARJUN METSÄSTYSSEURA RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

PuMs:n metsästysmaja

27 496
17.9.2010
17.9.2013

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja parantaa metsästysmajaa ja pystyttää seuran metsätysvuokramaille
kaksi laavua niin, että ne saadaan monipuoliseen käyttöön alueen asukkaille ja vierailijoille.
13 606
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VIHTARIN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Vihtarin kylien ETK

5 000
20.4.2011
31.12.2011

Vihtarin kyläyhdistys ry toteuttaa hankkeessa kylän kehittymismahdollisuuksien kartoituksen tekemällä
kyselyn koskien kylän asukkaita ja alueen vapaa-ajan asukkaita. Kyläläisiä palvelevan kylätoiminnan
selkärangaksi tarvitaan selkeää tietoa asukkaista ja heidän mielipiteistään, odotuksistaan ja tarpeistaan.
Tietoa hankitaan tekemällä kesän 2011 aikana kyläkysely. Kysely suoritetaan postittamalla kyselylomakkeet
kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille ja osa tullaan haastattelemaan. tavoitteena on motivoida asukkaita oman
vaikuttamisen kautta mukaan yhteiseen toimintaan ja kylän kehittämiseen. Kysely on pohjatyötä laadittavalle
kyläsuunnitelmalle. Kyläkyselyn tuloksista keskusteleminen ja johtopäätösten tekeminen niistä yhdessä
asukkaisen kanssa vahvistaa yhteishenkeä ja kasvattaa aktiivisten toimijoiden määrää sekä vahvistaa kylän
elinvoimaisuutta.
Kehittämishankkeeseen sisällytetyllä kuntotarkastuksella selvitetään mahdollisuus kiinteistöjen
kunnostamiseen ja ylläpitokustannusten että ympäristöhaittojen olennaiseen pienentämiseen.

14 253
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ETELÄ-HEINÄVEDEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Säynetkosken leikkikenttä

34 586
25.5.2010
31.12.2013

Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Etelä-Heinäveden alueen lapsiperheet. Alueella on runsaasti
lapsiperheitä, lisäkai alueella on runsaasti loma-asuntoja ja lähellä sijaitsee mm. seurakunnan leirikeskus.
Tavoitteena on saada alueelle lähiliikuntapaikka, joka innostaa liikkumaan yhdessä ja yksin. Leikki- ja
urheilukenttä lisää katoavaista yhteisöllisyyttä sekä auttaa alueen lapsia ja aikuisia tutustumaan toisiinsa - ja
luomaan mm. tukiverkkoja. 4H-kerho ja Heinäveden seurakunta ovat halukkaita järjestämään kentällä ohjattua
ja valvottua toimintaa lapsiperheille. Alue lisää viihtyisyyttä sekä kunnioittaa perinteitä ja tuo näin alueen
vanhoille asukkaille iloa.
Toimenpiteitä ovat mm. seikkailuradan rakentaminen, vanhan ulkorakennuksen kunnostaminen, urheilukentän
kunnostaminen ja leikkikenttävälineiden pystytys. Tuloksena on viihtyisä ja elinvoimainen Etelä-Heinäveden
leikki- ja urheilukenttä, joka innostaa alueen ihmisiä liikkumaan ja edistää näin fyysistä ja psyykkistä
hyvinvointia. Alueen kiinnostavuus asuinpaikkana kasvaa entisestään, Säynetlahden kylälle ja myös
Heinäveden kuntaan voidaan saada uusia asukkaita.
14 365
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

POHJOIS-HEINÄVEDEN KYLÄT RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Pohjois-Heinäveden kylien kehittäminen

