Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus 3/2018 (maaseutuohjelma)
1.9.2018-31.12.2018 ELY-keskuksen hanketukipäätöksen saaneet hankkeet

Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankkeet
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Kuvaus

Hankkeen päätavoite on lisätä avomaan luomuvihannesten ja juuresten tuotantomääriä
luomutuotteiden kysynnän kasvaessa syventämällä viljelijöiden luomutuotanto-osaamista koulutusten,
työpajojen ja hyvien käytänteiden avulla. Osaamisen nostolla ja entistä tehokkaammalla
luomutuotannolla voidaan vastata kotimaisten luomutuotteiden kasvavaan kysyntään eri
markkinakanavissa.
Hankkeessa laaditaan kunta- tai aluekohtaisia yhdistysohjelmia Satakuntaan. Yhdistysohjelmien myötä
kuntien ja kolmannen sektorin vuoropuhelu ja sitä kautta myös yhteistyö syvenee. Yhteistyöllä saadaan
aikaan kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa edistäviä tekoja ja toimintamalleja.

15.1.2019

Myönnetty tuki € Kokonaisrahoitus €
351450
390500

63232

74032

Kilpailukyvyn kehittäminen vaatii yrityksiltä yhä syvempää osaamista ja paneutumista eri aiheista. HLSRobo -hankkeen tavoitteena on parantaa Huittisten, Loimaan ja Sastamalan alueiden teollisuusyritysten
osaamista erityisesti automatisaation/robotiikan, digitalisaation, konenäön sekä energiatehokkuuden
saroilla.
Bugs and Brands (BB) -hankkeessa edistetään hyönteisruokaliiketoimintaa Satakunnassa. Hyönteiset
ovat lupaava elintarvikkeiden raaka-aine, koska ne ovat terveellisiä ja niitä voidaan kasvattaa
resurssitehokkaasti. BB-hankkeessa etsitään Satakunnan maaseudulta uusia potentiaalisia hyönteisten
kasvattajia sekä edistetään Satakunnassa kasvatettujen hyönteisten käyttöä elintarvikkeiden raakaaineena Satakunnan maaseudun elintarvikeyrityksissä, julkisissa keittiöissä ja ravintoloissa. Etenkin
kotisirkkoja ja jauhomatoja käytetään tällä hetkellä ruokana länsimaissa, mutta muitakin potentiaalisia
lajeja on.

135400

169250

131709

164637

Yhteistyöhankkeella edistetään maaseutualueen pienten yritysten kansainvälistä kasvua, kannustetaan
yrityksiä yhteistyöhön sekä tiiviiseen kumppanuuteen kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi
alueelle. Hankkeessa mm. pyritään etsimään ja testaamaan uusia resurssitehokkaita ja innovatiivisia
menetelmiä kohdemaiden markkinoiden saavuttamisessa.
Suomi syö Satakunnasta -hankkeen tavoitteena on tukea satakuntalaisen ruokaketjun kehittymistä ja
kasvua ruokamaakunnan brändäyksellä. Hankkeessa lisätään yhteistyötä ja verkostoitumista
satakuntalaisten tuottajien ja yrittäjien välillä. Kuluttajille esitellään uusia markkinakanavia.
Viestinnässä kokeillaan uusia toimintatapoja sekä keinoja tuoda tuotteita kauppoihin ja
ammattikeittiöihin.
Hankkeen päätavoitteena on vastata maatalouden nopeaan rakennemuutokseen tukemalla
maatalousyrittäjiä muutoksia vaativissa tilanteissa. Tavoitteena on vahvistaa maatalousyrittäjien
valmiutta muutoksiin ja toimia tilatason ensiapuna ja yrittäjien muutoksen tukena jaksamiseen,
terveyteen, talouteen ja kriiseihin liittyvissä vaikeuksissa.

