1. Toteuttaja
MC-Club Härmä ry
Tuomisentie 2 62300 HÄRMÄ
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Yleishyödyllinen investointihanke yhdistyksen tiloihin Tuomisentie 2 62300 HÄRMÄ
Hankenumero 73413
3. Yhteenveto hankkeesta
Mc-Club Härmä ry hankki päätöksen saatuaan kerhotilaan yhteistä kalustoa harrasteajoneuvojen
huoltoa ja ylläpitoa varten, tarjouksien perusteella välineet ostettiin Kauhavan Alahärmän
kaupunginosasta AH-Autotarvikkeesta. Meillä oli tarkoitus että saamme Kauhavan Kaupungin
tytäryhtiöltä Kauhavan vuokrakiinteistöltä lisää tilaa meidän hallimme vierestä mutta tämä ei
toteutunut sillä aikataululla mikä meillä oli, eli emme saaneet tarvikkeita suoraa paikalleen vaan ne
ovat nyt säilytyksessä kerholla ja keväällä 2019 kun harrasteajoneuvot ovat talvisäilöstä poissa niin
pääsemme asentamaan tavarat paikoilleen.
4. Raportti
4.1

4.2

Hankkeen tavoitteet:
a. Tällä hankkeella joka on nyt toteutunut on iso osa yhdistyksen
tulevaisuutta sekä sitä että turvaamme Kauhavan alueen
moottoriharrastajien sekä myös uusien aktiivien mukaan saannin
toimintaan ja edesauttaa liikenneturvallisuutta sekä ennalta ehkäistä
harrasteajoneuvojen ongelmat liikenteessä.
b. Nyt voimme tarjota välineistöä mm. Härmänmaan 4H yhdistykselle,
moottoripaja hanketta tullaan jatkamaan sekä myös muut yhdistykset
ovat tervetulleita mukaan kun kehitämme nuorisolle suunnattua
toimintaa. Myös yhdistyksen oma jäsenistö saa nyt asianmukaiset
laitteistot harrastustoimintaan.
Toteutus:
a. Teimme suunnitelman niin kun hankesuunnitelman pohjalta ja tilasimme
tavarat kerholle AH-tarviikkeesta ja ne saapuivat kiito-linjan autolla
kerholle Tuomisentie 2 62300 Härmä. Kerhomme jäseniä oli nostamassa
kurottajalla tavarat autosta pois ja osan saimme sisälle kerholle ja osa ulos
meidän omistuksessa oleviin merikontteihin missä meillä on tarvikkeita
säilössä kerhon tontilla.
b. Tarvikkeet tilattiin 17.10.2018 ja ne saapuivat 18.10.2018 eli toimitus oli
todella nopea ja olimme hieman vaikeuksissa että mihin saamme tavarat
laitettua kun kerholla on jäsenten ajoneuvoja talvisäilytyksessä liki
kolmattakymmentä.
c. Resurssit olivat tähän jo olemassa kun olimme asiaa käyneet läpi asiaa
johtokunnan kokouksissa sekä yleisissä kokouksissa ja myös
yhteistyökumppanien kanssa on asiaa käyty läpi.
d. Toteutukseen osallistui johtokunta ja puheenjohtaja Asko Peltola oli
päävastuussa hankkinnassa ja myös rahastonhoitaja Seppo Ekola sekä
varapuheenjohtaja Håkan Pukkila.
e. Hankkeen kustannukset kokonaisuudessaan 9622,06€ olivat 122,06€
suuremmat kun rahoitussuunnitelma joka johtui siitä että emme

hoksanneet hitsauslaitteiston kaasupullon lisäystä ja se toi tuon osuuden
siihen joten se meni yli budjetin mutta pärjäämme sen kanssa. Sitä emme
enää voineet korjata kun hakemus oli hyväksytty. Rahoitukseen olemme
keränneet varoja Power Truck Show vaunuleirinnästä ja tätä hankintaa
voimme rahoittaa tuolla säästöllä kokonaisuudesaan että ei tarvinnut
ottaa rahoitusta muualta.
f. Meillä on ydinporukka joka seurasi tätä hankintaa ja koordinoi sitä Pj Asko
Peltola, Varapj Håkan Pukkila ja rahastonhoitaja Seppo Ekola. Pj Asko
Peltola on vastuussa raportoinnista.
g. Kun saamme keväällä 2019 säilytystilan vapaaksi pääsemme asentamaan
laitteita paikalleen ja meillä on suunnitelmia että ostamme koko hallitilan
yhdistyksen käyttöön ja saamme täten lisää tilaa toimintaan sekä voimme
antaa tilaa myös muille toimijoille. Riskinä on se että emme saa tilaa
kokonaisuudessa kerholle niin sitten talveksi pitää harrastusajoneuvojen
säilytyksiin keksiä ratkaisu koska hankkimamme laitteistot ovat tilassa
jossa aiemmin säilytettiin harrasteajoneuvoja.
4.3

Yhteistyökumppanit
Tässä hankkeessa olemme toimineet itsenäisesti, ainoastaan olemme
informoineet mm. Härmänmaan 4H yhdistystä siitä että voimme nyt tarjota
mahdollisuuksia harrasteisiin Kauhavan alueella ja voimme jatkaa mm.
moottoripaja toimintaa tehokaammin ja nykyaikaisella kalustolla. Myös
Kauhavan kaupunkia ( Yrityskiinteistöjä) on asian tiimoilta informoitu ja
seuraava hanke tilojen lisäämiseksi on aloitettu ja siitä pidetään keväällä Mc
Club Härmä ryn yleinen kokous ja laitetaan siltä osin asiat menemään
eteenpäin.

4.4

Tulokset ja vaikutukset
Meillä on ollut jo palaveri Härmänmaan 4H yhdistyksen toiminnanohjaaja Kirsi
Siltamäen kanssa ja sovittu kuinka yhteistyö jatkuu mm. moottori paja
kerhotoiminnan puitteissa sekä avoimista ovista jossa voidaan esitellä uusia
kalustohankintoja sekä ideoida nuorien kanssa tulevia toimintoja sekä
mahdollisuuksia mitä meillä on tarjota. Otamme myös yhteyttä Kauhavan
kaupungin nuoriso-ohjaajiin ja tarjoamme tiloja myös heidän käyttöön
kuluitta. Meillä on vahva oletus että saamme aktivoitua Kauhavan nuorisoa
liikenneturvallisuuden parantamiseen ja harrasteajoneuvojen kunnon
parantamiseen ja näin ollen onnettomuuksiin joutumista pienennetään
huomattavasti näillä toimenpiteillä. Myös on sovittu että kerho jalkautuu yläasteille kertomaan uusista mahdollisuuksista nuorille.
Alla kuvat kerholta ja hankituista laitteista varastotiloissa tällä hetkellä.

Mc-Club Härmä ry
Puheenjohtaja Asko Peltola
27.12.2018 Kauhavan Alahärmä

Kerhon sisätilat nyt talvisäilytyksessä talvi 2018, tila on tyhjä keväällä 2019 ja sinne asennetaan hankitut
nosturit sekä rengaskoneet ja mig-hitsauslaitteisto.

Rengaskoneet säilytyksessä kerhon merikontissa, odottaa siirtoa sisälle.

MP-nosturi ja autonosturi kerhon kontissa odottaa siirtoa sisälle.
MIG-Hitsauslaitteisto odottaa siirtoa sisälle kerholle, tuote vielä AH-autopalvelun tiloissa
koska pitää olla lämpimässä.

