Vuosikertomus 2021
Toiminta-ajatus
Karhuseutu ry toimii seudun eri tahojen
yhteistyön lisäämiseksi ja verkostoitumiseksi
sekä kansallisesti että kansainvälisesti,
paikallisten
palvelujen
säilyttämiseksi,
työttömyyden vähentämiseksi, palvelujen ja
työllisyyden
yleisten
edellytysten
kehittämiseksi sekä edistää ja kehittää alueen
asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä kestävän
kehityksen periaattein. Yhdistys osallistuu
mm. EU:n sekä kansallisten maaseudun ja
kaupungin
kehittämisohjelmien
toteuttamiseen.
Toiminta-alue
Karhuseutu ry:n toiminta-alueeseen kuuluu
neljä kaupunkia (Harjavalta, Kokemäki, Pori
ja Ulvila) ja kaksi kuntaa (Eurajoki/Luvian alue
ja Nakkila). Yhdistyksen toimisto sijaitsee
Porissa osoitteessa Itsenäisyydenkatu 35 A
16.
Jäsenistö
Karhuseudun
jäsenmäärä
on
melko
vakiintunut, ollen vuosittain kahdensadan
paikkeilla. Kaikki Karhuseudun alueen kunnat
ovat yhdistyksen jäseniä maksamansa
kuntarahan
kautta.
Varsinaisten
jäsenyhdistysten
kautta
Karhuseudun
jäsenmäärään tulee paljon lisävolyymiä.
Jäseninä on kyläyhdistyksiä, urheiluseuroja,
musiikki- ja teatteriyhdistyksiä, 4H-yhdistyksiä,
maamiesseuroja,
vanhempainyhdistyksiä,
yrittäjäyhdistyksiä
ja
monia
muita
maaseudulla toimivia yhdistyksiä. Lisäksi
jäsenyhdistyksiin kuului alueellisia liittoja ja
yhdistyksiä, mm. MTK Satakunta ry, ProAgria Länsi-Suomi ja Satakylät ry.
Jäsenmaksun suuruus oli 10 €/hlö, 20
€/yhdistys tai yritys ja 100 €/julkisyhteisö
(oppilaitos,
kuntayhtymä,
seurakunta).
Toiminta-alueen kunnilta ei peritty erillistä
jäsenmaksua.

Karhuseudun
jäsenrekisteri
päivitetään
vuosittain, eikä ns. haamujäseniä ole, vaan
kaikki
jäsenet
ovat
maksaneet
jäsenmaksunsa. Jatkuvana haasteena on
uusien jäsenten rekrytointi vanhojen jäsenten
jättäytyessä toiminnasta pois, usein esim.
oman hankkeen päättymisen jälkeen. Vaikka
jäsenyys
ei
ole
kytköksissä
hankerahoitusmahdollisuuksiin,
on
se
kuitenkin edelleen todennäköisin syy liittyä
Leader-ryhmän jäseneksi.

Otso osaa! -kehittämisstrategia
1
STRATEGIAN
VUONNA 2021

TOTEUTTAMINEN

1.1 Strategian tavoitteiden tilanne
Vuonna 2021 Karhuseutu jakoi siirtymäkauden
2021–2022
rahoituskehystä
ja
jatkoi
hankerahoittamista Otso Osaa! -strategian
mukaisesti.
Siirtymäkauden
rahoituskehys
vuosille
toteutui
haetun
mukaisesti
ja
hankerahoitusta oli alkuvuodesta lähtien jaossa
yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa jaettuna
kahdelle
vuodelle.
Edellisestä
rahoituskehyksestä
myönteisen
päätöksen
saaneet hankkeet toteuttivat toimenpiteitään
koronapandemian aiheuttamien viivästysten ja
kokoontumisrahoitusten puitteissa. Alkuvuonna
oli uusien hankkeiden valmistelussa ja
hakemisessa melko hiljaista ja ikävänä asiana
kävi selväksi että 2014–2020 hankekehyksestä
osa jouduttiin luovuttamaan siirtolausunnoilla
muille toimintaryhmille ja Karhuseudun alueen
rahoitettavia hankkeita ei myöskään jäänyt
jäljelle odottamaan uuden rahoituskehyksen
aukeamista.
Siirtymäkauden
rahoituskehys
saatiin tietoon maaliskuussa ja myöntövaltuudet
saatiin käyttöön kesäkuun alussa. Alkuvuoden
hiljaiselon jälkeen hankkeita saatiin kuitenkin
vireille ja hankekyselyt sekä ideat lisääntyivät
kesän
jälkeisen
aktivoinnin
sekä
teemahankkeiden ansiosta.
Yrityshankkeiden määrä nousi huomattavasti
aikaisemmasta ja panostettiin myös vahvasti
ympäristö ja energia -painopistealueeseen, niin
aktivoinnissa, kuin erillisellä teemahankkeellakin.
Hankerahoituksen jakamisessa ja painopisteissä
katsotaan osittain jo tulevaisuuteen ja tulevaa
strategiaa kohti. Palvelut ja asuminen -painopiste
toteutui odotetusti ja kyseinen painopiste