143045

178807

450274

450274

400000

400000

Satakunnan Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet

Hanke

Hakija

Kuvaus

Liinmaan
muinaislinnan
kehittämishanke

Liinmaan
Hankkeen tarkoitus on Liinmaan muinaislinnan alueen kehittäminen siten, että se tulevaisuudessa
perinneyhdistys ry palvelee paremmin sekä omatoimimatkailijoita että paikallisia retkeilijöitä, kunnan matkailutoimen
opastettavia ryhmiä ja opetustointa. Lisäksi muinaisjäännösalueen läheisyydessä voi tulevaisuudessa
järjestää 100-200 hengen yleisötapahtumia. Kohteen merkittävyys paikallisesti ja aluetasolla halutaan
tuoda nykyistä paremmin esiin. Tavoitteena on nostaa linna-alue ihmisten tietoisuuteen hyvin
hoidettuna, varteenotettavana ja kiinnostavana nähtävyytenä.

Paikkakunta

Myönnetty Kokonais- Rahoittaja
tuki €
rahoitus €

EURAJOKI

5920

7 400

Leader Ravakka

Youth Board in Leader Leader Ravakka

Nuorten osallistaminen paikalliseen kehittämistyöhön on Leader Ravakan strategian keskiössä.
Hankkeessa kehitetään Leader-ryhmien nuorisotyöryhmätoimintaa kansainvälisissä työpajoissa.
Hankkeen aikana luodaan Ravakan alueella nuorison osallistamiseksi strategia ja perustetaan NuorisoLeader työryhmä, jonka jäseninä on nuoria. Hankkeen kumppanit ovat Suomesta Rieska-Leader ja
Keskipiste-Leader sekä Skotlannista Cairngormans LAG.

Kansainvälinen

50000

50 000

Leader Ravakka

Toimintapuisto

Ihoden
seutuyhdistys ry

Hankkeessa tehdään toimintapuisto Kylä-Salvin alueelle Ihodeen. Toimintapuistoon hankitaan lasten
leikkikenttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen lapset ja nuoret.

PYHÄRANTA

32943

65 887

Leader Ravakka

Mantereenpään
kehittäminen

SORKAN
Sorkan kyläkouluyhdistys ry kehittää käyttämättömänä ollutta Mantereenpään aluetta. Hankkeella
RAUMA
KYLÄKOULUYHDIST luodaan yleishyödylliseen ja ympärivuotiseen käyttöön sopiva alue, jonne jokaisella on esteetön vapaa
YS RY
pääsy. Hankkeessa mm. kunnostetaan alueella olevat rakennukset uuteen käyttöön ja tehdään uusi lava
sekä kate katsomolle. Erilaiset yhdistykset, kerhot, yritykset, päiväkodit, koulut voivat käyttää aluetta
erilaisiin tapahtumien järjestämiseen tai monenlaiseen muuhun käyttöön.

27210

54 420

Leader Ravakka

Nuorisoseurantalo Yhteinen olohuone

Pyhämaan
Nuorisoseura
Kajastus r.y.

Pyhämaan Nuorisoseurantalon käytettävyyttä parannetaan toteuttamalla esteetön sisäänpääsy ja
UUSIKAUPUNKI
uusimalla salin ja näyttämön lattiat energiatalouden parantamiseksi. Samalla tehdään lämmitysmuodon
muutos suorasta sähkölämmityksestä ilma-vesilämmitykseksi ekotehokkuuden parantamiseksi.

