Varsin Hyvä ry:n ohjelmakaudella 2007-2013 rahoittamat hankkeet ja yritystuet
Hankkeen nimi / Toteuttaja / Toteutusaika / Hankemuoto
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Tmi Yläneen Kemppari, Satu Äikää puh. 0500 657 255

Julkinen tuki €
EU, valtio ja
kunnat
9 600

Muu rahoitus €
yksityinen rah. ja
talkootyö
9 600

13 200

13 200

26 400

80 618

20 154

100 772

Kokonaisbudjetti €
19 200

22.12.2007 - 21.12.2009 Yrityksen käynnistystuki (palkkatuki), Yläne
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen.
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Tmi Wilma Jänne, Wilma Jänne puh. 0400 510 899

18.2.2008 - 28.2.2009 Yrityksen käynnistystuki (palkkatuki), Luonnonmaa/ Naantali
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen.
Kuusiston Piispanpäivät

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry, Mikko Lännenpää puh. 02 273 7583

23.1.2008 -31.12.2009 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Kaarina / Kuusiston saari
Kuusiston Piispanpäivät hanke koostuu Piispanpäivät -tapahtumaosiosta sekä yrittäjyyden kehittämisosiosta. Tavoitteena on vahvistaa Kuusiston asukkaiden ja yrittäjien kotipaikkasidonnaisuutta, luoda alueelle
merkittävää kulttuuritoimintaa ja aktivoida alueen asukkaita, yhdistyksiä ja yrittäjiä yhteistyössä kehittämään aluetta. Hankkeessa järjestetään vuosittain tiedotustilaisuuksia, Piispanpäivät -tapahtuma ja yrittäjien
tapaamisia. Hankkeen vaikutuksesta alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset muodostavat aktiivisen yhteistyöverkoston ja Piispanpäivät -tapahtuma saavuttaa merkittävän tunnettuuden ja suosion. Tapahtumasta
muodostuu vuosittain toistuva laaja-alainen kulttuuritapahtuma.
yrittäjät muodostavat
aktiivisen alueellisen
osastonry,
Kaarinan
yrittäjäyhdistykseen.
TASO
Liedon 4H-yhdistysAlueen
ry kumppaneinaan:
Maskun-Ruskon-Vahdon
4H-yhdistys
Paimion-Sauvon
89 296
22 324
111 620
4H-yhdistys ry ja Turun 4H-yhdistys ry, Taina Päätalo puh. 050 352 1968
18.3.2008 - 28.2.2013 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Askainen, Lemu, Lieto, Masku, Nousiainen, Paimio, Rusko, Sauvo, Vahto ja Turusta Paattisten ja Maarian alue
TASO-tavoitteena sopimuksellisuus -hankkeen tavoitteena on siirtää alueelle palvelusopimusmalleja, joiden avulla saadaan maaseudun tekemättömät työt tehtyä ja löydetään näille töille tekijät sekä rahoittajat.
Hankkeen aikana jokaisen kunnan alueelle luodaan yksi tai useampia yhteistyöverkostoja, joiden avulla solmitaan palvelusopimuksia vähintään 8 kappaletta. 4H-yhdistykset toimivat hankkeen aikana
välittäjäorganisaatioina. Hankkeen kohderyhmänä ovat kylien palveluja tarvitsevat asukkaat, jotka saavat näille palveluille tekijän sekä töitä ja mielekästä tekemistä tarvitsevat asukkaat, jotka työllistyvät hankkeen
avulla. Hankkeesta hyötyvät asukkaiden ja työntekijöiden lisäksi kunnat, joiden alueelle luodaan täydentävää palveluverkostoa. Lisäksi hankkeesta hyötyvät yhteisöt ja yhdistykset. Hankkeen toimenpiteitä ovat
mm. sopimuksellisuuden kokeileminen ja soveltaminen paikallisesti, tarvekartoitukset ja haastattelut, verkoston luominen, sopimusmalliesitteen laatiminen ja hankkeesta tiedottaminen sekä yhteistyöneuvottelut
ja ideariihet.
Kotiseutukeskus Mäntylä - Vaihe 1
1.3.2008 - 1.11.2010

Lemun Kempit ry, Tauno Linkoranta puh. 044 533 4750

13 193

4 397

17 590

Yleishyödyllinen investointihanke, Masku (ent. Lemu)

Kotiseutukeskus Mäntylä vaihe 1 on yleishyödyllinen investointihanke, joka on suunnattu ennen muuta kaikille lemulaisille. Hankkeessa kunnostetaan vanhan Mäntylä –nimisen tilan rakennuksia
kotiseutukeskukseksi. Lemun Kempit ry omistaa tilan ja on hankkeen vastuullinen toteuttaja. Kunnostus tehdään pääosin Kemppien ja muiden kotiseutuhenkisten lemulaisten voimin. Kunnostus on ensimmäinen
vaihe vuosien prosessia, jossa Mäntylästä tulee paikka, jossa vaalitaan lemulaisia perinteitä ja luodaan uutta paikalliskulttuuria.
Laiturin rakennus ja rannan ruoppaus

Tino´s Garage Ky, Tino Aaltonen puh. 0400 824 040

5 797

23 187

28 984

30.4.2008 - 20.11.2009 Yrityksen investointituki, Kaarina / Kuusiston saari
Villa Wolax on kartanomatkailu-kohde Kuusistossa, jonka asiakaskunta koostuu pääasiassa yrityksistä, painopisteenä kokouspalvelut. Yritystoimintaa on harjoitettu vuodesta 2002 lähtien. Kokouspalveluiden
laajentumisen esteenä on charter-/vesibussi- aluksille sopivan laiturin puuttuminen, sekä isoille ryhmille sopivat saunatilat. Laituri toteutetaan omana hankkeenaan ja saunatilat myöhemmin omanaan.
Juhlanjärjestäjän tietokauha

ProAgria Farma, V-S Maa-ja kotitalousnaiset, Mari Mäenpää puh. 050 543 2159

16 200

1 800

18 000

1.1.2009 - 31.12.2009 Koulutushanke, Varsin Hyvä ry:n toimialue
Juhlanjärjestäjän tietokauha on ammatillinen koulutushanke, jonka hyödynsaajana ovat pitopalveluyrittäjät, pitopalveluyrittäjiksi aikovat ja muut alasta kiinnostuneet ei elintarvikealalla työsuhteessa olevat
henkilöt. Tavoitteena hankkeella on lisätä kohderyhmän osaamista ja ammattitaitoa. Hanke toteutetaan teoriaopetuksen ja käytännön harjoittelun avulla. Hankkeen toivotaan lisäävän maaseudun naisten
(miesten) työllisyyttä liitännäisenä muuhun maatalouteen. Hanke toimii koko Varsin Hyvä ry:n alueella.
Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi 2009-2010

VALONIA, Jaana Itälä-Laine puh. 050 5546 145

81 718

35 022

116 740

17.12.2008 - 31.12.2011 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Varsin Hyvä ry:n toimialue
Hankkeessa lisätään paikallisten järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostetaan paikallista väestöä, lähinnä nuoria, osallistumaan oman alueensa järjestötoimintaan sekä lisätään yhdistysten välistä
yhteistyötä. hankkeen alussa kootaan paikallisten järjestöjen aktiiveista kolme avainryhmää, joiden jäsenistä tulee paikallisjärjestöjen ympäristökasvatuksen osaajia ja vahvistajia. Toiminta käynnistyy
aluekohtaisilla aloitustapahtumilla. Säännöllisten tapaamisten ja kokemustenvaihtotilaisuuksien lisäksi yhteyksiä luodaan ja ylläpidetään tiedotusverkostojen ja sähköpostilistojen avulla sekä järjestöjen Pyöreän
pöydän yhteistyöllä. Aluekohtaisissa ympäristökasvatuksen tapaamisissa ympäristökasvattaja esittelee ympäristökasvatuksen toimintatapoja ja ohjaa yhdistystoimijoita käyttämään niitä. Ympäristökasvatuksen
lähestymistapoja ovat esimerkiksi luontokasvatus (luontokerhotoimintaa), taidekasvatusta (taidetta luonnonmateriaaleista), perinnekasvatus (kädentaitokursseja), kuluttaja-kasvatus (ekoarki, energiapassi) ja
osallistuva ympäristökasvatus (perinnemaisemien kunnostus). Menetelmien avulla avainryhmien yhdistysjäsenet voivat jatkossa itsenäisesti viedä ympäristökasvatuksen osaamista omille yhdistysjäsenilleen.
YTY2

Lounais-Suomen 4H-piiri ry, Hilkka Näse puh. 02 231 7344

18 080

4 520

22 600

1.8.2008 - 30.6.2009 Yleishyödyllinen kehittämishanke, alueiden välinen hanke (vireillä V-S jokivarsikumppanit ry:llä) L-S 4H-piirin alueen yhdistykset / kunnat. Varsin Hyvä ry:n alueelta Lieto, Masku, Nousiainen,
Paimio, Rusko, Sauvo, Turku, Pöytyä (ent. Yläneen alue) ja Naantalista Luonnonmaan saari.
Tavoite on saada 30 motivoitunutta yritysohjaajaa sitoutumaan yhdessä nuorten kanssa toteutettavaan yritystoimintaan. Näin luodaan yritysohjaajien verkosto nuorille 4H-yrittäjille sekä kehitetään yritysohjaajien
roolia. Välitön kohderyhmä ovat yritysohjaajat, välilliset kohderyhmät ovat nuoret, 4H-yhdistykset, maaseudun asukkaat sekä yritykset. Tavoitteena on luoda yritysohjaajien maakunnallinen verkosto LounaisSuomen 4H-piirin alueella. Toteutuessaan hanke edistää työllisyyttä, lisää nuorten toimeentulomahdollisuuksia, synnyttää uutta yritystoimintaa, edistää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä lisää maaseudun
asukkaiden hyvinvointia. hanke etenee seuraavin toimenpitein: Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen, hankkeesta tiedottaminen, verkoston kokoaminen, verkoston tapaamiset, verkoston toimintatavan
muodostaminen verkoston jäsenten kesken sekä verkoston vakiinnuttaminen. Hankkeen toimintaa arvioidaan koko toiminnan ajan sekä hankkeen päätyttyä ohjausryhmän toimesta. Lisäksi suoritetaan
yritysohjaajien arviointi sekä hankkeen toteuttajien itsearviointi.
Rantasaunan rakentaminen

Tino´s Garage Ky, Tino Aaltonen puh. 0400 824 040

28 321

113 282

141 603

26.9.2008 - 23.11.2011 Yrityksen investointituki, Kaarina / Kuusiston saari
Villa Wolaxin liikeideana on tuottaa kokous- ja juhlapalveluja. Kokousasiakkaista suurin osa haluaa saunoa kokouksen päätteeksi, jolloin saunatilojen uudistaminen on välttämätöntä asiakaskunnan saavuttamiseksi
ja ylläpitämiseksi. Tämänhetkinen saunarakennus on yli 30 vuotta vanha eikä vastaa nykypäivän tarpeisiin, ja siitä puuttuvat erilliset pukutilat. Se on myös kooltaan liian pieni. Rantaan toisaalle tullaan rakentamaan
sauna, jotta pystymme purkamaan vanhan sauna ja rakentamaan samalle paikalle uuden kokoussaunan, menettämättä kuitenkaan sillä aikaa asiakkaita.
KHT-Hakkispaanan valaistus

Sauvon Urheilijat ry, Markku Ojala puh. 0500 827 096

47 505

15 835

63 340

1.1.2009 - 31.10.2010 Yleishyödyllinen investointituki, Sauvo
Valaistushankken tavoiteena ovat 1) Kaikkien sauvolaisten ulkoiluolosuhteiden kehittäminen luomalla sellaiset puitteet, että ne osaltaan edesauttavat ja lisäävät mahdollisimmanmonen sauvolaisen syys- ja
talviajan ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia 2) Sauvon keskustan liikunta- ja ulkoilualueen palvelutason edelleen kehittäminen ja monipuolistaminen nuoriso- ja aikuisliikunnan lisäämiseksi kunnassa 3)
Ulkoliikuntakauden pidentäminen syksyllä niin, että tapahtumia voidaan järjestää myös pimeinä arki-iltoina. Kohderyhminä ja tulostavoitteina ovat 1) Ulkoilua ja liikuntaa harrastavien sauvolaisten lukumäärän
kasvu 2) Aktiivisten sauvolaisyhteisöjen mukaan saaminen erilaisten tapahtumien järjestämiseen yhteistyön kehittämiseksi. Tavoitteena on saada ne mukaan organisoimaan syysiltoihin erilaista toimintaa, jolloin
kertän käyttäjiksi saadaan myös haja-aluieden sauvolaiset 3) Jalkapallon kenttäolosuhteiden parantaminen. Jalkapalloa harrastavien sauvolaisten lukumäärän kasvattaminen.
Virkisty lähivesillä

L-S Kalatalouskeskus ry, Essi Erävesi p. 0400 708 570

41 808

10 452

52 260

1.1.2009 - 30.6.2012 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Kaarina, Lieto, Sauvo, Paimio, Nousiainen, Pöytyästä ent. Yläneen alue ja Naantalista Luonnonmaa
Virkisty lähivesillä -hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden viihtyvyyttä alueellaan parantamalla olemassa olevien virkistysalueiden viihtyisyyttä ja tätä kautta lisätä niiden käyttöastetta erilaisissa
harrastusmuodoissa. Hankkeessa parannetaan asukkaiden paikallistuntemusta alueella sijaitsevien pienvesien ja lähivesistöjen osalta, jolloin niitä osataan jatkossa peremmin hyödyntää
virksityskayttötarkoituksessa. Hankkeen aikana asukkaat tiedostavat kuinka paljon vesistöt ja niiden ympäristöt tarjoavat koko perheelle vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Turussa ja muualla töissä pendelöiville
taajamien asukkaille hanke antaa lisämahdollisuuksia ja osaamista hyödyntää ympäristönsä luontoharrastumahdollisuuksia. Hanke pyrkii ensisijaisesti toimimaan kuntien omistamilla mailla. Mikäli kuntien alueelta
löytyy potentiaalisia, yksityisomistuksessa olevia virkistysalueita joita hankkeessa voitaisi hyödyntää, tullaan niistä neuvottelemaan erikseen. Toimenpiteet: 1) Kartoitetaan maaseututaajamien läheisyydessä
sijaitsevien vesistöjen virkistyskäyttöön sopivat alueet, ensisijaisesti kuntien omistamat alueet 2) Tehdään pienimuotoisia parannuksia alueiden viihtyvyyden ja käytettävyyden lisäämiseksi (polkujen raivaus,
pienimuotoinen maisemointi) 3) Laaditaan alueista kartta, internetiin sekä esitteenä. Lisäksi hankkeesta ja sen kohteista laaditaan julisteita esim. kuntien kirjastoihin 4) Tiedotetaan ja järjestetään alueilla
tapahtumia niiden tunnettavuuden lisäämiseksi.