Pohjois-Heinäveden kylät ry toimii Karvio-Lepikkomäen, Koillisveden, Lajunlahden, Palokin, Petruman ja
Varistaipaleen kylien muodostamalla alueella, jossa on asukkaita noin 870 asukasta. Alueelle tehtiin vuosille
2004-2010 kyläsuunnitelma jonka yhteydessä suunnitellut tavoitteet ovat pääsääntöisesti totetutuneet.
Nyt haluttaisiin tätä myönteistä kehitystä vauhdittaa tekemällä alueelle matkailun- ja yritystoiminnan
kehittämissuunitelma, joka tukeutuu hankkeessa toteuttaviin kyselyihin ja selvityksiin alueen asukkailta,
yrittäjiltä sekä matkailijoilta. Erityisesti huomioiden Pohjois-Heinävedellä lisääntynyt kesäasutus.
Koska kylien alueella olevat ortodoksiset luostarit vetävät vuosittain erittäin suuren määrän matkailijoita,
heidän mielipiteensä miten pitäisi aluetta kehittää, että viihtyisivät paremmin paikkakunnalla.
Tehtävien kyselyjen ja selvitysten perusteella hankeaikana syntyy koko Pohjois-Heinävettä koskeva
kehittämissuunnitelma tehtävien toteuttamispäätösten pohjaksi.

9 957
31.5.2011
31.12.2012

Hanke
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15 047
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Kyläsportti - Koti on paras paikka

64 000
22.8.2011
31.10.2013

Kyläsportti-hankkeen "Koti on paras paikka" tavoitteena on ennenkaikkea pyrkiä kehittämään maaseudulla
asuvien perheiden sekä muidenkin asukkaiden liikuntatottumuksia ja mahdollisuuksia. Hankkeella pyritään
kehittämään sekä paikallisia liikuntaolosuhteita, kuten koulujen/kylätalojen liikuntapaikkoja, mutta myöskin
luomaan hyviä esimerkkejä kuinka kotipihasta voidaan luoda hyvä lähiliikuntapaikka. Näissä liikuntapaikoissa
perheiden on hyvä harrastaa yhdessä liikuntaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää myöskin työpaikkojen ja
työyhteisöjen liikunta-aktiivisuutta, ehkäistä nuorten liikkumattomuutta sekä luoda virikkeitä senioreille.
Hankkeen tärkeinä yhteistyökumppaneina tulee olemaan vanhempainyhdistykset, Mannerheimin
lastensuojeluliiton aluetoimistot, seurakunnat sekä kuntien liikuntatoimet.
15 127
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

JOEL LEHTOSEN SEURA RY

4

323

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Putkinotkon kehittämishanke

7 245
6.10.2011
31.7.2012

Tavoitteena on tehdä Joel Lehtosen vuosina 1905-1922 omistaman kulttuurihistoriallisen Inhan tilan eli
Putkinotkon alueelle kehittämissuunnitelma, jonka avulla voimme tulevina vuosina kunnostaa alueen
ympärivuotiseen paikallisväestön, kaupunkilaisten ja matkailijoiden kulttuuri- ja virkistyskäyttöön. Hankkeen
avulla kartoitetaan kaikkien alueella sijaitsevien rakennusten kunto, museon avaamisen mahdollisuudet,
kseäteatteritoiminnan kehittämistarpeet sekä laaditaan koko alueelle sähkö-, maisemointi-, markkinointi- ja
kuljetussuunnitelmat. Kaikissa suunnitelmissa otetaan huomioon ekologisuus, esteetön liikkuminen ja
yleishyödyllisyys.
Tavoitteena on ryhtyä kehittämissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti.
Päärakennuksessa jo aikaisemmin toiminut kulttuurimuseo on tarkoitus avata yleisölle kesän 2012 aikana ja
kunnostaa alueella sijaitseva savolaistalo kurssi- ja näyttelytilaksi.
15 345

07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PIÄLLYSMIES RY

4

322

Koordinointihanke

Piällysmies- koordinaatiohanke

4.11.2011

18 462

30.6.2013

Piällysmies-koordinaatiohanke on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille
investointihankkeille. Tällaisia investointeja ovat kokoontumistilojen pienet kone-, kalusto- ja laitehankinnat.
Hankkeen kohderyhmänä ja samalla toteuttajina ovat Piällysmies ry:n toiminta-alueen asukkaat,
kyläyhdistykset ja muut yhteisöt. Hakijayhteisön tulee olla rekisteröity yhdistys.
Koordinaatiohankkeen alahankkeet kootaan avoimen valintamenettelyn kautta. Hankehaun avatumisestia
tiedotetaan alueen lehdissä, yhdistyksen kotisivuilla sekä jäsenkirjeessä. Toteutettavat alahankkeet valitaan
ennalta määriteltyjen valintakriteerien pohjalta, valinnan tekee Piällysmies ry:n hallitus hankeryhmän eistyksen
pohjalta. Alahankkeiden hakijoiden kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset, jotta varmistetaan tuen
myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen.
Hankkeen tuloksena yhdistysten pienet kalustoinvestoinnit saadaan tehtyä. Yhteisten kokoontumispaikkojen
ympäristön turvallisuus, ympäristökuormitus ja energiatehokkuus paranevat. Lisäksi investoien yhteydeeä
toteutettavilla pienimuotoisilla talkoilla lisätään asukkaiden sosiaalista pääomaa sekä yhteisöllisyyden
tunnettavuutta.
15 408
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PIÄLLYSMIES RY