38538

77 076

Leader Ravakka

Ikaalisten
komearaitainen kansallispukuperinne
ja taito nykypäivään

Ikaalinen Seura ry

Hankkeessa valmistetaan kaksi Ikaalisten naisen kansallispuvun mallipukukokonaisuutta Ikaalisista
IKAALINEN
Suomen Kansallismuseoon tallennetun museoaineiston perusteella. Hanke mahdollistaa Ikaalisten
naisen kansallispuvun materiaalien, ohjeiden tai valmiin puvun hankkimisen, mikä tällä hetkellä ei ole
mahdollista. Pukujen valmistus toteutetaan Suomen käsityön museon / Suomen
kansallispukukeskuksen ohjauksella ja yhteistyössä Ikaalisten Kalevalaiset Naiset ry:n kanssa. Hanke
järjestää koulutustilaisuuksia yhdessä pukuja valmistavan työryhmän kanssa, ja samalla luo ja vahvistaa
paikallisia perinnekäsityön ja materiaalien käsittelytaitoja ja perinnetietoisuutta.

38 342

54 774

Leader PohjoisSatakunta

Kyrösjärven tila
paremmaksi-hanke

Kyrösjärven
Kalastusalue

Viime vuosina Kyrösjärven tila on huonontunut, vaikka ekologisen luokituksen mukaan järven tila on
IKAALINEN
hyvä. Järven huonontuminen on näyttäytynyt mm. sinileväkukintojen rajuna esiintymisenä koko järven
alueella. Järveen kohdistuu sekä ulkoista että sisäistä ravinnekuormitusta, joka jatkuvasti haastaa veden
laadun, järven ja sen lähialueen virkistyskäytön sekä arvokalojen kalastuksen. Hankkeella pyritään
kääntämään suunta positiiviseksi, jotta Kyrösjärvi tarjoaisi myös tulevaisuudessa kestävän kehityksen
mukaiset mahdollisuudet hyödyntää järveä sekä virkistyskäyttöön että elinkeinotoimintaa.

35 000

50 000

Leader PohjoisSatakunta

Saunahanke Villa
Vihta

LÖYLYNLYÖJÄT ry

Saunaseura Löylynlyöjät ry haluaa vastata paikkakuntansa asukkaiden tarpeisiin ja rakentaa yleisen
IKAALINEN
saunan Ikaalisiin. Ikaalisissa on useita vanhoja kiinteistöjä, joissa ei ole kunnollisia
peseytymismahdollisuuksia. Yleinen sauna mahdollistaa peseytymis- ja saunomismahdollisuuden myös
sellaisille ikaalislaisille, joilla ei sellaista tällä hetkellä kohtuullisella hinnalla ole. Lisäksi yleinen sauna tuo
kaupunkilaisille mukavan ajanvietto- ja tapaamispaikan. Yhteinen toiminta ja tapaamispaikka ehkäisee
syrjäytymistä ja vie mukavalla tavalla suomalaista saunomiskulttuuria eteenpäin.Sauna lisää myös
matkailijoiden tapahtumatarjontaa ja elävöittää Toivolansaaren toimintaa.

50 710

211 290

Leader PohjoisSatakunta

Yhteinen Olohuone
kaikille kuntalaisille

KARVIAN KUNTA

Karvian Olohuone on yhteinen tila, jonne kokoonnutaan porukalla kotoisasti olemaan. Olohuone on yksi KARVIA
huone, mutta seinien sisälle mahtuu monta toimintaa. Olohuoneen ovet ovat auki kaikille, mutta
nuorisolle vallattaan lisäsiipi, jossa nuoriso voi omassa porukassaan kokoontua aikuisen ohjaajan läsnä
ollessa. Nuoriso pääsee myös remontoimaan tiloja omien näkemystensä mukaan. Olohuone ja nuorison
oma tila sijoitetaan kunnan kirkonkylän vanhaan alakouluun, johon siirtyvät myös kansalaisopiston
harrastetoiminnat. Kun vapaa-ajan toimintoja on sijoitettu saman rakennuksen suojiin, on paremmat
mahdollisuudet tiivistää yhteistyötä ja yhtenäisyyttä kuntalaisten välillä.

22 375

44 750

Leader PohjoisSatakunta

Kasalan kylätalon
kehityshanke

Metsän-Veikot r.y. Hankkeen tavoitteena on tarjota leirintä-, koulutus- ja majoituspaikka kyläläisille ja ulkopaikkakunnilta
saapuville vierailijoille sekä virkistää kylän toimintaa tarjoamalla paremmat puitteet erilaisten
tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.