Vanhalinnan ystävänpolku

Liedon Vanhalinna-säätiö, Tuula Leimu p. 040 841 5130

11 244

3 748

14 992

1.2.2009 - 31.12.2009 Yleishyödyllinen investointihanke, Lieto
Hankkeen aikana toteutetaan Liedon Vanhalinnan alueelle noin kilometrin mittainen ulkoilureitti Aurajoen varteen erittäin arvokkaaseen kansallismaisemaan Vanhan Härkätien ja esihistoriallisen linnavuoren
välille. Ulkoilureitille pääsee kulkemaan Vanhan Härkätien varrelta. Lisäksi yhteys polkuun muodostetaan linnavuoren juurelta, jossa se yhdistyy aikaisemmin toteutettuun Arkeologiapolkuun. Reitti jatkaa osaltaan
Turusta alkavaa Aurajokilaakson ulkoilureitistöä ja mahdollistaa kulun maisemareittiä pitkin Turusta Liedon Vanhalinnaan asti. Vanhalinnan alueen kulttuuri- ja luontopolkureitistö täydentyy ja hankkeessa myös
kehitetään vanhoja polkuja rakentamalla kaiteita ja pitkospuita. Hankkeen tavoitteena on tuoda Aurajoen kulttuurimaisema sekä paikallisten asukkaitten että turkulaisten, mutta myls muualta tulevien
vierailijoiden saavutettavaksi yhdistyneenä Vanhalinnan linnavuodren kokoemiseen ja näin edistää kulttuurimaiseman hyöty- ja virkistyskäyttöä. Vanhalinna profiloituu entistä enemmän myös maisemamuseona.
Polku toteutetaan ns. Itämeri-sopimuksen mukaiselle 30 mertin suojavyöhykkeelle, joka osaltaan edistää vesien suojelua.
Maisemanhoito & yrittäjyys

Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus, Sami Tantarimäki puh. 040 760 1017

85 570

85 570

1.1.2009 - 30.4.2011 Koulutus-/ tiedonvälityshanke, Varsin Hyvä ry:n toimialue
Maisemanhoito & yrittäjyys –hanke nostaa esiin, edistää ja kokoaa Turun seutukunnan maaseutualueilla toimivaa tai potentiaalista ”kone ja henkilö” –pohjaista maisemanhoitoyrittäjyyttä. Tavoitteena on välittää
tietoa maisemanhoitoyrittäjyyden mahdollisuuksista ja edellytyksistä sekä maatiloille ja muille jo toimiville ja/tai potentiaalisille uusille yrittäjille, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelun tarvitsijoille.
Toimenpiteistä tiedonvälitys, maisemanhoitoyrittäjyyden yhteistyön lisääminen sekä työmahdollisuuksien edistäminen ovat etualalla. Tavoitteisiin päästään muun muassa kokoamalla tietoa toimialan tilanteesta,
lisäämällä työn ja tekijän välistä yhteistyötä, yrittäjien välistä yhteistyötä, työn tarjoajien välistä yhteistyötä, sekä välittämällä kohderyhmälle tietoa uusista mahdollisuuksista, hinnoittelusta, kilpailutuksesta,
tarjouspyynnöistä, tarjoukseen vastaamisesta, maisematyölupa-asioista, yrittäjien verkostoitumisesta sekä yhteismarkkinoinnista. Yrittäjä/yritysrekisterin/-rien sekä kalustorekisterin/-rien päivittäminen ja/tai
laadinta on osa kokonaisuutta. Hankkeen tuloksena maisemanhoitoyrittäjyyden todellinen potentiaali selviää, oletukset vaihtuvat tiedoksi, tietoisuus toimialan mahdollisuuksista kasvaa, seutukunnallinen
toimijaverkosto vahvistuu, yhteistyö kaikilla tasoilla lisääntyy, ja maisema avautuu.
Maarian Allas

Aurajoki-säätiö, Sinikka Kauko-Vainio p. 040 553 7409

16 020

1 780

17 800

1.1.2009 - 31.3.2010 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Turku / Maaria
Hankkeessa tehdään selvitys Maarian altaaseen ja sitä ympäröivään alueeseen liittyvistä kysymyksistä, nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista koskien asukastoimintaa, vesiensuojelua, virkistyskäyttöä,
kalastusta ja kaavoitusta. Toimenpiteisiin sisältyy eri toimijatahojen suunnitelmien selvittäminen, asukaskysely, koekalastukset ja -ravustukset altaalla sekä altaan vedenlaadun muutosten tutkiminen. Hankkeessa
tuotettua raporttia ja muita tuloksia voidaan käyttää vastaisuudessa pohjana allasta ja sen ympäristöä koskevissa suunnitelmissa ja hankkeissa. Työn lähtökohtana on eri muutosprosessit alueella sekä Maarian
altaan käyttötarkoituksen muutokset lähitulevaisuudessa.
Perinnekasvit museopuutarhassa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Merja Veteläinen p. 03 4188 3683

120 448

30 112

150 560

1.4.2009 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Kaarina, Pöytyä / ent. Yläneen alue
Hankkeessa tuodaan puutarhatalouden moninainen kasviperintö (ns. kulttuurikasvit tai perinnekasvit) osaksi aktiivista kulttuuriperinnön vaalimista kulttuurihistoriallisissa museoissa ja muissa vastaavissa julkisissa
kohteissa. Hankkeessa kunnostetaan paikallisen kulttuuriympäristön kannalta arvokkaita julkisia vanhoja puutarhoja, kerätään paikallista historiallista ja kulttuurista tietoa vanhoista puutarhojen kasveista ja
hyödynnetään tätä perinnetietoa suunniteltaessa perinnekasvien esittelyä museopuutarhoissa. Hankkeessa toimitaan Varsin Hyvä ry:n toiminta-alueella yhteensä kolmessa erilaisessa museopuutarhassa. Kohteet
ovat Kuusiston kartanon puutarha Kaarinan Kuusistossa, Pukkilan kartanon puutarha Piikkiössä ja Yläneen kotiseutumuseon pihamaa. Kussakin kohteessa tehdään soveltuvin osin (1) vanhojen kasvikantojen
kartoitus (ml. niiden lajikemääritykset ja viljely- ja käyttöhistoria); (2) laaditaan perusteltu suunnitelma museopuutarhan kunnostamisesta ja ryhdytään sitä toteuttamaan; (3) laaditaan suunnitelma
museopuutarhassa tarvittavista hoitotoimenpiteistä; (4) laaditaan suunnitelma vanhojen kasvikantojen esilletuomisesta ja ryhdytään sitä toteuttamaan; (5) järjestetään yleisötapahtumia (työnäytöksiä,
asiantuntijaluentoja); (6) toteutetaan kävijäkysely. Hankkeen päätteeksi koostetaan hankkeen anti opaskirjaksi, jossa opastetaan näytepuutarhojen perustamista, hoitamista ja esilletuomista. Opaskirjan
pääkohderyhmänä ovat kotiseutuyhdistykset, museolaitos ja muut julkiset yhteisöt, jotka toimivat kulttuuriympäristöllisesti arvokkaissa kohteissa.
Pihatoimintojen kehittäminen

Paimion Rasti ry, Juhani Harittu p. 040 703 1399

13 373

4 457

17 830

1.3.2009 - 30.9.2010 Yleishyödyllinen investointihanke, Paimio
Hankkeen kohderyhmänä ovat Paimion Rastin jäsenet ja Kevolan kylän asukkaat sekä seuramajalla leirejä ja harjoituksia pitävät muut seurat ja yhdistykset. Tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa laajan pihaalueen käyttöä erityisesti lasten ja nuorten toiminnassa. Hankkeen sisältö 1) grillauspaikan ja katoksen rakentaminen 2) jalkapallomaalien hankkiminen (aikuisten ja lasten) 3) ilmalämpöpumpun hankkiminen
päärakennukseen 4) tietokoneen ja tulostimen hankinta suunnistuskarttoja varten 5) siirrettävän sadekatoksen hankkiminen. Hankkeen toteuttaminen lisää seuramajan käyttäjien liikunta- ja
virkistäytymismahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä.
Taloja ja tarinoita Paattisilta

Paattisten seura ry, Auvo Heikkilä p. 0400 526 278

8 800

2 200

11 000

11.2.2009 - 31.12.2009 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Turku / Paattinen
Paattisilla on vanhoja rakennuksia inventoitu 1990- luvun lopulla ja vuonna 2003. Paattisten seuralla on koottua tietoa alueen historiasta ja perimätiedosta, joita pääosin Kai Kaituri on kerännyt eri lähteistä.
Hankkeen tuloksena julkaistaan kirja Taloja ja tarinoita Paattisilta. Kirjassa kuvataan vanhoja rakennuksia ja esitetään kyliin, taloihin ja henkilöihin liittyviä kertomuksia, tarinoita, sattumuksia ja kaskuja. Hanke
käsittää kirjan taiton ja painatuksen. Hankkeesta hyötyvät Paattisten alueen asukkaat, alueelle muuttavat ja alueen vetovoimasta huolestuneet päättäjät ja suunnittelijat.
Lisää liikettä Parmaharjulle!

Liedon Parma ry, Maarit Lempiäinen p. 040 594 6273

104 596

104 596

209 192

20.4.2009 - 19.4.2014 Yleishyödyllinen investointihanke, Lieto
Liedossa toimiva, jo sata vuotta täyttänyt urheiluseura Liedon Parma järjestää liikuntatapahtumia ja -tiloja lietolaisille ja Turun alueen asukkaille Parmaharjulla. Parmaharju tunnetaan hyppyrimäestään, jossa on
järjestetty SM-tason kisoja useita, ja kerran nuorten EM-kilpailut. Parmaharjulla on urheiluseuran omistama urheilutalo, joka toimii lähikylien ainoana sisäliikuntapaikkana. Talossa mahtuu järjestämään suuriakin
kokouksia ja juhlia. Lähialueen metsät ovat yksityisten omistuksessa, mutta seuran ylläpitämät hiihtoladut ja luontopolut ovat laajasti käytössä. Parmaharjun rinteet ovat oivallinen paikka ulkoiluun, marjastukseen
tai vaikkapa oppituntien pitoon. Parmaharjun rakennukset, suurtalouskeittiö, saunat ja parkkipaikat muodostavat riittävän suuren huoltokeskuksen isompienkin tapahtumien järjestelyyn. Toiminta talossa perustuu
talkootyöhön. Päärakennus on mittavan remontin tarpeessa. Sateiden turmelemat kattorakenteet pitää uusi ja energian kulutusta pitää vähentää. Taloon uusitaan ikkunoita ja hankitaan kaksi ilmalämpöpumppua.
Rakennuksen saliosan katto uusitaan ja sen profiilia muutetaan tasakatosta harjakatoski. Salin sisäkatto ja valaistus uusitaan ja salin pinnat maalataan. Samalla kun rakennusta kunnostetaan, se saa uutta ilmettä ja
käyttö toivottavasti lisääntyy. Parmaharjun alueen toimintojen kehittämiselle on olennaista, että tilat ja piha-alueet ovat kunnossa ja hoidettuja.
Maalämpö ja valokuitu Paimenemäkeen

Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry, Mari Rintala p. 050 5525 728

13 752

13 752

27 504

15.5.2009 -31.10.2011 Yleishyödyllinen investointihanke, Pöytyä, ent. Yläneen alue
Hankkeen aikana kyläyhdistyksen kylätaloon, Paimenenmäkeen, asennetaan vanhan öljylämmityksen tilalle maalämpö ja valokuitu-kaapeli. Maalämmön asentamista edeltää vanhan öljykattilan purkaminen ja
tilojen siivous. Maalämpö kerätään kahdesta kallioon porattavasta lämpökaivosta joista lämpö johdetaan pannuhuoneen kautta vesikiertoiseen patteriverkkoon. Valokuitu asennetaan seudulle paineviemärin
kanssa yhteishankkeena jolloin kylätalo-kiinteistölle kohdistuvat kulut pysyvät alhaisina. Kohderyhmänä ovat Tourulan ja Keihäskosken kylien asukkaat, jotka voivat nopean Internet-yhteyden ansiosta hoitaa
asioitaan omalta kylältä käsin. Alentuvien lämmityskustannusten ansiosta voidaan kyläläisille jatkossa järjestää enemmän vapaa-ajan toimintaa.
Mannin navetan ulkoilmatapahtumien puitteiden luominen

Rokmanni ry, Anne Moisander p. 050 524 7925

10 800

2 700

13 500

7.5.2009 - 30.6.2012 Yleishyödyllinen investointihanke, Lieto
Mannin Navetan ulkoilmatapahtumien puitteiden luominen. Hanke auttaa Rokmanni ry:tä järjestämään Liedon ja sen lähialueiden kaiken ikäisille asukkaille, palvelujen tarjoajille, yhdistyksille ja yrityksille ja
kulttuurista kiinnostuneille tapahtumapaikan mm. ulkoilmakonsertteihin.
Myllärin sauna