4

322

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Askel Laatuun

23 789
7.12.2011
30.12.2013

Hankkeen toimenpiteenä syntyy yhdistykselle laatujärjestelmä: henkilöstön, hallituksen, hankkeiden
ohjausryhmien jäsenten ja hankkeiden yhteyshenkilöiden toimitaohjeiksi laajemmat "laatujärjestelmät".
Pääasiassa luodaan yhdistykselle toimintaa ohjaavat työohjeet.
15 908
07 Etelä-Savo
PYHÄT POLUT RY

Piällysmies ry

4

321

Yleishyödyllinen
kehittämishanke

Pyhät Polut -vaellustoiminnan kehittäminen
reitillä Heinävesi-Enonkoski

Hyvässä kehitysvaiheessa olevaa Pyhät Polut -vaellustoimintaa suunnataan tulevaisuudessa myös pohjoisen
suuntaan Enonkoskelta. Näin saadaan mukaan Suomen merkittävimmät luostarit sekä vetovoimaiset
luontokohteet. Tämä hankeidea on syntynyt kahden viime vuoden aikana järjestettyjen Imatra-Enonkoskivaellusten innoittamana.
¿Luostarireitillä¿ Valamo-Lintula-Heinävesi-Säynämö-Kolovesi-Enonkosken luostariyhteisö-Enonkoski on
saatujen palautteiden perusteella odotettavissa runsaasti kysyntää. Kyseessä tulee olemaan reitistö, jolla
voidaan järjestää vaellustoimintaa patikoiden, hiihtäen, pyöräillen, kirkkoveneellä tai soutaen tai meloen ja
jopa lumikenkäillen.
Hankkeen aikana suunnitellaan kyseiset reitit ja järjestetään niillä kolme testivaellusta eri vuodenaikoina.
Vuoden aikana kartoitetaan yhteistyökumppanit ja palvelupisteet.
Tuloksena ovat vuosittain toteuttavat opastetut vaellukset - mutta myös ohjeisto omatoimiryhmille ja
yksityisillekin vaeltajille. Tällä hankkeella on suuri täydentävä vaikutus Imatra-Enonkoski PP-vaelluksiin.
Vaikutusta tullaan havaitsemaan erityisesti alueen matkailuelinkeinon ja maatilamajoitusyrittäjien piirissä.

31 590
11.11.2011
31.12.2013

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
15 913
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VARISTAIPALEEN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Elävä Variranta jatkohanke

36 086
5.12.2011
30.12.2013

Vuonna 2009 valmistuneen Varirannan kehittämissuunnitelman toteutus on edennyt ensimmäisen vaiheen
päätökseen. Elävä Variranta -hankkeessa on valmistunut rantasauna marraskuussa 2011. Jatkohankkeessa
on tarkoituksena toteuttaa kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaan piha-alueiden ja uimarannan
kunnostus. Variranta on Pohjois-Heinäveden ainoa vapaasti käytössä oleva virkistysalue, jonka kunnostus
lisää kävijöiden ja käyttäjien viihtyvyyttä.
18 876
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

RÖNKÖNVAARAN YRITYS RY

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Rönkönvaaran tanssilavan peruskorjaus