MERIKARVIA

13 105

26 210

Leader PohjoisSatakunta

Elävä elokuu

Parkanon Matkailu Hanke kokoaa eri tapahtumajärjestäjien elokuussa järjestettävät tapahtumat yhteisen brändin alle.
ry
Luotavan brändin tarkoituksena on markkinoida aktiivisesti paikkakunnan elokuussa järjestettäviä
tapahtumia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa
alueen matkailua ja tiivistää eri tapahtumajärjestäjien keskinäistä verkostoitumista.

PARKANO

16 870

24 100

Leader PohjoisSatakunta

EURA

48 795

48 795

Leader
Pyhäjärviseutu

17 740

17 740

Leader
Pyhäjärviseutu

7 970

15 940

Leader Karhuseutu

OFF-GRID DIY:
ProAgria LänsiRenewable Energy for Suomi ry
rural development

Hanke toimii viiden Itämeren maan alueella ja esittelee hankekumppaneille sähköverkon ulkopuolisia
pienen energiakokoluokan oivalluksia. Oivallukset tuottavat pääosin sähköä, mutta myös lämpöä
tuottavia tapoja on esillä. Pienen kokoluokan sähköoivallukset ovat myös taloudellisimpia, sillä niiden
tuotos on usein helpoin kuluttaa itse.

Matkailuoppaan
peruskurssi

SÄKYLÄN KUNTA

Pirkka-Riihen
nykyaikaistaminen

Harjavallan
Pirkkojen Tuki r.y.

Matkailuoppaan peruskurssi on Suomen Opasliitto ry:n hyväksymä koulutus, jolla koulutetaan yli 18SÄKYLÄ
vuotiaita paikallisia matkailuoppaita Euraan ja Säkylään. Opetus on monimuoto-opiskelua sisältäen
lähiopetusta, ryhmätöitä, esiintymis- ja opastusharjoituksia, tutustumismatkoja sekä itsenäistä
opiskelua, lisäksi kirjallisia kokeita ja suullinen opastuskoe. Kirjalliset ja suulliset kokeet hyväksytysti
suorittanut voi saada Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin paikalliseksi matkailuoppaaksi. Kurssi
järjestetään yhteistyössä Säkylän kansalaisopiston, Sataopiston, Säkylän kulttuuritoimen ja
Alasatakunnan Oppaat ry:n kanssa.
Riihisaaren partiokämppä, Pirkka-Riihi, on ollut partiolippukunta Harjavallan Pirkat ry:n käytössä
HARJAVALTA
vuodesta 1989, jolloin se rakennetiin. Tänä aikana lippukunta on tehnyt sinne pieniä kunnostustöitä
talkootyönä. Kämpässä ei ole valaistusta ja siellä on vain ulkokäymälät. Kämppä vaatii päivitystä
ollakseen viihtyisä ja turvallinen vaatimus- ja turvallisuustason noustessa. Hankkeessa kunnostetaan wctilat ja asennetaan kämppään aurinkopaneelit / akkutoiminen valaistusjärjestelmä. Myös Pirkka-Riihen
takka ja hormi uudistetaan. Savuhormi on ollut käyttökiellossa palovaaran takia. Lisäksi ulos on
suunniteltu grillikota, joka helpottaisi alueen käyttöä myös päivä- ja iltaretkikäytössä.