Nautelankoski-säätiö, Leena Viskari p. 050 593 1692

13 455

4 485

17 940

15.5.2009 - 31.12.2010 Yleishyödylinen investointihanke, Lieto
Hankkeen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia oman kotiseudun menneisyydestä kertovien, kotiseutuidentiteettiä vahvistavien toimintojen järjestämiseksi. Tarkoituksena on myös konkretisoida lähihistoriaa
ja syventää mm. koululaisten kokemusta menneisyyden tulkitsemisesta. Osatarkoituksena on laajentaa kokemuksia ja painottaa menneisyyden tuntemisen merkitystä: miten kaikki, mitä meillä on nyt, pohjaa
siihen, mitä on ollut. Konkreettinen tavoite on siirtää 1900-luvun alun saunakeittolarakennus aidolle saunan paikalle ja kunnostaa se 1920-luvun myllärin saunaa vastaavaksi. Sauna sisustetaan sellaiseksi, että siellä
voidaan esim. muuripadassa keittää saippuaa, värjätä lankoja ja muutenkin esittää sellaista puolta menneiden vuosikymmenten elämästä, joka ei muuten helposti avaudu. Kohderyhmä on koululaisten lisäksi
paikalliset yhdistykset ja yksityiset ihmiset.
Mannin navetan remontti

Rokmanni ry, Anne Moisander p. 050 524 7925

19 797

19 798

39 595

15.6.2009 - 31.12.2012 Yleishyödyllinen investointihanke, Lieto
Liedon asemalta puutuu lähes kokonaan niin lasten-, nuorten- kuin kulttuuriharrastus- ja virkistystoiminnan tilat. Lieto ja sen asemanseutu kasvaa koko ajan ja esim lasten ja nuorten harrastuksiin on pitkät matkat
mikä rajoittaa todellisia harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että saataisiin luotua sellaiset puitteet ja resurssit, joilla eri alojen harrastajien, ammattilaisten ja seudun asukkaiden yhteistoimintaa voidaan
edistää asemanseudulla. Mannin navetta on toiminnaltaan suunnattu Liedon ja sen lähialueiden kaikenikäisille asukkaille, palvelujen tarjoajille, yhdistyksille, yrityksille, Rokmanni ry:n jäsenille sekä kulttuurista
nauttiville ihmisille.Tarkoituksena on saada navettarakennus sellaiseen kuntoon että se ainakin osittain voitaisiin pitää ympärivuotisessa käytössä. Tärkein asia on katon kunnostaminen, sitten ikkunat ja ovet,
lämmitys ja eristäminen, keittiö ja vesi- ja viemäriliittymien tekeminen sekä wc-tilojen rakentaminen.
Kiinteän hirsiveistämön rakentaminen

Hirsitikka, Timo Aro-Heinilä p. 050 570 0491

6 344

19 031

25 375

29.6.2009 - 27.10.2011 Yrityksen investointituki, Masku ent. Askainen
Luhtiaitan rakentaminen Hirsitikan toimitiloiksi, sekä nosturin ja joidenkin sähkötyökalujen hankinta. Aittaan tulee työkaluvarasto, toimisto sekä sosiaalitilat. Nosturi hankitaan käytettynä. Hirsiveistokenttää varten
on vuokrattu maa-alue ja tarvittavat luvat on olemassa. Investoinnin toteuduttua yrityksellä on mahdollisuus suurten hirsikehikoiden valmistukseen, asianmukaiseen työkalujen varastointiin, toimistoasioiden
rationalisointiin, asiakaspalvelun uskottavaan toteuttamiseen, henkilöstön palkkaamiseen sosiaalitilojen myötä sekä markkina-aseman paranemiseen yleisen paikallisuskottavuuden parantuessa.

Kaiverruskoneen osto

Kolmosmainos Tmi, Petri Hatulainen p. 0400 326 755

1 230

4 918

6 148

8.7.2009 - 5.3.2011 Yrityksen investointituki, Rusko
Yrityksen tuotteena on kilpikaiverrustuotteet, esim. mitalit, pokaalit, kiertopalkintojen kaiverrus. Uuden (käytetyn) kaiverruslaitteen hankinta mahdollistaa kaiverrustöiden laajentamisen uusiin tuotteisiin kuten
veneiden reksiteritunnukset ja kiinteistönumerot.
Kaarinan matkailuelinkeinon kehittämishanke

Kaarinan Kehitys Oy, Kaarinan Kehitys Oy p. 050 373 2695

110 000

27 500

137 500

1.11.2010 - 31.5.2013 Elinkeinojen kehittämishanke, Kaarina
Hanke on suunnattu Kaarinassa toimiville matkailualan yrittäjille ja yhteisöille. Toiminta keskittyy Kaarinan kaupungin alueelle. Kaarinalaisten matkailutoimijoiden keskuudessa on jo tehty esiselvitys, jossa on
tiedusteltu näiden valmiuksia ja halukkuutta lähteä mukaan yhteiseen hankkeeseen. Hankkeeseen on jo alustavasti ilmoittautunut mukaan 17 matkailualan toimijaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa
kaarinalaisten matkailuyrittäjien ja matkailualan toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja verkottumista. Muita keskeisiä tavoitteita ovat matkailutuotteiden ja palveluiden kehittäminen ammattimaisemmiksi
sekä yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa eri tahoja Kaarinan matkailuelinkeinon kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteenä järjestetään osallistujille tuotekehitykseen, hinnoitteluun ja
markkinointiin keskittyviä tietoiskutilaisuuksia. Hankkeen vetäjäksi palkataan projektipäällikkö joka mm. järjestää tapaamisia hankkeen partnereiden kesken, organisoi tietoiskutilaisuuksia, johtaa hankkeella
aikaansaatavien markkinointitoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta (yhteisen visuaalisen ilmeen/logon/sloganin suunnittelu, messutapahtumiin osallistuminen, markkinointimateriaalin tuottaminen jne) sekä
hoitaa hankkeen hallinnolliset tehtävät. Luennoitsijat tietoiskutapahtumiin hankitaan ostopalveluna. Hankkeella vahvistetaan uudessa Kaarinassa olevaa maaseutumatkailuyritysten verkostoa, parannetaan
kaarinalaisen matkailuelinkeinon näkyvyyttä, kehitetään laadukkaampia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita sekä luodaan alueelle uutta synenergiaa.
Liedon Jokipuisto, vaihe I Hanhiojanpuisto

Liedon kunta, Markku Niemi p. 050 67 757

79 163

79 163

158 326

1.1.2010 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen investointihanke, Lieto
Jokipuiston suunnittelun lähtökohtana on ollut Aurajokisäätiön v. 2005 teettämä Maisemanhoitosuunnitelma Aurajokilaakson kulttuurimaisemaan. Liedon keskustan kohdalla Aurajoen ja sen sivuhaaran,
Hanhiojan, alueella suunnitelmassa on ehdotettu mm. näkymien avaamista, kosteikkorakentamista sekä yhtenäisen ulkoilu- ja virkistysreitin rakentamista. Tämän perusteella laadittiin Jokipuiston
maisemasuunnitelma v. 2006, joka tarkentui yleissuunnitelmaksi v. 2008. Ensimmäisen vaiheen toteutussuunnitelma on laadittu Hanhiojanpuistoon Lukiopolun ja Hyvättyläntien väliselle alueelle. Suunnitelman
tavoitteena on monimuotoisen kosteikkorakentamisen periaatteiden mukaisesti parantaa Hanhiojan veden laatua, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä parantaa alueen maisemallisia arvoja ja tarjota uusia
mahdollisuuksia alueen virkistyskäyttöön. Virksityksellisyyttä lisätään uusilla poluilla ja levähdyspaikoilla, näköalapaikalla ja rannan pitkospuilla sekä istutuksilla. Näin hanke toteutuessaan tulee palvelemaan niin
Liedon keskustan asukkaita ja siellä työssä tai opiskelemassa käyviä kuin vapaa- aikaansa viettäviäkin. Samalla se vähentää ravinnepäästöjä Aurajokeen ja sitä kautta Itämereen.
Hevosenlannan hyötykäytön kehittäminen

Turun ammattikorkeakoulu / Tekniikka, ympäristö ja talous, Päivi Simi p. 050 598 5651

28 000

7 000

35 000

1.1.2010 -31.12.2010 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Varsin Hyvä ry:n alue
Viime vuosina hevosten määrä Suomessa on kaksinkertaistunut ja noussut noin 70 000 hevoseen. Hevostiloilla, joilla ei ole peltoa tai joiden pelloista suuri osa käytetään laitumena tai heinänkasvatuksessa, syntyy
ongelma lannan sijoittamisesta. Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää sopivat toimintamallit hevosenlannan hyötykäyttöön. Hankkeessa selvitellään lannan hyötykäytön malleja Suomessa ja muualla
maailmassa, sekä laaditaan selvitys toiminnan liiketaloudellisesta kannattavuudesta. Selvittelyssä ovat myös mm. ympäristöasiat mahdollista kompostointilaitosta varten, sekä kuivikkeiden merkitys
jatkokäsittelyssä ja tuotteistamisessa (esim. pelletöinti / briketöinti, kompostimullan laatu). Myös lannan energiakäytön mahdollisuudet biokaasuna tai polttomateriaalina selvitetään. Selvitysvaiheessa Turun
Metsämäen alue toimii pilottikohteena hevosenlannan hyötykäytön konkretisoitumisessa ja luo pohjan malliksi muille kunnille. Kohderyhmänä ovat mm. hevosten omistajat, hevosharrastajat, viljelijät,
energiayrittäjät, sekä suuri yleisö mahdollisina ”loppukäyttäjinä”. Hanke tulee lisäämään eri toimijoiden yhteistyötä alueella.
Kokoustilan rakentaminen

Tino´s Garage Ky, Tino Aaltonen p. 0400 824 040

14 179

56 718

70 897

1.9.2009 - 13.3.2013 Yrityksen investointituki, Kaarina / Kuusiston saari
Villa Wolaxin päätalon katetun terassin alle rakennetaan kokoustila, jotta voidaan vastaanottaa useampi ryhmä yhtä aikaa pitämään kokousta. Näin ruokailu voidaan toteuttaa kaikille Villan salissa, missä on tähän
saakka pidetty kokousta ja ryhmät ovat joutuneet ruokailemaan kokoustilassaan.
Liedon Vanhalinnan Ystävänpolun opastus

Liedon Vanhalinna-säätiö, Tuula Leimu p. 040 841 5130

11 980

2 995

14 975

1.1.2010 - 31.12.2010 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Lieto
Hankkeen aikana tehdään Vanhalinnan Ystävänpolulle teemallisia opastuksia. Teemoja on neljä: historia, luonto, vanhat tarinat ja lapsille seikkailuopastus. Opastukseen kuuluu kolme osiota jotka toimivat
itsenäisesti tai toistaan täydentäen; ääniopastukset (ladattavissa yleisöpäätteeltä Vanhalinnassa mp3-soittimeen tai puhelimeen), virtuaalinen opastuskierros (Internetissä) ja opasvihko (painettu).
Pirtua saaristosta

Naantalin matkailu Oy, Tarja Rautiainen p. 040 747 8847

24 840

6 210

31 050

21.5.2010 - 20.5.2011 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Naantali / Luonnonmaa
Hankkeen tavoitteena on kehittää saaristo- ja kulttuurimatkailua Naantalin kaupungissa Luonnonmaan alueella. Kieltolaki ja pirtun salakuljetus liittyy kiinteästi saariston historiaan. Hankkeen tavoitteena on
paikalliskulttuurin tuotteistaminen. Hankkeesta hyötyy koko uusi laaja Naantali lähikuntineen. Salakuljetusteema ja näyttely laajentavat alueen matkailutarjontaa. Hankkeen tarkoituksena on kehitellä uudenlaisia
matkailupaketteja ja –tapahtumia. Hanke tuo matkailijoille esiin kieltolain kiehtovan historian ja tekee mahdolliseksi sekä Luonnonmaan näyttelytoiminnan sekä laajemman tapahtumien ja toimintojen kehittelyn
teeman ympärille. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan Naantalin Luonnonmaalla. Hanke on osa Naantalin saaristo- ja maaseutumatkailun kehittämistä ja se lisää matkailijoiden määrää alueella.
Maskun frisbeegolfrata

Maskun kunta, Pekka Määttänen p. 040 7791034

28 920

6 680

35 600

1.4.2010 - 31.12.2010 Yleishyödyllinen investointituki, Masku
Maskun Rivieralle rakennetaan 18- väyläinen frisbeegolf-rata kaikkien kuntalaisten käyttöön. Lisäksi Maskun Rivieran-alueen virkistyskäyttö paranee, alueen maisemoinnin ja raivausten avulla. Talkootyöstä
vastaavat Rivieran Frisbeekiekkoilijat ry:n aktiivit.
Kevolan observatorion perusparannus

