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Pikkolo IV -teemahanke
1.

Toteuttaja: Aisapari ry

2.

Hankkeen nimi ja hanketunnus: Pienet investoinnit ja hankinnat – PIKKOLO IV 33824

3.

Yhteenveto hankkeestaPIKKOLO IV on teemahanke, jossa Aisaparin alueen yhdistykset voivat toteuttaa pienimuotoisia hankintoja ja investointeja. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2016, ja sen kautta
rahoitettiin lopulta 13 toimenpidettä. Yksi rahoitettavaksi sovittu toimenpide peruuntui.

4. Raportti
Hankkeen tavoitteet
PIKKOLO IV -hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Leader-varojen käyttö pienten yhteisöjen kehittämiseen. Tavoitteena on mm. poistaa toiminnan ja kehittämisen esteitä sekä tukea yhteisöjen
toimintaa kulttuuriympäristön hyväksi.
Yksittäisten kylien osalta tavoitteena oli parantaa asukkaiden virkistys- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä yhteisten rakennusten ja niiden ympäristön turvallisuutta. Oli myös odotettavissa, että investointien yhteydessä toteutettavilla talkoilla lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.
Hankkeen määrälliset tavoitteet olivat:
-

-

20 osallistuvaa yhdistystä
20 toimenpidettä
50-200 talkoolaista
20 uutta palvelua tai harrastusmahdollisuutta

Laadulliset tavoitteet olivat:
- Yhteisön uudenlaisen toiminnan mahdollistaminen
- Yhteisten alueiden ja rakennusten turvallisuus ja käytettävyys paranevat
- Yhteistyö ja yhdessä tekeminen lisäävät sosiaalista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
- Leader-rahoitus tavoittaa pieniä yhteisöjä ja uusia toimijoit
Toteuttajat Rantakylän Avantouimarit ry, Ylihärmän Nuorisoseura ry, Teerinevan Kyläyhdistys ry,
Karvalan Nuorisoseura ry, Koskenvarren kyläyhdistys ry, Härmä-Seura ry, Lakaluoman kyläyhdistys ry, Lapua-Seura ry, Lappajärven Länsirannan kyläyhdistys ry, Voltin maa- ja kotitalousseura
ry, Saukonkylän kyläseura ry, Alahärmän Härmänkylän Nuorisoseura ry, Oravan Kyläseura ry ja
Särkikylän Kyläseura ry
Hankeaika 01.10.2016 – 31.03.2019
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Toimenpiteet
PIKKOLO IV koostui koordinaatio-osasta ja toimenpiteistä. Koordinaatio-osan toimenpiteitä oli
hankkeen hallinto, toimenpiteiden haun järjestäminen, valinta ja koulutus, sekä tiedottaminen ja
tulosten kokoaminen.
Toimenpiteiksi haettiin ja valittiin pieniä ’hankkeita’, jotka toteuttivat PIKKOLO IV-hankkeelle asetettuja tavoitteita. Haku avattiin syksyllä 2016.
Hakemuksia saatiin 39
Rahoitettavien toimenpiteiden valinta tehtiin hakemusten perusteella. Jokaisen toimenpiteen
piti täyttää ns. hyväksyttävyysvaatimukset. Vaatimukset täyttävät toimenpiteet pisteytettiin valintakriteerien perusteella, ja parhaat pisteet saaneet hankkeet valittiin rahoitettavaksi hankkeeseen varatun rahoituksen puitteissa.