Handicraft Festival

Juustolan
Käsityöläiset ry

Hormiston
rukoushuoneesta
kolmen kylän talo

Pyssykankaan-,
Matomäen- ja
Hormiston
kyläyhdistys

Maastoesterata

St Olav`s historical
route

Hanke yhdistää käsityöläisiä ja taiteilijoita sekä heidän osaamisalueitaan paikallisesti ja kansainvälisesti. KOKEMÄKI
Suomalaiset ja latvialaiset oppivat toisiltaan mm. käsityöperinteitä. Hanke tukee eri alojen
käsityöläisten ja taiteilijoiden verkostoitumista. Hankkeella luodaan Kokemäelle uusi tapahtuma,
Juustolan joulukatu Christmas street festival 10.-16.12.2018, kojuineen ja tunnelmallisine
valaistuksineen paikallisten, lähialueiden sekä kansainvälisten käsityöläisten, taiteilijoiden ja toimijoiden
kanssa yhteistyössä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä kansainvälisten hankekumppanien, Latvian
kahden Leader-ryhmän LAG Abulas area ja Balvi District kanssa. Hanke järjestää erilaisia käsi- ja
taidetyöpajoja sekä aistillisia kokemuksia yleisölle ja hankkeeseen osallistuville. Latvian kumppanien
kanssa tehdään Kokemäen Juustolan joulukatu lisäksi toinen yhteinen tapahtuma, Art and handicraft
festival Latviassa kesällä 2019. Tapahtumissa luodaan yhdessä myös ympäristötaidetta.

20 000

25 000

Leader Karhuseutu

Hankkeen tarkoitus on hormiston vanhan rukoushuoneen kunnostaminen eläväksi kolmen kylän taloksi. NAKKILA
Rukoushuone on rakennettu 1937 Nakkilan vanhan kirkon hirsistä. Rakennus on viimeiset vuodet ollut
vähäisellä käytöllä ja vaatii perusteellisen kunnostuksen. Kyläyhdistyksen on tarkoitus pelastaa
historiallinen rakennus talkootöillä ja ammattilaisia käyttäen. Paikkakunnalla ei ole kyläläisillä
kokoontumispaikkaa ja kylätalolle on suuri tarve. Jo ennen hankkeen alkua on tullut ehdotuksia ja
ideoita toiminnalle valtavasti.
Kullaan Ratsastajat Maastoesterata rakennetaan turvallisen harrastamisen tueksi. Se tehdään alueelle, jossa ei ole
ULVILA
ry
liikennettä, jolloin se on mieluisa paikka harjoitella maastoesteratsastusta tai tavallista
maastoratsastusta. Lisäksi se soveltuu myös muuhun ulkoilukäyttöön esim. alueen asukkaat, muut
yhdistykset ja koulut voivat hyödyntää rataa liikunnassa tai vaikka maastojuoksukilpailuissa. Radalle
laaditaan kaikille yhteiset säännöt, jotta sitä käytetään hevosten ja ratsastajien turvallisuuden ehdoilla.
Hanke monipuolistaa ratsastus- ja valmennusmahdollisuuksia Karhuseudun alueella ja ympäristössä.
Kohderyhmä hankkeelle on erityisesti lapset ja nuoret, jotka harrastavat ratsastusta tai muuta hevosiin
liittyvää toimintaa.

72 868

145 735

Leader Karhuseutu

8 733

17 465

Leader Karhuseutu

Lions Club Ulvila/
Aurora ry

34 122

53 990

Leader Karhuseutu

Hankkeessa St Olav`s historical route valmistaudutaan palvelemaan Karhuseutu ry:n alueella kulkevan ULVILA
Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitin tulevia asiakkaita. Hankkeessa lisätään yritysten, yhdistysten ja muiden
organisaatioiden yhteistyönä tietoisuutta tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta ja lisätään
osaamista siihen. Alueelle luodaan opastettuja teemareittejä, teemoina mm. kulttuuri, historia ja
luonto. Matkailupalveluja tuottavien organisaatioiden yhteystiedot kootaan Pyhän Olavin mannerreitti hankkeen nettisivuille. Hankkeen kansainvälisessä osiossa tehdään yhteistyötä kahden espanjalaisen ja
yhden meksikolaisen toimintaryhmän kanssa.