Turun Ursa ry, Mika Aarnio p. 040 510 8499

61 492

20 498

81 990

17.5.2010 -31.12.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Paimio
Tähtitieteen harrastusyhdistys Turun Ursa ry omistaa Paimion Kevolassa olevan tähtitornin. Ympäröivien kiinteistöjen omistusjärjestelyiden myötä kulku tähtitornille on vaikeutunut, eikä se sovellu nykyisellään
yleisöryhmille ja huonosti harrastajille itselleenkin. Hankkeen tärkeimmät kohteet ovat portaiden rakentaminen parkkipaikalta tähtitornille, Yrjö Väisälän valokuvauskaukoputken tähtitornin kuvun huolto ja
nykyisten laitteiden ja rakennusten huolto. Vanhan nk zeniittitornin katto muutetaan pyöriväksi kuvuksi ja sinne hankitaan moderni kaukoputki oheislaitteineen. Pihapilarin ympärille rakennettava havaintosuoja
mahdollistaa harrastajien omien kaukoputkien käytön. Varsinais-Suomessa yleisölle suunnattuja tähtinäytöksiä pitävät Turun Ursa ry Turussa Iso-Heikkilän tähtitornilla ja Salon seudun Ursa ry Halikon vesitornin
päällä. Molemmat paikat ovat kaupunkien keskustoissa valosaasteen ympäröiminä. Kevolan tähtitorni on Varsinais-Suomen ainoa harrastusyhdistysten käytössä oleva tähtitorni, joka on taajamien valosaasteen
ulkopuolella. uudistusten jälkeen Kevolan tähtitornilla pystyttäisiin pitämään näytöksiä ryhmille ja vuosittain muutamia suurelle yleisölle tarkoitettuja näytöksiä.
Lehtiniemen torpan siirto ja kunnostus

Nousiaisten kotiseutuyhdistys ry, Seppo Lundgren p. 0400 634 633

30 580

10 193

40 773

19.5.2010 -18.5.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Nousiainen
Hankkeen tarkoituksena on historialtaan tunnetun Lehtiniemen torpan siirtäminen Nousiaisten kotiseutumuseon alueelle, jossa se tulee toimimaan erilaisten pienryhmien kokoontumis- ja tapahtumapaikkana
kuten myös kokoustilana ja säilytystarpeen tyydyttäjänä. Tarve on viime vuosina tullut korostuneesti esille lisääntyneen koululais- ja päiväkoti ryhmien vierailujen myötä, joille kuitenkaan museotiloissa ei kyetä
tarjoamaan niitä tiloja joita erilaiset roolipelit mm. vaativat. Torpan ollessa eräässä vaiheessa kunnallislautakunnan esimiehen asuntona ja näin myös kunnantoimistona, se tullaan miljööltään saattamaan tuon
aikaiseen asuunsa -20 luvun puolivälin vaiheille ja näin pyritään myös menneen ajan ymmärtämistä lisäämään lasten ja nuorten piirissä. Toimenpiteen eräs keskeisin tekijä on tilan saattaminen lämmitettäväksi
jolloin käytännössä voidaan toimintaa ylläpitää kaikkina vuodenaikoina, tätä mahdollisuutta ei tällä hetkellä ole koska kaikki rakennukset alueella ovat lämpöeristämättömiä.
Koira- ja kissahoitolan rakentaminen

Lemmikkihoitola Haukurnau, Annamaija Bogár p. 040 831 3634

46 036

184 143

230 179

8.6.2010 - 21.12.2012 Yrityksen investointituki, Kaarina / Kuusiston saari
Ympärivuorokautista hoitoa tarjoavan koira- ja kissahoitolan rakentaminen Kuusistoon. Hoitola suunnitellaan ja rakennetaan alusta pitäen niin että se tarjoaa stressittömät ja turvalliset tilat kaikenlaisille kissoille ja
koirille. Yrittäjällä on pitkä alan kokemus ja myös alan koulutus.
VARPO

Hevoset Luonnossa ry, Vaula Valtonen p. 045 1117559

38 319

9 580

47 899

11.6.2010 -31.12.2012 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Nousiainen ja lähikunnat
Hanke kartoittaa ja suunnittelee vaellusratsastusreitistön ja sitä tukevat palvelut Nousiaisiin ja sen lähiympäristöön. Tavoitteena on luoda aktiivinen yrittäjien verkosto joka saa lisätuloja ja uusia työmahdollisuuksia.
Hyötyä saavat mm. hevostallit, majoituspalveluiden tarjoajat, catering- ja ravintolayrittäjät, ohjelmapalveluiden tarjoajat, paikalliset käsityöyrittäjät ja kauppiaat. Hankkeen tuloksena saadaan seuraavat
lopputuotokset: 1) Reitistön suunnitelma sisältäen reitistön toteuttamisen vaatiman työn ja kustannusten arviointi 2) Reitistön palvelupisteiden suunnitelma 3) Reitistön laatumääritelmät sisältäen reitin,
ylityspaikkojen yms. tekijöiden rakennekuvaukset 4) Reitistön turvallisuuskartoitus, turvallisuuskuvaukset ja pelastus-suunnitelma 5) Reitistön palvelutuottajien laatumääritelmä ja palvelukuvaukset 6) Alustavat
sopimukset maanomistajien kanssa 7) Alustavat sopimukset palvelutuottajien kanssa 8) Projektisuunnitelma toteutusta varten 9) Budjetti toteutusta varten 10) Rahoitussuunnitelma toteutusta varten.
Paimion KHT Soikan jalkapallokentän kunnostus

Paimion Haka ry, Jari Tranberg p. 040 551 5256

1.7.2010 -31.12.2010 Yleishyödyllinen investointituki, Paimio
Tekonurmikentän pinnoitteen uusiminen, hoitokoneen hankkiminen ja kioskirakennuksen peruskorjaus.

27 375

9 125

36 500

Maskun ja Nousiaisten arvokkaat maisemat Nousiaisten ja Maskun luonnonsuojeluyhdistys ry, Olli j. Suominen p. 040 541 7662

10 400

2 600

13 000

16.8.2010 -31.7.2011 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Masku ja Nousiainen
Maskun ja Nousiaisten arvokkaat maisemat –hankkeen tavoitteena on lisätä perinnemaisemien, muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriympäristöjen hoitoa. Tähän tavoitteeseen päästään aktivoimalla
maanomistajia sekä paikallisia yhdistyksiä maisemanhoitotyöhön. Toteutuessaan hanke parantaa ympäristön tilaa ja lisää maaseudun elinvoimaa. Hankkeen tavoitteena on luoda verkostoja, joiden kautta kukin
maisemakohde saa sopivan ja sitoutuneen hoitajan ja kohteen piirteisiin sopivan hoitomenetelmän. Hoitotyön jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen varmistuu, jos maanomistajat ja yhdistykset solmivat
perinnebiotooppisopimuksia. Tukimahdollisuuksista tiedottaminen ei välttämättä tuota tuloksia välittömästi, vaan konkreettisiin tukihakemuksiin ja maisemanhoitotyöhön voidaan ryhtyä vasta parin vuoden
viiveellä.
Seuralan kylätalon peruskorjaus

Sauvon kunta, Pentti Urho p. 050 594 8918

150 000

150 000

1.10.2010 -31.3.2012 Yleishyödyllinen investointituki, Sauvo
Hankkeessa toteutetaan Seuralan kylätalolle kunnostusremontti, jossa peruskorjataan vanhan kylätalon ulkoverhoilua, runkorakenteita, uusitaan katto ja wc-tilat sekä parannetaan rakennuksen
energiataloudellisuutta ja käyttömahdollisuuksia erityisesti liikuntarajoitteisten ja vanhusten näkökulmista.
Liedon Riistamajan ympäristökuormituksen pienentäminen ja Liedon Riistamiehet ry, Heikki Keihäs p. 0400 974 208
energiatehokkuuden parantaminen

36 560

12 186

48 746

1.7.2010 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Lieto
Liedon Riistamiehet ry on lietolainen ampumaurheiluseura, joka vaalii metsästys- ja ampumaurheilukulttuuria ja pitää yllä tätä tarkoitusta varten Liedon Riistamajaa talkoovoimin. Riistamajan käyttäjäkunta
muodostuu seuran jäsenistön lisäksi eri sidosryhmistä, lietolaisista maanomistajista, koululuokista ja partiolaisista ja muista Liedon ympäristön juhlatilan tarvitsijoista. Majalla on järjestetty leirikouluja, partiolaisten
viikonloppuleirejä sekä erilaisia koulutustapahtumia. Myös hääjuhlien ja syntymäpäivien pitopaikkana Riistamaja on suosittu. Majan peruskorjaus on seuran taloudellisen tilanteen huomioon ottaen ylivoimainen
tehtävä. Peruskorjaukseen sisältyy vesikatteen uusiminen, lisälämmöneristeen asentaminen yläpohjaan, lattiapintojen uusiminen, jätevesijärjestelmän saattaminen tulevia vaatimuksia vastaavaksi sekä saunan ja
keittiön korjaus.
Nousiaisten Aseman leikkipuisto-projekti 2010-2012

Aliskulman kyläyhdistys ry, Henna Isotalo p. 040 702 4580

19 714

6 571

26 285

1.10.2010 - 30.9.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Nousiainen
Hanke pitää sisällään leikkipuiston perustamisen Nousiaisten Vanhan Aseman pihapiiriin sekä piharakennuksen katon sekä seinien korjauksen. Hankkeen pääkohderyhmä ovat lähiseudun lapsiperheet. Lisäksi
leikkipuisto palvelee myös perhepäivähoidon lapsia, joita kylässä on tällä hetkellä kaksi ryhmää. Asemalla järjestetään paljon juhlatilaisuuksia sekä tapahtumia joihin osallistuu paljon myös lapsiperheitä.
Tavoitteena on rakentaa oman kodin lähelle turvallinen ja monipuolinen leikkipuisto, joka palvelisi monenikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Leikkipuisto jää kyläyhdistyksen hallintaan osana Nousiaisten Vanhaa
Asemaa. Hyvä leikkipuisto antaa lapsiperheille virikkeitä myös tulevaisuudessa ja mahdollistaa toiminnan monipuolisen järjestämisen lapsiperheille kyläyhdistyksen toimesta.
Matkailutilan kehittäminen

Ilmaristen Matkailutila, Kalervo Alilonttinen p. 0400 674 185

4 400

17 600

22 000

27.9.2010 - 3.7.2014 Yrityksen investointituki, Lieto
Investoinnit käsittävät piha-alueiden kunnostuksen, grillikodan rakentamisen sekä hälytyslaitteiden ja järjestelmän asentamisen. Piha-alueen kunnostus käsittää sisääntulo- pihan sekä uima-altaan viereisen alueen
kunnostuksen.
Saunarannan kunnostus Björkudden 2011

Karunan Urheilijat ry, Pekka Virtanen p. 040 519 6514

31 249

10 417

41 666

1.2.2011 - 28.2.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Sauvo
Karunan Urheilijat ry on tehnyt suunnitelman kunnostaa omistamansa saunarakennuksen ympäristöä. Tarkoituksena on tehdä saunarantaan uimaranta, laituri ja pukukoppi. Lisäksi on tarkoitus tehdä vieressä
sijaitsevalle Karunan Urheilijoiden tanssilavalle lasitus. Lasituksen ansiosta tanssilavan käyttöikä pidentyy keväästä ja syksystä.
Luontokapinetin investointiportaat

Pöytyän kunta, Pöytyän kunta p. 02 481 000

106 294

106 294

1.3.2011 - 31.3.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Pöytyä / Yläne
Pöytyän kunnan Yläneellä on entisiin koulukiinteistöihin kunnostettu v. 2002 Luontokapinetti-nimen alla toimiva luontokeskus, jonka sydän on 600 m2:n laajuinen luontonäyttely. Näyttelyhallin yhteydessä on myös
kokoustila, kahvila ja tuotemyyntipiste sekä toimisto- ja sosiaalitiloja. Toinen koulurakennus on kunnostettu vaihtuvien näyttelyjen esittelytilaksi ja entisessä keittolarakennuksessa on monitoimitila kurssien
järjestämiseksi. Pääosa kävijöistä on luontonäyttelyyn tutustuvia ryhmiä, jotka samalla pitävät kokouksia tai juhlia, sekä koululaisryhmiä. Luontokapinetti on alueellisesti vakiintunut toimija lasten ja nuorten
ympäristökasvatuksessa. Toiminnan keskeisin kehittymisen este liittyy koululaisryhmille sopivien majoitusmahdollisuuksien puuttumiseen. Toiminnassa halutaan nousta muutenkin "portaita ylöspäin": Majoitustilat
rakennetaan vaihtuvien näyttelyjen tilana toimivaan koulurakennukseen kevyin irtoseinäkkein ja kalustetaan retkisängyin ja patjoin. Vaihtuvan näyttelyn tila siirretään luontonäyttelyn yhteyteen. Peseytymistilat
toteutetaan monitoimitilan alakertaan. Kahvio kalustetaan kevytrakenteisin kalustein, jotka sallivat tilan muuntamisen eri tarkoituksiin ryhmien mukaan. Luontonäyttelyä kehitetään kohdennetulla äänentoistolla,
videopohjaisten esitysten tekniikkaa päivittämällä, kieliversioiden teolla sekä web-yhteydellä luontoon. Tehdään myös kaksi uutta videoesitystä, ja nykyistä materiaalia uusitaan ja lisätään. Markkinointimateriaalia
tehdään eri tarkoituksiin. Pihalle hankitaan pöytä-penkki-yhdistelmä ja geologisen luontopolun läheisyyteen tehdään lukittava grillikota. Toteutetaan opastus alueelle, lähiseudun palveluihin ja kohteisiin.
Luontokapinetin kehittämisen rappuset

Pöytyän kunta, Pöytyän kunta p. 02 481 000

49 317

8 703

58 020

1.3.2011 - 31.3.2013 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Pöytyä / Yläne
Luontokapinetin asiakasryhmien kirjon laajentamiseksi ja uudenlaisen tarjonnan aikaansaamiseksi kehitetään Luontokapinetin sisältötarjontaa, jota halutaan nostaa ja kehittää "seuraaville rappusille".
Tuotteistettuja kursseja lisätään. Uutena sisältönä luodaan verkko-opetusmateriaalia ja verkossa tapahtuvaa yhteistyötä Luontokapinetin ja asiakaskoulujen välillä, luodaan elektroninen luontopolku lähimaastoon
sekä hyödynnetään kameratekniikkaa myös verkko-opetusmateriaalissa. Markkinointia tehostetaan uudella markkinointimateriaalilla ja uusilla kohteilla entisten lisäksi. Toiminnan laajentamisessa hyödynnetään
alueellisia yhteistyökumppaneita.
Vistalt ja muhalt - Perinnetietoa Paimiosta