Toimenpiteiden hyväksyttävyysvaatimukset olivat:
* Hanke on Aisaparin “Merkki Päällä” -strategian mukainen
* Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
* Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke
* Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Aisaparin alueelle
* Hankkeen kustannusarvio on realistinen ja kustannustehokas hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin nähden.
* Hankkeen kustannukset ovat vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa
* Hanke on investointihanke, joka voi sisältää rakentamista tai kone- laite- tai kalustohankintoja

Toimenpiteiden valintakriteerit olivat:
* Investointi mahdollistaa uudenlaisen toiminnan tai palvelun: 0-2 pistettä
* Investointi mahdollistaa uusien käyttäjäryhmien osallistumisen; 0-2 pistettä
* Investoinnilla on positiivisia ympäristövaikutuksia: 0-2 pistettä
* Investointi parantaa kohteen turvallisuutta : 0-2 pistettä
* Investointi parantaa kohteen viihtyisyyttä: 0-2 pistettä
* Investointi parantaa kohteen käytettävyyttä: 0-2 pistettä
* Investointi lisää ihmisten välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä: 0-2 pistettä
Maksimipisteet 14
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Toteutetut toimenpiteet
Toteutettavaksi valittiin 14 toimenpidettä. Niistä yksi peruuntui, koska suunniteltua korjausta ei
voitu toteuttaa, vaan rakennus (sauna) oli uusittava kokonaan. Loput toimenpiteet toteutuivat
suunnitellusti, vaikka joitakin istutuksia jouduttiin jättämään pois kuivan kesän (2018) takia.

Uimapaikka ja
ulkoilureitti –
Koskenvarren
kyläyhdistys

Kyläyhdistys kunnosti 550
metriä polkua voimalaitoskanavan varteen. Polku yhdistää
kylätiet, ja näin saatiin mukava ulkoilulenkki kyläläisten
käyttöön. Polun varressa oleva
uimapaikka kunnostettiin.

J.W. Snellmannin
puisto –
Härmä-seura

Alahärmän Voltissa sijaitsee tontti, jossa on ollut
J.W.Snellmannin lapsuudenkoti (?). Talo on palanut, mutta
paikalla on muistolaatta.
Härmä-seura raivasi tontin,
rakensi parkkipaikan ja infotaulut tontille, josta kunnostamisen jälkeen kuoriutui oikea
puisto.
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Laavu –
Lakaluoman
kyläyhdistys
Lakaluoman Myllyn alue Lapuanjoen rannassa on idyllinen
ja perinteinen kokoontumispaikka. Kyläyhdistys rakensi
paikalle laavun yhteisiä kokoontumisia varten.

Ränkimäen sauna
– Lapua-seura

Ränkimäen talomuseon saunan ja puuliiterin katot kasvoivat jo kuusentaimia, joten
uusiminen oli välttämätöntä.
Lapua-seura teetti päreet ja
uusi katto tehtiin talkoovoimin ammattimiehen valvonnassa.

Laavualueen
kohennus –
Länsirannan kyläyhdistys
Kyläyhdistyksen laavu sijaitsee
yhteismaalla harjun päällä.
Laavualuetta laajennettiin
ja kunnostettiin vastaamaan
paremmin kyläläisten tarpeita.
Alueelle hankittiin vaakakeinu
ja ulkoilureitti kylästä laavulle
raivattiin.
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Laituri – Voltin
maa- ja kotitalousseura

Lapuanjoen rantaan rakennettiin kylän yhteinen veneenlaskupaikka ja laituri.

Yhteiset tilat
kuntoon –
Saukonkylän
kyläseura
Kyläseura kunnosti urheilukentän ja hankki ilmalämpöpumpun maamiesseuran
talolle.

Juhlasalin pöydät
– Alahärmän
Härmänkylän
nuorisoseura

Vilkkaassa käytössä olevan
nuorisoseuran pöydät uusittiin helpommin siirreltäviin
ja varastoitaviin koottaviin
pöytiin.
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Ulkoilureitti –
Oravan kyläseura

Kyläseura kunnosti ulkoilureitin erityisesti hevosharrastajien käyttöön. Reitti palvelee
hyvin myös muita ulkoilijoita.

Ilmalämpöpumput
– Särkikylän kyläseura

Kylätalolle asennettiin ilmalämpöpumppuja energiatehokkuutta parantamaan.