5 382
6.8.2012
31.12.2013

Hankkeen tarkoituksena on peruskorjata Rönkönvaaran tanssilava, jossa on perinteisesti järjestetty kesäisin
tansseja urheiluseuran ja kyläyhdistyksen yhteisvoimin. Tanssikävijöinä ovat olleet paikalliset ja vapaa-ajan
asukkaat sekä matkailijat. Peruskorjaus edistää ihmisten viihtyvyyttä, kylän vireyttä ja edistää omalta osaltaan
matkailuelinkeinon kehittymistä alueella mm. lomakylissä. Rönkönvaaran tanssilava on Savonrannan alueen
ainut toiminnassa oleva perinteinen kesätanssilava. Tanssien järjestäminen on tuonut urheiluseuralle
taloudellisa tulosta ja on ollut hyvin keskeinen osa kesän toiminnassa. Peruskorjaus jatkaa tanssilavan
toimintaa tulevina vuosina ja parantaa kävijöiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta tapahtumien aikana.
18 935

07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

PIÄLLYSMIES RY

4

322

Koordinointihanke

Koordinaatio2

13.11.2012

20 300

31.12.2013

Koordinaatio2-hanke on tarkoitettu pienille yleishyödyllisille rakentamis-. kunnostus- ja korjaushankkeille.
Hanke toteutetaan Punkaharjubn, Kerimäen, Enonkosken ja Heinäveden kuntien ja Savonlinnan
maaseutualueilla (1.1.2013 jälkeen Heinäveden ja Enonkosken kunnissa ja Savonlinnan maaseutualueilla.)
Hankkeessa toteutetaan kustannuksiltaan pieniä hankkeita (tuen osuus 500-20000 euroa). Julkinen tuki on 75
% kokonaiskustannuksista. Kyläyhdistysten omistamat kylätalot ja niiden lähialueet sekä muiden
rekisteröityjen yhdistysten omistamat tilat, alueet ja toimipaikat vaativat usein pienimuotoisia korjaus- ja
kunnostustoimenpiteitä. Näihin on ilmennyt tarvetta nyt meneillään olevan koordinaatiohankkeen aikana.
Hankkeen kohderyhmä on kylien asukkaat, seurojen ja yhdistysten jäsenet. Hanke on luonteva jatko
edelliseen. Hankkeen tavoitteena on saada kylien yleisilmettä kohennettua sekä kyläläisten ja seurojen alueita
ja toimitiloja uudistettua nykyistä käytttötarvetta vastaaviksi. Koordinoinnista vastaa Piällysmies ry.
19 155
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

TURTIANNIEMI-RÖNKÖNVAARA OSAKASKUNT

4

323

Yleishyödyllinen
investointi

Saunasaaren rummut

5 488
6.3.2012
30.11.2013

Rakennetaan kaksoisrumpu, jotta vesi pääsee vaihtumaan lahtien välillä. Hyödynsaajina osakkaat ja alueen
asukkaat.
19 662
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kaukalinnan kyläkappeli

23 890
11.4.2012
31.12.2013

Kaukalinnan maakellari muutetaan kappeliksi.
Toimenpiteet: Lattiarakenteen uusiminen, kantavien rakenteiden kunnostus, sähköistäminen, lämmitys,
valaistus, ilmanvaihto sekä sisälle tarvittavien kalusteiden tekeminen ja sisustustyöt. Lisäksi kunnostetaan ja
siistitään pihaympäristö.
Hankkeen tuloksena syntyy paikkakunnalle tavallisuudesta poikkeava juhlapaikka. Kappelissa voi hiljentyä ja
sitä voi käyttää ryhmätyötilana. Ympäristön ja edustan siistiminen lisäävät Kaukalinnan puutarhan viihtyvyyttä.
Hankkeen kohderyhmä: Paikkakuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat, Via-Akatemian opiskelijat,
Kaukalinnan puutarhakonsertti-, aamiaismajoitus- ja muut vieraat.

19 663
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

LOUHEN HIRVIMIEHET RY.

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Louhen Hirvikota

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa noin 44 m2:n suuruinen kotarakennus, johon mahtuu noin 40 henkeä.
Hankkeen tavoitteena on saada kyläläisille vapaasti käytettävä yhteinen tila, johon on helppo tulla vaikka
retkelle makkaranpaistoon tai muuten viettämään vapaa-aikaa.
Paikalliset yhdistykset voivat käyttää tilaa kokouspaikkana tai harrastetilana. Lisäksi kota palvelee paikallisia
metsästäjiä tukikohtana ja taukopaikkana. Kota rakennetaan pääasiassa talkoovoimin.