Paimion Perinneyhdistys ry, Jukka Laaksonen p. 040 531 6642

43 940

10 985

54 925

1.4.2011 - 30.6.2014 Yleishyödylinen kehittämistuki, Paimio
Vistalt ja muhalt -hankkeen tavoitteena on siirtää perinnetietoa ja katoavaa paikallistuntemusta nykyisille ja tuleville sukupolville keräämällä, tallentamalla ja julkaisemalla sekä sanallista että kuvallista tietoa
paimiolaisten elämästä ja elinympäristöstä ennen vuotta 1940. Hanke tuottaa perinnetietoa käsittelevän nettisivuston sekä painetun julkaisun.
Varsin hyviä koppeja ja rajaleikkureita

Varsinais-Suomen Pesis ry, Satu Mikola p. 0400 826 354

106 559

26 640

133 199

1.1.2012 - 31.7.2014 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Varsin Hyvä ry:n toimialue
Hankkeen tavoitteena on lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden liikunnallisen elämäntavan ja sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen sekä perinteiden ja yhteisöllisyyden korostaminen. Hanke pyrkii tuottamaan
Varsin Hyvä ry:n toiminta-alueelle uusia liikuntapalvelumuotoja kuntalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä auttamaan alueen omia toimijoita luomaan alueelle pitempikestoista, kuntarajat
ylittävää yhteistoimintaa liikunnan saralla elvyttämällä kansallispeli pesäpallon harrastustoimintaa. Hankkeella on kolme erillistä tavoitetta ja ne voidaan kohderyhmineen ja toimintoineen eritellä seuraavasti: 1.
Lasten ja perheiden vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelujen lisääminen 1.1. Liikunnallisen elämäntavan lisääminen esi- ja alakouluikäisille lapsille 1.2. Perheyhteisöille leirien järjestäminen 2. Kansallispeli pesäpallon
elvyttäminen kuntien yhteisöllisenä vapaa-ajan liikuntamuotona nuorille ja aikuisille (yli 15 v.) 2.1. Kuntien haasteottelut ja tapahtumat 2.2. Kylä- ja vapaapesistoiminta 3. Nuorten toimijoiden kouluttaminen ja
työllistäminen liikuntapalvelujen toteuttamiseksi. Hankkeen lopuksi suunnitellaan toimintamalli, millä eri kohde- ja sidosryhmät löytävät toisensa ja hankkeen kautta toteutetut toiminnot saavat jatkuvuutta.
Paikallisista aktiiveista muodostetaan organisaatioita, jotka pystyvät toteuttamaan toimintoja myös hankkeen päätyttyä.
Haukkavuoren kota

Ruskon Metsästäjät ry, Samuli Tuhkanen p. 040 588 9556

10 456

3 485

13 941

4.4.2011 - 31.5.2012 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Rusko
Ruskon Metsästäjät ry on v. 1951 perustettu metsästysseura, joka toimii Ruskon eteläosassa (v. 2008 Ruskon alue). Ruskon Metsästäjä ry aikoo rakentaa kodan, puuliiterin ja kuivakäymälän Ruskon kunnan
Hujalan kylään. Kodan käyttö on tarkoitettu kaikille ruskolaisille, niin yksityisille kuin päiväkotien, koulujen, partion sekä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kokoontumispaikaksi. Sen sijainti Suokullan vaellusreitin
tuntumassa antaa mahdollisuuden yksittäisten retkeilijöiden ja esim. työpaikkojen TYHY-ryhmien käyttää tukikohtanaan. Kotaa ei voi varata omaan käyttöön vaan se toimii ns. autiotupa periaatteella, eli kodassa
järjestettävä tilaisuus ei saa estää sen käyttöä toiselta osapuolelta.
Heivanko

Heinijoen pienviljelijäyhdistys ry, Sari Holappa p. 040 517 9167

28 660

9 554

38 214

1.9.2011 -30.10.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Pöytyän Yläne
Heinijoen koulu on 1900-luvun alusta ja se on ollut yhdistyksen käytössä 30 vuotta. Koulun 1920-luvun tiilikate kunnostettiin vuonna 2008. Hankkeessa uusitaan Heinijoen vanhan koulun varsinaisen
koulurakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmä sekä sähköistystä. Keittiön toimivuutta parannetaan ja hankitaan astianpesukone. Lisäksi kunnostetaan sisätilojen seiniä, kattoa ja lattioita sekä kunnostetaan vanhat
tuolit ja pöydät. Lajittelu- ja varastorakennuksen katto uusitaan.

Kalliopohjan biolämpökeskus

Nousiaisten Kalliopohja Oy, Pasi Tasanen p. 0500 500 472

34 170

11 390

45 560

1.9.2011 -31.12.2012 Yleishyödyllinen investointituki, Nousiainen
Hankkeen kohteena on seurantalo, hyödynsaajana ovat seurantalon omistajayhdistykset ja kaikki alueen toimijat joille hanke merkitsee jatkossakin talon vuokraustoiminnan jatkumisen ja vuosikymmenten aikana
tehtyjen lukemattomien talkootöiden pelastamista. Tavoitteena on saada lämmitysjärjestelmä, jossa on mahdollista käyttää paikallista biopolttoainetta jota myös talkoilla hankittaisiin esim. metsänharvennuksilta.
Tuloksena ja vaikutuksena on seurantalon talouden elpyminen ja edessä olevien remonttien mahdollistaminen sekä laadukkaan tilavaihtoehdon tarjoamisen yhdistysten omistaman yhtiön kautta. Kalliopohja on
noustelaisen talkoohengen ilmentymä vuosikymmenten takaa. Tavoitteena on jatkossa palvelutarjonnan lisääminen paikallisten leipomoyrittäjien yhteistyöllä tarjoamalla tilaa koulutustilavaihtoehdoksi myös mm.
yrityksille.
Lavamäen kylätalon kattoremontti

Lavamäen kyläyhdistys ry, Kai Kallio p. 040 552 5600

21 300

7 100

28 400

1.9.2011 -31.12.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Rusko / Vahto
Lavamäen kylätalo on kaikille kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka, jossa järjestetään juhlia ja tapahtumia pitkin vuotta. Talo on rakennettu vuonna 1910 rukoushuoneeksi. Alkuperäisen pärekaton päälle on
myöhemmin laitettu tiilikate, joka alkaa olla käyttöikänsä päässä. Vuoden 2010 aikana on huomattu katon vuotavan ja usean kattotiilen olevan rikki. Räystäät, räystäspuut ja katon tukirakenteet ovat osin
lahonneet. Yksittäisten tiilten uusiminen ei tule kyseeseen tiilten yleisen haurauden ja huonon kunnon takia. Tästä syystä tukirakenteet, räystäät ja katto on syytä uusia kokonaisuudessaan, joko saumapeltikatolla
tai muulla perinteisiä arvoja kunnioittavalla materiaalilla. Tämä mahdollistaa kylätalon säilymisen tuleville sukupolville.
Naisten Hyvinvointipäivät Ruskolla 2012-2013

Ruskon Maa- ja kotitalousnaiset, Johanna Suokivi p. 040 723 6144

11 840

2 960

14 800

19.8.2011 -30.6.2013 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Rusko
Naisten Hyvinvointipäivä tammikuussa 2012 sekä tammikuussa 2013 kokoavat ruskolaiset ja lähikuntien naiset yhteiseen hyvinvointitilaisuuteen. Tilaisuudessa kuullaan luomutietoiskuja, hyvinvointiluentoja,
maistellaan lähiruokaa, osallistutaan liikuntatunneille, kokeillaan hemmotteluhoitoja sekä verkostoidutaan muiden samanmielisten kanssa. Naisten Hyvinvointipäivä toimii ruskolaisten ja lähikuntien naisten
yhteisenä hyvinvointifoorumina. Tavoitteena on luoda tilaisuudesta hyvinvointia edistävä vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa oman kunnan yhteisöt edistämään kuntalaisten hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena
on myös luoda luomupiiri Ruskolle sekä uusia harrastajaryhmiä. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat ruskolaiset yhdistykset.
Marskin torin kehittämishanke

Maskun kunta, Pekka Määttänen p. 040 779 1034

149 254

149 254

12.9.2011 - 30.10.2012 Yleishyödyllinen investointituki, Masku
Marskin tosi sijaitsee Askaisten kylätaajamassa ja se on asukkaiden käytössä. Askaisten kyläyhdistys järjestää kesälauantaisin toripäiviä. Hankkeella rakennettaisiin torille myyntikatokset, kioski/varasto –rakennus
sekä käymälä. Lisäksi torialueen maapohja asfaltoidaan. Toteutuessaan hanke pidentää torin käyttöaikaa (huhti-toukokuu) ja luo myös mahdollisuuden pitää toripäiviä ja muita tapahtumia myös talvisin.
Littoisten Työväentalon kunnostus

Littoisten Työväen Urheilijat ry, Esko Koivisto p. 044 339 3913

53 701

17 901

71 602

1.10.2011 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Lieto
Littoisten Työväentalon rakentaminen aloitettiin vuonna 1908 ja se valmistui lopulta 1939. Tilaa vuokrataan erilaisiin juhlatilaisuuksiin sekä yhdistysten käyttöön. Tällä hankkeella kunnostetaan juhlasalia ja eteistä,
rakennetaan lisää wc-tiloja, ajanmukaistetaan keittiön varustusta ja lisätään rakennuksen energiatehokkuutta uusimalla ikkunat sekä lisäämällä yläpohjan eristystä.
Metsästysmajan kehittämishanke

Paimion Metsästysseura ry, Risto Kalve p. 050 352 1958

10 262

3 420

13 682

19.9.2011 -30.9.2012 Yleishyödyllinen investointituki, Paimio
Hankkeella rakennetaan Paimion metsästysseuran majan läheisyyteen grillikota sekä liitytään kunnan vesijohtoverkkoon rakentamalla vesijohto. Hankkeen toetutuminen mahdollistaa jäsenistölle ja
kyläyhdistykselle sekä retkeilyä, sienestystä tai marjastusta harrastaville turvalliset olosuhteet avotulen käyttöön sääolosuhteista riippumatta. Vesijohtoverkkoon liittyminen takaa majan käyttäjille hyvälaatuisen
veden ja riittävän vesihuollon.
Herkkupirtti

Maalaisleipomo Naumanen, Arja Naumanen p. 0500 856 544

26 440

98 440

124 880

27.9.2011 - 24.4.2014 Yrityksen investointituki ja kehittämistuki, Turku / Maaria
Turun Maariaan on rakenteilla uusi liikekeskus josta Maalaisleipomo Naumanen on vuokrannut toimitilan laajentaakseen leipomotoimintaa juhla- ja kokouspalvelutoiminnalla.
Altaan kansa

Maarian Allas ry, Pekka Saaristo p. 044 5868 121

52 378

13 095

65 473

1.11.2011 - 31.8.2012 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Turku / Maaria
Hankkeen kohderyhmänä on Maarian seutukunnan asukkaat, yhteisöt ja yhdistykset. Tavoitteena on käynnistää alueellinen harrastajakesäteatteritoiminta luomalla hankkeen avulla sille toimintamalli. Teatterin
harrastamisen ja näytelmien synnyttämisen perustana on seutukunnan oma kulttuurihistoria ja tapahtumat. Hanke käynnistyy jo valmiina olevan laajan kirjallisen aineiston pohjalta, jossa kuvataan Paimalan
Myllyojan Eskolan suvun historiaa vuosilta 1890-1949 linkittyen kansallisen historian kään-nekohtiin, Aineistosta rajataan ja dramatisoidaan paikallishistoriaan kiinnittyvä näy-telmä, joka valmistetaan esitykseksi
alueen asukkaiden ja teatterin ammattilaisten yh-teistyönä. Prosessin aikana kootaan ja esitellään alueen sosiokulttuurista perinnetietoa ja luodaan valmiuksia sen näkyväksi tekemiselle teatterin keinoin.
Näytelmän ensi-ilta on 14.6.2011 Myllyojan talon pihapiiriin luodulla näyttämöllä. Esityksen valmistami-nen ja sen eri vaiheet dokumentoidaan toimintamalliksi uuden kesäteatteritoiminnan perustaksi. Hankkeen
avulla osoitetaan teatteriesityksen mahdollisuudet paikallishisto-rian kuvaamiseen ja annetaan välineitä omaehtoisen toiminnan jatkamiseen.
PAKKI -työkaluja paikallisten järjestöjen ympäristötyöhön

VALONIA, Anne Myllyaho p. 050 406 3647

56 306

9 936

66 242

1.2.2012 - 31.1.2013 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Varsin Hyvä ry:n toimialue
PAKKI -hankkeen päätavoitteena on nuorten osallisuuden lisääminen ja yhdistysten ympäristövastuullisuuden tukeminen. Hankkeessa tuodaan yhdistyksille uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön sekä omalla
paikkakunnalla että yli kuntarajojen. Yhdistysten ympäristövastuullisuutta lisätään toteuttamalla vähintään kolmelle yhdistykselle kestävän järjestötoiminnan suunnitelma, jonka tarkoituksena on pysyvä, kestävän
toimintakulttuurin muutos yhdistyksen toiminnassa. Nämä yhdistykset toimivat mallina muille alueen yhdistyksille. Yhdistysten näkyvyyttä lisätään ja jäsenhankintaa tuetaan kestävän periaatteen mukaisesti
järjestettyjen yleisötapahtumien avulla ja Varsinais-Suomen ympäristökasvatus-verkoston Pyöreän Pöydän yhteistyöllä.
Leikkisä Karuna