Uudet ovet –
Ylihärmän
Nuorisoseura

Nuorisoseuratalon ulko-ovet
vaihdettiin uusiin. Näin parannettiin rakennuksen energiatehokkuutta ja turvallisuutta.
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Kylätalon
kunnostus –
Teerinevan
kyläyhdistys
Kylätalolla hiottiin ja maalattiin kokoushuoneen lattia ja
saliin asennettiin ilmalämpöpumput. Portaat pääoven
edessä uusittiin. Rakennuksen
viihtyisyys, turvallisuus ja
energiatehokkuus paranivat.

Sisä -ja ulkotilat
kuntoon –
Karvalan
Nuorisoseura

Karvalan nuorisoseuralla
hankittiin pihalle vaakakeinu
ja karuselli, maalattiin ikkunanpuitteita ja portaita sekä
hankittiin näyttämölle tilanjakaja.

Aikataulu, organisaatio ja riskit
Toimenpiteet toteutettiin vuoden 2017 ja 2018 aikana. Alkuperäisestä aikataulusta jouduttiin joustamaan, koska hankepäätöstä odotettiin vuoden 2017 loppuun. Osa toteuttajista odotti
päätöstä ennen toimenpiteiden aloittamista. Ensimmäinen
maksatus haettiin vuoden vaihteen 2017 tilanteen mukaan.
Koordinaatiosta huolehti Aisaparin henkilöstö. Toimenpiteiden toteutuksesta vastasivat toteuttavien yhdistysten vapaaehtoiset. Talkootyöllä oli suuri rooli hankkeessa. Toimenpiteiden
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toteutuksen aikainen tuki ja seuranta toteutettiin tapaamisilla
ja puhelinneuvonnalla.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että riskinä onnistumiselle olisi toimenpiteiden toteuttajien osaamisen puute.
Toteutuksen edetessä todettiin, että rahoituspäätöksen viivästyminen aiheutti suurimmat ongelmat toteutukselle. Osa
toimenpiteistä oli toteutettava kesäaikana, ja tästä syystä toteutus viivästyi vuodella. Joissakin toimenpiteissä tämä vaikeutti
talkoolaisten saamista. Pitkät maksatusajat vaikeuttivat osan
toimenpiteiden toteutusta. Yksi toimenpide peruutettiin, koska
kunnostettavaksi suunniteltu saunarakennus on oletettua
huonommassa kunnossa ja se jouduttiin kunnostuksen sijaan
käytännössä rakentamaan uudestaan.

Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen toimenpiteiden alkuperäinen kustannusarvio oli yhteensä 105 882,40 euroa. Lopulta kustannuksia toteutui kaikkiaan 85 706, 86 euroa. Pääasiassa eri johtuu yhden toimenpiteen
peruuntumisesta. Talkootyötä toteutui enemmän kuin päätöksessä oli hyväksytty.

Kustannukset
Rakentaminen

69 228,00

Rakentaminen
josta talkootyötä

69
21 228,00
457,81

-Yhteensä
josta talkootyötä

21
85 457,81
706,86

Yhteensä

85 706,86

Julkinen tuki 60%
Rahoitus

51 424,11

Julkinen tuki 60%
Yksityinen rahoitus, raha

51 424,11
13 337,52

Yksityinen rahoitus, raha
Yksityinen rahoitus, talkoo

13 337,52
20 945,23

Yksityinen rahoitus, talkoo
Yhteensä

20 945,23
85 706,86

Yhteensä

85 706,86

10

Pikkolo IV -teemahankkeen loppuraportti

Tulokset ja vaikutukset
PIKKOLO IV hankkeessa toteutettiin 13 toimenpidettä 11 kylässä. Tämä jää tavoitteesta, mutta rahoituksen piiriin valittiin mahdollisimman monta hyvää hanketta – toimenpiteiden määrä
ei ollut valintakriteereissä, joten hankkeiden kokoa ei otettu
pisteytyksessä huomioon, vain sisältö. Toimenpiteet jakautuivat
mukavasti ympäri Aisaparin aluetta, ja uusiakin hakijoita saatiin
mukaan. Hakemusten määrä yllätti iloisesti, joten aktivoinnissa
onnistuttiin.
Hankkeen tuloksena syntyi kyliin uusia palveluja ja olemassa
olevat kohenivat. Seuraavassa joitakin tuloksia ja vaikutuksia,
joita hankkeessa syntyi.
Hankkeen vaikutuksesta osallistujien projektiosaaminen
lisääntyi – mukana oli sekä vanhoja että uusia hakijoita. Talkootyöt aktivoivat ja keräävät ihmisiä yhteen, samalla voidaan
suunnitella tulevaa toimintaa. Rahoituksen ulkopuolelle jääneet
hakijat eivät toivottavasti lannistuneet, vaan osallistuvat jatkossakin teemahankkeisiin tai hakevan suoraan omaa Leaderhanketta

Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet:
Asukkaiden ulkoilu ja liikuntamahdollisuuksia parannettiin
useissa toimenpiteissä. Koskenvarren ulkoilureitti on valmistumisensa jälkeen ollut ahkerassa käytössä. Se mahdollistaa ihan
uudet, kivat iltalenkit kylää kiertäen. Vilkkaasti liikennöidyllä kylätiellä ei tarvitse enää välttämättä kävellä, kun kylän voi kiertää
uutta reittiä hyväksikäyttäen. Länsirannan laavualueen parantaminen ja ulkoilureitin raivaaminen paransi laavun saavutettavuutta. Laavun viereen pääsee autolla, joten myös liikuntaesteiset pääsevät laavulle. Oravan ulkoilureitti parantaa erityisesti
hevosharrastajien mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen
ratsain tai kärryillä. Lakaluoman laavu toimii kylän yhteisenä
kokoontumistilana ja ajanviettopaikkana. Volttiin, Lapuanjoen
rantaan rakennettu laituri ja veneenlaskupaikka mahdollistavat
joen virkistyskäytön kaikille kyläläisille. Veneily ja onkiminen tai
vain luonnon ihailu onnistuu nyt keskellä kylää. Saukonkylällä
urheilun harrastaminen onnistuu nyt kylän omalla kentällä.

Kokoontumistilojen energiatehokkuus
Ylihärmän nuorisoseurantalon ulko-ovien vaihto teki talosta
paitsi kutsuvamman, myös lämpimämmän. Alkuperäiset ovet
olivat jo huonokuntoiset, eivätkä eristäneet kunnolla. Teerinevan kylätalolla, Saukonkylän nuorisoseuralla ja Särkikylän kylätalolla toivotaan lämmityskustannusten laskevan, kun saleihin
asennettiin ilmalämpöpumput.
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Kulttuurikohteet
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Kulttuuriympäristö kohentui Lapuan Ränkimäen talomuseolla, kun saunan ja liiterin katot saivat uudet päreet. Kauhavan
Voltissa J.W. Snellmannin kotitalon paikalla olevan puiston
kunnostuksen myötä Kauhavalla on uusi kulttuurikohde. Karvalan nuorisoseurantalon ikkunanpuitteiden maalaus kohentaa
keskeisellä paikalla olevan rakennuksen ulkonäköä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Toimenpiteiden toteuttajat jatkavat kohteiden huoltoa ja kunnossapitoa, samoin kuin asukkaiden aktivointia tilojen käyttöön. Uusia teemahankkeita voidaan käynnistää. Olisi hyvä kokeilla kohdistusta esimerkiksi kylätalojen energiatehokkuuteen
tai ulkoilureittien opastukseen. Myös todella pienet kalusto -tai
laitehankinnat voisivat olla teemahankkeen aiheena.
Rahoituksen ulkopuolelle jäävät sekä teemahankkeissa että
muissa hankkeissa yhdistysten pienimuotoiset, liiketoimintaa
lähenevät palvelut. Nämä eivät ole nykysäännösten mukaan
yleishyödyllisiä, mutta eivät myöskään täytä yritystoiminnan
vaatimuksia. Tulevaisuudessa olisi hyvä pohtia keinoja, joilla
näitä maaseudun palvelutuotannon innovaatioita voitaisiin
tukea.

.

6. Allekirjoitukset + päiväys