26 768
9.9.2011
31.12.2013

Hanke
ELY-keskus

Toimintaryhmä

Toteuttaja

Toimintalinja

Toimenpide

Tukimuoto

Hankkeen nimi

Alkupvm

Myönnetty
yhteensä e

Loppupvm

Hankekuvaus
19 743
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

SALMEN POJAT RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Kyläläisten oma olohuone

13 300
17.12.2010
31.12.2013

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ahvensalmi-Oravi-Juvola alueen kyläläiset, kesäasukkaat ja matkailijat.
Hankeen hyödynsaajina ovat kaikki alueen asukkaat ja vierailijat. Tavoitteena on tarjota kyläläisille,
kesäasukkaille ja matkailijoille paikka, jossa he voivat tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia, tutustua kylän
historiaan sekä liikkua ja harrastaa sekä tarjota yhdistyksille ja seuroille kokoontumistilat. Hankkeen
toteutumisen ensimmäinen vaihe on koulukiinteistön osto tontteineen kaupungilta kyläläisten omaan käyttöön.
Koulukiinteistön säilyminen kyläläisten käytössä elävöittää ja vireyttää kylää sekä tekee koko alueesta
vetovoimaisemman ja viihtyisämmän. Koulun osto kaupungilta on otettu huomioon jo Oravin alueen
kyläsuunnitelmaa tehtäessä. Kiinteistön hankkiminen kyläläisten käyttöön luo tulevaisuudessa mahdollisesti
myös yhden työpaikan kylälle. Kyläläisten oma olohuone-hanke parantaa kyläläisten ja kesäasukkaiden
sosiaalista kanssakäymistä ja edistää näin ollen myös tiedon kulkua.
19 745
07 Etelä-Savo

Piällysmies ry

VIHTARIN SEUDUN KYLÄYHDISTYS RY

4

322

Yleishyödyllinen
investointi

Koulusta-Kyläkartanoksi

Vihtarin Seudun Kyläyhdistys ry:n Koulusta-Kyläkartanoksi hankkeella kunnostetaan vuonna 1995 lakkautettu,
kyläläisten kunnalta vuonna 2010 ostama kyläkoulu. Kiinteistössä on yhteisten tilojen lisäksi neljä erikokoista
vuokra-asuntoa ja yksi vuokrattu toimistotila. Vuosien kuluessa kiinteistön käyttö on muodostunut vakituiseksi
monille seudun toimijoille ja tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistö on tulevaisuudessakin kaikkien
kohderyhmien käytössä.
Omat kokoontumistilat ovat avaintekijä olosuhteille, joissa on mahdollista ylläpitää kylien yhteisöllisyyttä ja
tarjota asukkaille harrastusmahdollisuuksia. Kiinteistön vuokra-asunnot ovat seudun ainoina osoittautuneet
hyvin tarpeellisiksi.
Kiinteistö koostuu kahdesta rakennuksesta. Sen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan biopolttoaineella toimivaksi
rakrntamalla uusi pääasiassa hakkeella toimiva lämpökeskus. Hankkeen avulla kiinteistön
ylläpitokustannukset pienenevät olennaisesti.
Hankkeen tuloksena toimintaan saadaan pitkäkestoista taloudellista kestävyyttä, taataan kyläläisille puitteet
kehittää yleishyödyllistä toimintaansa ja tarjoamalla vuokra-asumista edesautetaan nuorison jäämistä
kotikylälleen.
Vihtarin Seudun Kyläyhdistys ry:llä on hyvät edellytykset säilyttää olemassa olevat vahvat yhdessä tekemisen
perinteet ja yhä edistää asukkaiden keskinäistä huolenpitoa ja kanssakäymistä. Kunnostettuina Kyläkartano ja
sen viehättävä pihapiiri Pikku-Vihtarin rannalla säilyvät seudun keskeisinä harrastus- ja kokoontumistiloina ja
vuokralaiset pitävät sen vakituisesti asuttuna. Vuokratulot ovat hyvin merkittävä tekijä Kyläkartanon
ylläpidossa.

Yhteensä 69 hanketta

07 Etelä-Savo

37 402
8.3.2011
31.12.2014