Karunan Kyläyhdistys ry, Liina Aho p. 050 331 8642

11 992

3 997

15 989

17.10.2011 - 31.12.2012 Yleishyödyllinen investointituki, Sauvo
Leikkisä Karuna on Karunan Kyläyhdistys ry:n hanke lasten leikkipaikan ra-kentamiseksi Karunan Rantolaan. Karuna on pieni, aktiivinen, lapsiperheille sopiva maalaiskylä meren äärellä. Rantolassa on palveluita ja
toimintaa varsinkin kesäaikaan, sekä myytävänä merellisiä tontteja. Kylästä kuitenkin puuttuu lapsille sopiva leikkialue. Hankkeen avulla leikkipaikasta hyötyvät niin lapsiperheet kuin lukuisat kesän-viettäjätkin.
Leikkipaikka rakennetaan Nuoristotalon läheisyyteen, jalkapallonurikentän päähän. Uusi leikkikenttä lisää alueen houkuttelevuutta asuinympäristönä, sekä lisää yhteisöllisyyttä kylässä.
Maskutalon peruskorjaus

Maskun kunta, Pekka Määttänen p. 040 779 1034

130 000

130 000

7.11.2011 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen investointihanke, Masku
Hankkeen kohteena oleva rakennus sijaitsee Maskun kunnan keskustassa. Maskutalo on vuonna 1924 rakennettu yhdistystoimintatalo, ja sen kulttuurihistoriallinen arvo on varsin merkittävä, sillä vastaavia
alkuperäisessä ulkoasussa olevia yhdistystoimintataloja ei ole säilynyt kuin muutama. Maskutalon kokonaispinta-ala on 360 m2, josta salin osuus on 150 m2 sekä sosiaalitilat 144 m2. Hankkeessa toteutetaan
Maskutalon kunnostusremontti, jossa uusitaan LVI-järjestelmä, ulkoverhoilua, sokkelia ja tehdään katon ja julkisivun maalauksia. Suora sähkölämmitys korvataan maalämpöjärjestelmällä. Salin
poistoilmajärjestelmä korvataan lämmön talteenotolla varustetulla koneellisella tulo- ja poistoilmanjärjestelmällä. Tilat korjataan nykyvaatimusten mukaisiksi parantamalla rakennuksen energiataloudellisuutta.
Kohde on kunnan keskustan ainoa ´kylätalo´ jossa voidaan järjestää suuria yhteistilaisuuksia. Kunnostus turvaa ja parantaa tilan käyttömahdollisuuksia yhdistystoiminnassa jatkossakin.
Vesiensuojelun organisoiminen Hirvijoen valuma-alueella

Nousiaisten kunta, Juha Rinta-Jouppi p. 044 435 5500

23 400

4 130

27 530

1.1.2012 - 30.11.2012 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Nousiainen ja Masku
Vesiensuojelun organisointi Hirvijoen valuma-alueella on Hirvijoen valuma-alueella toteutettava yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa toimenpiteet, joilla parannetaan Hirvijoen
ekologista tilaa ja käytettävyyttä ja aktivoidaan paikallisia toimijoita yhteistyöhön. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen valuma-alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden tietämys vesiensuojelun tarpeista ja
mahdollisuuksista on lisääntynyt. Hankealueelle tehdään toimenpidesuunnitelma ja organisoinnin malli, jolla suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan. Hankkeen jälkeen toteutetaan yksityiskohtaiset
toteutussuunnitelmat eri toimenpiteille. Hanke toteutetaan koko Hirvijoen valuma-alueella pääsääntöisesti Nousiaisten ja Maskun kuntien ja Leader-ryhmä Varsin Hyvä ry:n alueella. Hankkeen toteutusaika on
tammikuu 2012 -syyskuu 2012. Hankkeessa kootaan Hirvijoen valuma-alueen toimenpidesuunnitelma sekä kerätään ja jaetaan vesiensuojelutietoa alueella. Yksityiskohtaisempia selvityksiä ja suunnitelmia tehdään
myös ostopalveluna. Hankkeen jälkeen on tarkoitus aloittaa kartoitetut konkreettiset toimenpiteet joen tilan ja käytettävyyden parantamiseksi. Toimenpiteitä tullaan mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan
erilaisten hankerahoitusten turvin ja paikallisten toimijoiden ja asukkaiden talkootyötä hyväksikäyttäen. Hankkeessa muodostunutta yhteistyömallia ja kokemuksia voidaan käyttää vastaavanlaisen toiminnan
järjestämiseksi muilla Hirvijoen kaltaisilla valuma-alueilla.
Seuralan kylätalon peruskorjaus, vaihe 2

Sauvon kunta, Seppo Allén p.050 594 8930

60 000

60 000

1.2.2012 - 31.12.2012 Yleishyödyllinen investointihanke, Sauvo
Hankkeella jatketaan Sauvon keskustaajamassa olevan 100-vuotiaan kylätalon peruskorjausta. Kunnostushankkeen tavoitteena on peruskorjata Seuralan kylätalo ja tätä kautta säilyttää ja tehostaa kiinteistön
käyttöä koko kunnan asukkaita ja yhteisöjä palvelevana kokoontumistilana sekä yhteisöllisyyden edistäjänä. Kylätalon energiatehokkuus, toimivuus ja saavutettavuus paranevat oleellisesti. Peruskorjaus on
aloitettu 1.10.2010-31.3.2012 toteutettavalla 150.000 euron suuruisella Leader –hankkeella, jolle tämä on jatkoa. Ensimmäinen vaihe oli rakennuksen ns. pelastava vaihe, jonka toimenpiteitä oli purku/ kantavien
alapohjarakenteiden esiin tuominen ja uudelleen rakentaminen sekä katon uusiminen.Tämä kakkosvaiheen hanke sisältää julkisivulaudoituksen uusimisen, ikkunoiden korjaamisen ja sisäänkäynnin rakentamisen.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Nautelan kartano, Merja Jokila p. 0500 788 099

26 420

26 420

52 840

14 673

4 900

19 573

16.2.2012 - 18.4.2014 Yrityksen käynnistystuki (palkkatuki), Lieto
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen sekä yrityksen kehittäminen ja laajentaminen.
Nousiaisten Valpperin hiihtokeskuksen ulkoilureitin valaistuksen korjaaminen Nousiaisten Alku ry, Reima Rantanen p. 0400 676 510
17.2.2012 -31.5.2013 Yleishyödyllinen investointihanke, Nousiainen
Hankkeen tavoitteena on uusia Nousiaisten Valpperin hiihtokeskuksen ulkoilureitin valaistus ns. takalenkin osalta. Kyseisen reitin pituus on 1390 metriä. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat kilpa- ja
kuntourheilijat niin Nousiaisissa kuin muuallakin maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa valoteholtaan parempi, mutta energiatehokkaampi uusi valaistus myrskyssä tuhoutuneen valaistuksen tilalle. Osa
valaisimista ja pylväistä uusitaan ja osa korjataan.
Kylämatka - Paikallistarinoiden esityssarja Varsinais-Suomessa

Framil ry, Venla Luoma p. 044 967 9093

56 181

24 077

80 258

1.4.2012 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Alueiden välinen hanke, toimialue Sauvo, Masku (Lemu) ja Kaarina Varsin Hyvä ry:n alueelta; Muurla Ykkösakseli ry:n alueelta
Kylämatkat 2012-2013 paikallistarinoiden esityssarja on Varsinais-Suomen kylissä toteutettavaa muisteluteatteria, jossa kootaan muistoja ja tarinoita paikallisilta asukkailta. Muistoista valmistetaan esityksiä
kyläläisten voimin, teatterialan ammattilaisten johdolla. Alueellisesti Kylämatka vie kulttuuria paikkoihin, joissa sen saatavuus on ollut vähäistä suurimman osan palveluista keskittyessä kuntien keskuksiin.
Painopiste on siinä, mitä asukkaat haluavat itse tehdä ja kertoa. Ohjaajat antavat tälle mahdollisuuden, keskeisessä asemassa toteutuksessa ovat paikalliset yhdistykset. Hankkeessa järjestetään muistelutapaamisia
joissa kootaan tarinoita, joista esitykset työstetään. Esityksiä järjestetään kussakin kylässä vähintään viisi. Vuonna 2012 mukana on kahdeksan kylää ja vuonna 2013 yksitoista. Käsikirjoitukset arkistoidaan ja
esitykset tallennetaan videoin ja valokuvin.
Virkistäytymään Paimionjoelle

Paimionjokiyhdistys ry; Päivi Jokela-Heiskala p. 044 7791 285

Varsin Hyvä ry:n osuus 6 666

6 666

1.6.2012 -31.12.2012 Yleishyödyllinen kehittämishanke, alueidenvälinen hanke (vireillä V-S Jokivarsikumppanit ry:llä) Paimio ja Sauvo
Paimionjoki-yhdistys on perustettu Somerolla 12.5.2010, ja yhdistyksen työ käynnistyi Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskäytön kehittäminen –hankkeen avulla (1.9.2010-30.9.2011). Tämän hankkeen
tuloksena syntyi myös Paimionjoki paremmaksi –toimenpideohjelma 2011-2015. Virkistyskäyttöteemaryhmän työn tuloksena toimenpideohjelmaan kirjattiin hankeideoita, joilla Paimionjoen vesistön
virkistyskäyttöä voitaisiin kehittää. Virkistäytymään Paimionjoelle –kehittämishanke toteuttaa seuraavia Paimionjoki paremmaksi toimenpideohjelman kohtia: Virkistyskäyttömahdollisuuksien lisääminen,
Maisemanhoidon ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen ja Arvostuksen nostaminen. Hankkeen tavoitteena on 1) luoda Paimionjoen alueen eri toimijoiden yhteistyöverkosto virkistyskäytön kehittämistä
varten 2) järjestää virkistyskäytön kehittämiseen sitouttavia yleisötilaisuuksia 3) löytää virkistyskäyttöön ja retkeilyyn soveltuvia alueita ja paikkoja Paimionjoen vesistön alueelta 4) valmistella virkistyskäyttöön ja
retkeilyyn soveltuvien ranta-alueiden ja paikkojen kunnostus- ja hoitosuunnitelmia
Etupäässä erinomaista, yhteistyöhanke
Livonsaari-Velkua

Velkuan Saaristolais-yhdistys ry, Johanna Antila p. 050 573 9332

Varsin Hyvä ry:n osuus 12 168

12 168

17.1.2012 - 30.9.2013 Yleishyödyllinen kehittämishanke, alueiden välinen hanke (vireillä I samma båt - samassa veneessä ry:llä) Naantali ja Masku (Livonsaari ja Velkua)
Etupäässä erinomaista –Velkua ja Livonsaari yhteistyöllä kukoistukseen –hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat Velkuan ja Livonsaaren kokoaikaiset ja osa-aikaiset asukkaat, yhdistykset ja elinkeinoelämä.
Hyödynsaajina ovat alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Tavoitteena on toteuttaa esiselvityshankkeen ´Samaan suuntaan –Livonsaari-Velkua´ loppuraportin esittämiä toimenpiteitä: 1) Alueen
tapahtumatuotannon ja sisällön määrän kehittäminen sekä tapahtumakalenteri tiedottamiseen 2) Tehdään paikallisten palvelujen käyttöopas 3) Perustetaan infokioskitoiminta tonttipörsseineen 4) Tehdään
valokuituselvitys 5) Laaditaan kyläsuunnitelma ja perustetaan kyläfoorumi 6) Laaditaan toimintasuunnitelmat alueen yhteisessä käytössä oleville kaupungin omistuksessa oleville kiinteistöille/toimitiloille
Savojärven pohjoinen reittiyhteys

Kuhankuonon retkeilyreitistö ja virkistysalueyhdistys ry, Tapio Tuhkanen p. 040 720 3071

26 739

8 913

35 652

2.3.2012 - 1.7.2013 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Pöytyä (Yläne)
Hankkeella täydennetään Kuhankuonon retkeilyreitistön kokonaisuuteen kuuluvaa suosittua Pukkipalon reittiä. Rakennettavan reitin pituus on noin 3,2 kilometriä, ja näin saadaan päiväretkeilyyn sopiva 6,6
kilometrin pituinen ympäri kuljettava reitti. Reitinosa on poikkeuksellisen vetovoimainen järven ja laajan suoalueen muodostama kokonaisuus. Valtaosa reitistöstä rakennetaan pitkospuiden varaan, lisäksi tehdään
pieni silta, muutama taukopenkki, opasviitoitus ja telineet luontoa esitteleville infotauluille. Hyötyjinä ovat retkeilijät (erityisesti päiväretkeilijät, kuten koululaiset ja yritysryhmät) sekä paikalliset majoitus-, ohjelma, opastus- ja ravitsemuspalveluita tarjoavat yritykset. Toimenpiteen voidaan nähdä lisäävän reitistön käyttöä merkittävästi. Lisääntyneellä kävijämäärällä on positiivista vaikutusta paikallistalouteen.
Osmalahden palloilukenttä

Osmalahden kaava-alueen kyläyhdistys ry, Maarit Heinonen p. 045 232 6168

18 495

6 165

24 660

1.6.2012 - 31.7.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Sauvo
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Sauvon kunnan Osmalahden asuinalueelle palloilukenttä. Osmalahti on yksi Sauvon suurimmista asuinalueista, ja koska etäisyys kuntakeskukseen on kymmenen kilometriä,
lähiliikunta-alueille on tarvetta. Rakennettava palloilukenttä tarjoaa virikkeitä sekä mielekästä ja monipuolista tekemistä kaiken ikäisille lapsille ja aikuisille. Palloilukenttä on omaehtoisen liikkumisen, tekemisen ja
kohtaamisen paikka osmalahtelaisille ja alueen kesäasukkaille, lähikylän asukkaille ja kaikille sauvolaisille. Rakennettavan palloilukentän keskeinen sijainti mahdollistaa sen monipuolisen ja ympärivuotisen käytön;
talvisin se voidaan jäädyttää luistelua ja muuta jääliikuntaa varten. Kenttä reunustetaan metsänpuoleisilta sivuilta puurakenteisella aidalla ja rakennetaan valaistus. Kentälle hankitaan jalkapallo- ja jääkiekkomaalit
sekä penkkejä. Kentän laidalle rakennetaan pieni varastokoppi kentän kunnossapitoon tarvittavien tarvikkeiden säilytystä sekä kentän sähkö- ja vesiliittymää varten. Kentän kunnossapitoon hankitaan pienkoneita
ja tarvikkeita.
Koneiden ja laitteiden hankinta

Motohuolto Siipola, Samuli Siipola p. 040 837 2604

1 563

6 252

7 815

18.4.2012 - 2.7.2014 Yrityksen investointituki, Turku / Paattinen
Kyseessä on hiljattain perustettu moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausyritys, joka harjoittaa myös pienimuotoisia metallirakennetöitä. Yritys myy korjauspalvelujen lisäksi työhön tarvittavia varaosia. Hankitaan
yritykselle töiden suorittamiseen vaadittavia koneita ja laitteita.
Herkkuruokaa puusta - syötävien lahottajasienten viljely
maatalouden sivuelinkeinona

Turun ammattikorkeakoulu, Tony Wahlroos p. 050 5985 191

Varsin Hyvä ry:n osuus 50 077

125 194

1.8.2012 - 31.12.2014 Elinkeinojen kehittämishanke, Alueiden-välinen hanke; Varsin Hyvä ry:n ja V-S Jokivarsikumppanit ry:n toimialueet
Hankkeessa kehitetään syötävien, kotimaisten lahottajasienten viljelyä maa- ja metsätalouden sivuelinkeinoiksi Varsinais-Suomessa. Hankkeessa keskitytään käytännön kokeiden osalta puuta lahottaviin,
tunnettuihin ruokasieniin, koivunkantosieneen ja kuusilahokkaan. Hankkeen sivutuotteena seudun yleinen tuotantovalmius, markkinatietämys ja yhteistyöverkosto myös muiden vastaavien lajien viljelyä ajatellen
paranevat. Valitut matalan viljelyteknologian viljelymenetelmät sopivat Suomen oloihin, niiden investointikulut ja kokeilun riskit ovat pieniä. Hankkeen osatehtävät ovat 1) tuotteiden kaupallistamisen selvitys, 2)
hanketta rahoittavien Leader-alueiden kartoitus kyseisen sieniviljelyn kannalta sekä alueellisen yhteistyöverkoston kokoaminen, 3) elävien sienirotujen keruu sekä 4) käytännön koeviljelyt.
Matka kylämaisemaan

ProAgria Länsi-Suomi, V-S Maa- ja kotitalousnaiset, Katri Salminen p. 050 664 74

72 640

18 160

90 800

10.9.2012 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Varsin Hyvä ry:n toimialue
Matka kylämaisemaan –hankkeen aikana luodaan kyliin edellytyksiä tulevaisuuden kylämatkailulle tekemällä maisemasta ja luonnosta monipuolinen vetovoimatekijä. Kylämatkailun edellytyksiä lisätään mm.
suunnittelemalla kyliin kylä- tai maisemapolkuja ja kylätapahtumia. Tavoitteena on saada mukaan kuusi innostunutta, aktiivista ja asiaan sitoutuvaa kylää. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset
vahvuudet. Hankkeen aikana toteutetaan mukaan lähteneissä kylissä kyläiltoja, kyläkävely, maisemanhoitotalkoot, maisemanhoitosuunnitelma, erityisympäristötukihakemuksia ja paikallinen kylätapahtuma.
Kotiseutukeskus Mäntylä - vaihe II

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry, Tauno Linkoranta p. 044 533 4750

25 661

8 554

34 215

7.6.2012 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen investointihanke, Masku (Lemu)
Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry kunnosti edellisessä hankkeessa (Kotiseutukeskus Mäntylä – vaihe I) Lemun kirkon naapurissa sijaitsevan pientilan Kotiseutukeskus Mäntyläksi. Tuolloin tulivat kuntoon navetta
ja kellarivarasto. Asuinrakennuksen huono kunto yllätti ja sen kunnostus jäi toteutettavaksi uudessa Kotiseutukeskus Mäntylä – vaihe II –hankkeessa. Kunnostettu asuinrakennus mahdollistaa näyttely- ja
opastustoiminnan sekä muuta kulttuuritoimintaa. Hyödynsaajia ovat Maskun ( erityisesti Lemun alueen) asukkaat ja yhdistykset. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Lemun keskiaikaisen kirkon maisema
paranee.
Leader-asiamies -hanke

Suomen Kylätoiminta ry, Risto Matti Niemi p. 050 599 5229

Varsin Hyvä ry:n osuus 2700

2 700

1.11.2012 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämishanke, valtakunnallinen hanke, Varsin Hyvä ry:n toimialue / koko Suomi
Suomen kylätoiminta ry hakee alueiden välisenä hankkeena valtakunnallista Leader-asiamieshanketta, joka jatkaa nyt käynnissä olevaa vastaavaa hanketta. Uuden hankkeen tavoitteina ovat toimintaryhmien
yhteistyön kehittäminen, toimintaryhmien roolin vahvistaminen aluekehitystyössä sekä Leader-toimintatavan tunnettuuden lisääminen. Hankkeen rahoitus haetaan Ykkösakseli ry:n kautta.

Kansalaiskunta - Yhteissuunnittelulla ja -toiminnalla
parempaan lopputulokseen

Varsinais-Suomen Kylät ry, Tauno Linkoranta p. 044 533 4750

Varsin Hyvä ry:n osuus 40 302

40 302

1.1.2012 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Alueiden välinen hanke; Varsin Hyvä ry:n, Ykkösakseli ry:n, Ravakka ry:n ja I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimialueet
Palvelujen sekä lähidemokratian järjestämisessä tarvitaan entistä enemmän julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja sopimuksellisuutta. Hankkeessa perustetaan, hyödynnetään ja kehitetään kylien
neuvottelukuntia, aluetoimikuntia, kylä- ja kotiseutuneuvostoja jne. Samoin edistetään kyläsuunnitelmia ja niiden yhteyttä kuntien suunnitteluun. Edistetään myös kunnallisten maaseutuohjelmien syntymistä ja
muita mahdollisia sopimus- ja neuvottelumenettelymalleja, joilla asukkaiden kehittämisideat tuodaan osaksi kuntien suunnittelua. Samoin etsitään ja luodaan malleja (mm. käyttäjäraati), joilla yhdistykset voivat
konkreettisesti osallistua julkisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Avustetaan kuntia järjestöstrategioiden kirjoittamisessa. Yhdistyksille tehdään palvelutoiminnan kartoituksia ja avustetaan palveluiden
kehittämisessä ja palvelusopimusten tekemisessä. Järjestetään koulutuksia osaamisen lisäämiseksi.
Sauvon Panimotupa

Sauvon panimotupa, Päivi Malmberg p. 0400 981 042

3 613

14 452

18 065

14.6.2012 - 31.12.2014 Yrityksen investointituki, Sauvo
Oluen ja tilaviinin valmistuksen aloitaminen ja siihen liittyviä investointeja. Toimintaa varten saneerataan omalla pihalla sijaitseva vanha navetta määräysten mukaiseksi elintarvikehuoneistoksi. Navetassa uusitaan
LVI, sähkö sekä tilan pinnat. Tilaan hankitaan tarvittavat laitteet mm. keittokattila, käymisastiat, tankit, analysointivälineet ja rosteritaso vesipisteineen.
Maalämpö Maarian Mahdin urheilutaloon

Maarian Mahti ry, Esko Hakala p. 0400 523 079

17 500

17 500

35 000

11.7.2012 - 31.12.2012 Yleishyödyllinen investointituki, Turku / Maaria
Maarian Mahdin omistaman urheilutalon lämmitysjärjestelmä vaihdetaan öljylämmityksestä maalämpöön. Maalämpöön siirtymisen tavoitteena on ympäristösyiden lisäksi talon lämmityskustannusten
pienentäminen. Urheilutaloa käyttävät seuran jäsenten lisäksi Maarian, Moision ja Paattisten alueiden yhdistykset ja asukkaat.
Littoistenjärven näköala- ja lintutornin rakentaminen

Liedon kunta, Henna Paajanen p. 050 4077 275

24 500

1 500

26 000

13.10.2012 -30.4.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Lieto
Hankkeessa rakennetaan näköala/lintutorni Littoistenjärven pohjoisrannalle kosteikkoalueen tuntumaan. Näin edistetään alueen luontoympäristön käyttöä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan sekä opetukseen.
Hanke sisältää myös paikalla kulkevan polun parantamisen, alueen reittiopasteiden uusimisen ja täydentämisen sekä lähiympäristön metsän raivaamista näkymän parantamiseksi.
Livonsaaren seurojentalon peruskorjaus

Livonsaaren kyläyhdistys ry, Simo Kaamanen p. 0400 532 135

131 250

43 750

175 000

1.11.2012 - 31.8.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Naantali (Livonsaari)
Perussparannuksella kohennetaan kiinteistön energiataloudellisuutta ja korjataan seurantalo nykyvaatimukset täyttäväksi kokoontumistilaksi. Perusparannus sisältää seuraavat kokonaisuudet: 1) Rakennustekniset
työt; salin ja näyttämön ylä- ja alakerran lattiat uusitaan ja lämpöeristetään, seiniä paneloidaan ja maalataan, kattopintoja maalataan ja ikkunoita maalataan ja tiivistetään 2) Keittiöön sekä siihen liittyviin tiloihin on
suunniteltu kalustemuutoksia, seinäkkeiden ja ovien lisäyksiä sekä maalaus- ja mattotöitä 3) LVI-tekniset työt: Rakennuksen peruslämmön tuottamiseen asennetaan ilmalämpöpumput. Keittiöön ja näyttämön
alaosaan asennetaan lämmön talteenotolla varustetut poisto- ja tuloilmakojeet. Salin poistoilmakojeeseen asennetaan uusi neliportainen säädin. Salin lattian alustan tuuletus varmistetaan koneellisella
poistokojeella. 4) Sähkötyöt: Kiinteistön pääkeskus siirretään pois keittiöstä. Kiinteistön sähköjärjestelmä saatetaan tämän hetken määräysten mukaiselle tasolla. Kohde on kylän ainoa kylätalo jossa voidaan
järjestää suurempia yhteistilaisuuksia. Kylätalo tulee jatkossa turvaamaan tilat harraste-, kokous- ja juhlatilaisuuksien järjestämiselle Livonsaaren ja Velkuan asukkaille.
Hoitolan rakentaminen

Kuppari-Hanna, Hanna Aro-Heinilä p. 040 590 5379

22 863

68 587

91 450

23.11.2012 - 31.12.2014 Yrityksen investointituki, Naantali (Livonsaari)
Tukea on myönnetty uuden hoitolan (Kuppari-Hannan perinneparantola) rakentamiseksi Livonsaaren yhteisökylä Oy:ltä vuokrattavalle alueelle. Yritys tuottaa luontaishoitolapalveluita ja edistää suomalaista
kansanlääkintäperinnettä.
Ruskon keskusta-alueen maisema-, luonto- ja liikuntapolun kehittäminen

Ruskon kunta

45 195

45 195

1.4.2013 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Rusko
Rakennetaan Ruskon kunnan keskustaan uusi polku, jolloin nykyiset reitit siihen yhdistettynä saadaan yhtenäinen kävelyreitistö Ruskojoen ranta-alueelle. Reitin varrelle rakennetaan liikuntavälineitä ja sijoitetaan
penkkejä sekä piknik-taukopaikkoja.
Maskun keskuspuiston rosariumin kehittäminen

Masku-Seura ry, Tatu Kulmala p. 050 520 5353

9 638

3 212

12 850

1.4.2013 -31.12.2013 Yleishyödyllinen investointihanke, Masku
Maskun keskuspuisto sijaitsee Nivolan tilan välittömässä läheisyydessä Maskujoen laaksossa. Keskuspuiston ydin on Masku-Seuran ylläpitämä ruusupuisto, jossa on n. 450 eri ruusua. Rosariumia kehitetään
tekemällä puiston alueesta entistä edustavampi sekä paremmin virkistyskäyttöön soveltuva. Kasveja poistetaan, siirretään ja kunnostetaan, ympäristöä siistitään puita raivaamalla, käytäviä sepelöidään ja rajataan
sekä rakennetaan uusi kulkuyhteys alueella olevan lammen ympäri. Hankitaan penkkejä ja tehdään opastuskyltti.
Onks tääl tämmöstäki ollu? -Liedon kulttuuri-ympäristön dokumentointi hanke

Nautelankoski-säätiö, Leena Viskari p. 050 593 1692

63 200

15 800

79 000

1.2.2013 -31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Lieto
Hanke edistää ympäristötietoisuutta perustietoa tuottamalla jakamalla. Kohderyhmänä ovat paikalliset asukkaat, maakunnallisen ja kunnallisen tason maankäytön suunnittelijat ja toteuttajat, oppilaat ja opettajat,
jotka voivat hyödyntää aineistoa opetustyössä, sekä tutkijat. Hankkeen aikana tehdään rakennus- ja maisemainventointia sekä maisemahistorian tutkimusta. Jo olemassa olevia inventointeja täydennetään ja
saatua aineistoa analysoidaan ja tutkitaan. Alueen maisemahistoriaa tutkitaan isojakokarttojen avulla. Hankkeessa toteutetaan internetiin kulttuuriympäristökartasto, joka kootaan rakennusinventointitiedoista ja
maisemahistorian rakennetta kuvaavista kartoista. Rakennuskulttuurikortisto muodostuu kohdeinventoinneista ja alueinventoinneista. Peruskarttapohjalle digitoidut isojakokartat visualisoivat historiallista
maisemarakennetta. Hankkeen tuloksena syntyy kaikille avoin kulttuuriympäristön perustiedosto, jota tarvitaan mm. matkailupalvelujen kehittämiseen ja rakentamiseen, kylien hoitosuunnitelmien laatimiseen
sekä tavanomaiseen asuinympäristön kehittämiseen ja rakentamiseen.
Vanhalinnan viikinkivene Helga - tapahtumien tori
kansallismaisemassa
11.1.2013 -31.8.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Lieto

Liedon Vanhalinna -säätiö, Pekka Kanervisto p. 040 507 5900

74 924

73 736

148 660

Vanhalinnan alueelle lähelle Aurajokea ja rantaniittyä rakennetaan viikinkivene Helgalle suojarakennus, joka tulee olemaan samalla esiintymisareena erilaisille tapahtumille niin kesä- kuin talviaikanakin. Vanhalinna
2015-vision mukaan tavoitteena on rakentaa kartanon lähituntumaan sekä alueen asukkaita, Vanhalinnan asiakkaita että matkailijoita palveleva virkistyskeidas, areena, jossa on mahdollisuus erilaisten
aktiviteettien harrastamiseen. Tällä hetkelläVanhalinnassa järjestetään jo monenlaisia ulkoilmatapahtumia, kuten laskiaistapahtuma ja Linnavuoren yö (muinaistulitapahtuma) ja Vanhalinna on myös Hämeen
Härkätien autosuunnistuksen yksi tapahtumapisteistä. Itsessään näiden tapahtumien laadun jatkuva kehittäminen ja osallistujamäärien kasvattaminen vaatii ulkoalueelle tapahtuma-areenaa. Areena mahdollistaa
myös suurempien ulkoilmatilaisuuksien tuottamisen myös yhdessä eri tahojen, kuten Liedon kunnan, kanssa. Helga viikinkiveneen replikan lähtökohtana on tuoda alueen esihistoriaa uudella tavalla tietoisuuteen ja
elävöittää sitä.
Littoisten Tehtaanmäen tarinapolut

Kyläyhdistys Emma ja Anselmi ry, Eeva Turpeinen p. 040 356 5696

50 732

12 683

63 415

5.2.2013 -1.2.2014 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Lieto
Luodaan tietokanta Littoisten verkatehtaan alueeseen liittyvistä faktoista, tarinoista, kuvista ja videoista. Osittain tieto on jo olemassa, mutta hajallaan ja arkistoimatta. Uutta ja vanhaa informaatiota
hyväksikäyttäen tehdään kaksi omatoimista kävelykierrosta, joihin voi tutustua kyläyhdistyksen sivuilla. Kierrokset voi tulostaa tai ladata älypuhelimeen tai tablettiin. Tietokannasta tehdään myös valokuvakirja
Tehtaan valossa. Kirja perustuu täydennettynä kahteen aiemmin järjestettyyn valokuvanäyttelyyn, jotka kertovat sanoin ja kuvin verkatehdasalueen vaiheista 1910-1960. Hankkeen aikana täydennetään myös
verkatehtaan ympärille oleviin entisiin työläis- ja muihin rakennuksiin liittyvää informaatiota. Hanke on suunnattu lähiseudun vanhoille ja uusille asukkaille, koululaisille, matkailijoille, ulkoilijoille ja tehdasalueen
historiasta kiinnostuneille. Littoisten verkatehdas ympäristöineen on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi teollisuusmiljööksi.
Paimionjoki tutuksi

Paimionjokiyhdistys ry, Päivi Joki-Heiskala p.044 779 1285

Varsin Hyvän ry:n osuus 11 634

58 172

1.2.2013 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen kehittämishanke, Alueiden välinen hanke (vireillä V-S Jokivarsi-kumppanit ry:llä), Somero, Koski TL, Marttila, Pöytyä, Tarvasjoki, Paimio, Sauvo
Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää Paimionjoen jokivarsiympäristöjä osaksi kuntalaisten arkiviihtyvyyttä valmistelemalla esimerkiksi teemoitettujen luontopolkujen perustamista ja jokirantojen käyttöönottoa
erilaisin tapahtumin ja käytännön toimenpitein. Hankkeen tuloksena kuntiin syntyy vahva perusta jokivarsiympäristön omatoimiselle jatkokehittämiselle. Hanke lisää kuntalaisten tietoisuutta Paimionjoen
merkityksestä mahdollisena osana arkielämän elämyksellisyyttä ja viihtymistä, edistää Paimionjoen luontoarvojen tunnettuutta ja lähiluontotuntemusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Paimionjoen varren kunnat,
asukkaat, kesäasukkaat ja välillisesti alueen elinkeinoharjoittajat, matkailijat ja muut seudun palveluja hyödyntävät tahot.
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Tietopartio Oy, Sampo Blom p.044 080 0888

18000

18 000

36 000

1.3.2013 -31.12.2014 Yrityksen käynnistystuki (palkkatuki), Masku
Kyseessä on maskulainen yritys, toimialana tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus. Ylläpitopalveluiden lisäksi yritys myy tietokoneita, palvelimia ja tarvikkeita tarjoten tietotekniikan kokonaisratkaisuja
pienille ja keskisuurille yrityksille. Tällä hetkellä n. 10% asiakkaista on kuluttajia. Yrityksen asiakkaat sijaitsevat Turun seudulla. Toiminnan laajentuessa yritys on palkkaamassa järjestelmäasiantuntijan, jonka
toimipaikka on Maskussa.

Maskun Pakaisten kylähistoriikki

Pakaisten kyläyhdistys ry, Marjukka Kulmala p. 050 524 3278

8 000

2 000

10 000

1.4.2013 -31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Masku
Hankkeessa kerätään haastattelu- ja kuva-aineistoa Maskun kunnan Pakaisten kylän elämästä nykyhetkestä mahdollisimman kauas taaksepäin. Haastatteluilla saadaan tietoa ainakin 1950-luvusta, mutta myös
vanhempia aikoja muistavia toivotaan löytyvän. Aineistoon liitetään lisäksi arkisto- ja asiakirjatutkimuksia, jotka ulottuvat paljon pidemmälle historiaan. Aineisto kootaan painetuksi julkaisuksi. Valokuva-aineiston
parhaimmistosta kootaan valokuvanäyttely ja kuvien tiimoilta järjestetään yksi tai useampi katseluilta, joissa henkilöitä ja paikkoja voidaan tunnistaa. Paikallishistorian arvostuksen toivotaan tämän hankkeen
myötä leviävän edelleen.
Livonsaaren seurantalon laajennus

Livonsaaren kyläyhdistys ry, Simo Kaamanen p. 0400 532 135

59 873

25 660

85 533

1.3.2013 - 31.8.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Masku
Hanke on jatkoa Livonsaaren seurantalon perusparannus –hankkeelle. Laajennus täydentää kylätalon valmiutta toimia nykyvaatimukset täyttävänä Livonsaaren ja Velkuan alueen asukkaiden kokoontumistilana.
Hankkeessa rakennetaan seurantalolle laajennusosa, johon saadaan 15-20 hengen käyttöön soveltuva kokoontumistila sekä liikuntaesteisten käyttöön tuleva wc-tila ja invaliuska sisäänkäynnin yhteyteen.
Päärakennuksen peltikaton uusiminen

Nautelan kartano, Merja Jokila p. 0500 788099

15 000

60 000

75 000

21.2.2013 -22.10.2014 Yrityksen investointuki, Lieto
Tarkoituksen aon uusia 250-vuotiaan päärakennuksen peltikatto, joka on alkanut vuotaa. Suunnitelmissa on myöhemmässä vaiheessa ottaa yläkerta kokous- ja majoituskäyttöön. Alakerta toimii juhlatilana. Kysessä
ei ole normaali korvausinvestointi, koska hakijana on matkailualan yritys ja investoinnilla on vaikutusta sekä miljööseen että liiketoiminnan kehittymiseen.
Toimitilojen rakentaminen ja tuotantovälineiden hankkiminen

Tmi Säpiniitun tila, Hanna Viinamäki p. 044 561 6317

20 250

60 750

81 000

14.3.2013 - 31.12.2014 Yrityksen investointituki, Naantali (Livonsaari)
Hoivamaatalousalalla (Green care) aloittava yritys, suunnitteilla toimintaan soveltuvan hoitolarakennuksen investointi sekä siihen liittyviä kalustoinvestointeja.
Nuorisotalo Lemminkäisen skeittipaikka

Liedon kunta / Nuorisotoimi, Sanna Hirvola p. 02 4873 3469

18 535

18 535

39 919

39 919

22.3.2013 - 31.12.2013 Yleishyödyllinen investointituki, Lieto
Nuorisotalon pihalle rakennetaan betoniset, paikkaansa valetut skeittirampit.
Paimionjokipuisto

Paimion kaupunki, Henri Heltelä p. 050 586 7738

1.4.2013 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Paimio
Paimion jokipuistoa rakennetaan niin, että se tukee paikallisesti Lounais-Suomen Kalatalouskeskus ry:n Virkisty Lähivesillä –hankkeen ja Virkistäytymään Paimionjoelle –hankkeen toteutumista. Rakennetaan
jokirantaan n. 570 m pitkä ulkoilureitti ja valaistus sekä silta saareen. Näin lisätään alueen virkistyskäyttöä ja kalastusmahdollisuuksia sekä mahdollistetaan alueen käyttöä erilaisten tapahtumien pitopaikkana.
Maskun koirapuisto

Maskun Koirakerho MaKKe ry, Merita Lintula p. 040 865 4606

5 250

1 750

7 000

8 760

2 920

11 680

14.4.2013 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Masku
Rakennetaan Taponkedon alueelle n. 2000 m 2 koirapuisto jossa on isoille ja pienille koirille oma aidattu alueensa.
Lemu ennen ja nyt

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry, Tiina Hyvönen p. 044 525 9391

10.5.2013 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Masku (Lemu)
Tehdään kotiseututeos, joka sisältää vanhoja valokuvia lemulaisista maisemista ja ihmisistä. Samasta paikasta eri aikaan, ennen ja nyt, otetut kuvat tulevat teokseen rinnakkain, jolloin nähdään ja kuvataan 100
vuoden aikana tapahtuneita muutoksia maaseudulla. Teokseen valitaan 75-100 kuvaa ja tarinaa, joita kerätään muisteluilloissa ja valokuvanäyttelyistä. Uudet kuvat ottaa ammattivalokuvaaja. Hankkeen
kohderyhmänä ovat Maskun asukkaat, erityisesti lemulaiset ja nuoret.
Seniorikuntalaisten lähiliikuntapaikka

Sauvon kunta, Pentti Urho p. 050 5948 918

18 535

18 535

1.5.2013 - 30.6.2014 Yleishyödyllinen kehittämistuki, Sauvo
Rakennetaan lähiliikuntapaikka erityisesti seniori-ikäisten terveysliikunnan edistämiseksi Sauvon keskustaajamaan, lenkkeilyreitin läheisyyteen. Liikuntapaikka on käytössä ympärivuotisesti. Alueen suunnittelussa ja
kuntoiluvälineiden valinnassa on tehty yhteistyötä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Hanke edistää asukkaiden hyvinvointia.
Tuoremehuaseman kunnostus

Alitalon puutarha, Mikko Alitalo p. 040 717 7673

7 325

29 300

36 625

6.2.2014 - 31.12.2014 Yrityksen investointituki, Paimio
Kunnostetaan tuoremehuasema, jotta lyhyen sesongin aikana pystytään palvelemaan mahdollisimman montaa asiakasta. Lisäksi kunnostetaan olemassa olevia elintarviketiloja.
Liikehuoneiston kunnostaminen

Paimion Tietotekniikka, Jouni Tenhunen p. 050 321 2705

8 200

32 800

41 000

39 330

13 110

52 440

19.2.2014 - 31.12.2014 Yrityksen investointituki, Paimio
Liikehuoneisto kunnostetaan ja sinne hankitaan tarvittavat laitteet ja kalusteet.
Maalämpö Karunan Kalliorantaan

Karunan Urheilijat ry, Pirjo Virtanen p. 040 847 2594

1.4.2014 - 31.12.2014 Yleishyödyllinen investointituki, Sauvo
Karunan Urheilijat ry:n tarkoituksena on muuttaa nuoristotalon lämmitys öljylämmityksestä maalämpöön. Lämmityskustannukset ovat tällä hetkellä korkeat, joten suunnitelmana on alentaa lämmityskustannuksia
ja muuttaa lämmitys ekologisempaan maalämpöön.
Ilmasta otettavien valokuvien ja videoiden tuotanto

Heikki Rauvola T:mi, Heikki Rauvola p. 0500 740 172

2 937

7 506

10 443

6 500

6 500

13 000

14.3.2014 - 31.12.2014 Yrityksen investointi- ja kehittämistuki, Lieto
Olemassaolevan yritystoiminnan rinnalle lisätään palvelu, joka tuottaa pienoishelikopterista otettavia korkealaatuisia ilmavalokuvia ja videoita.
Green Care -keskus Hirvilammen ja
verkoston pilotointi

Oy Turun Metras / Kakskerran Hirvilampi, Merja Suominen p. 0400 788 154

29.4.2014 - 31.12.2014 Yrityksen kehittämistuki, Turku
Tarkoituksen on rakentaa Green Care -palveluyrittäjien verkosto, jossa Kakskerran Hirvilampi ja ympäröivä luonto antavat tälle toiminnalle ihanteelliset puitteet. Hankkeen tavoitteena on luoda uusi
palvelukonsepti, jolla voidaan tuottaa eri kohderyhmille tarkoitettuja hyvinvointipalveluita.