muodostaakin
Leader-tuen
ja
toiminnan
selkärangan yleishyödyllisyydellään. Matkailu,
kulttuuri ja tapahtumat -painopiste odotetusti jäi
koronapandemian runtelemaksi ja kyseisen
kaltaisia hankkeita ei juuri haettu eikä
toteuttaminenkaan halutun mukaisesti olisi ollut
mahdollista.
Vuoden aikana myönnetyillä Leader-tuilla
tavoiteltiin monipuolista Karhuseudun alueen
kehittämistä
sekä
uuden
kehyksen
mahdollisimman järkevää ja tehokasta
käyttöä alueen kehittämisen näkökulmasta.
Yleisenä tavoitteena on ollut myös aktivoida
uusia toimijoita hakemaan hankerahoituksia
ja toimia myös toisistaan erillisten verkostojen
kokoajana.
1.2
Strategian
ja rahoitetut hankkeet

toteuttaminen

Rahoitettujen hanke- ja yritystukien määrä
sekä rahoituksen jakauma

Kuluvalla siirtymäkaudella Karhuseudun
hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen 23
hankkeesta mukaan lukien teemahankkeet.
Teemahankkeet
lasketaan
mukaan
hankkeiden lukumäärään, koska ne ovat
erittäin tärkeitä hankkeita, joilla aktivoidaan
mukaan uusia toimijoita. Teemahankkeiden
alatoteuttajina
oli
useita
kymmeniä
yhdistyksiä. Vuonna 2021 Leader-tukea
jaettiin
yhteensä
481
875
euroa.
Siirtymäkauden osalta olemme lähellä
strategiassa määriteltyjä tavoitetoteumia
painopisteiden Palvelut ja asuminen sekä
Ympäristö ja Energia osalta. Työllisyys,
innovaatiot ja osaaminen -painopisteen
tavoite on ylittynyt haettujen ja myönnettyjen
yritystukien ansiosta ja Matkailu, kulttuuri ja

tapahtumat -painopiste ei ole toteutunut
odotetunlaisesti oletettavasti koronan vuoksi.
Yhteisöt ja hanketuet
Strategian
tavoitteiden
viihtyvän
ja
aktiivisen yhteisön sekä virikkeellisen ja
turvallisen elinympäristön saavuttamiseksi
rahoitusta on suunnattu palveluja ja vapaaajan harrastusmahdollisuuksia parantaviin
toimiin.
Yhtenä esimerkkinä yhteistyön
edistämisen, ja sosiaalisen pääoman
vahvistamisen
valintakriteereiden
täyttämisestä toimii myös Karhuseudun
alueella toteutettava alueiden välinen
Suomen Kylät ry:n hanke Paikallisen
yhteisön
kehittäminen.
Hankkeen
tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt
tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin
yhteiskunnallisen
roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
tarjoavina ja vahvistavina yhteisöinä sekä
oman ympäristönsä elinvoimaisuutta
edistävinä
tahoina.
Hanke
tarjoaa
osallisuusvalmennusta
ja
paikallisia
kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toiminnan
brändäämisen sekä vastaanottavuuden ja
osallisuuden lisäämiseksi. Hanke rahoitettiin
vuonna 2021, mutta toteuttaminen aloitettiin
kunnolla vuoden 2022 alussa.
Palvelut
ja
asumisen
painopisteen
valintakriteerit
alueen
harrastusmahdollisuuksien
kehittämisestä
ja
hyvinvoinnin
ja
terveyden lisäämisestä tulevat hyvin esille
esimerkiksi
Harjavallan
Jymy
ry:n
Hiittenharju
3.0
-hankkeessa,
jossa
tarkoituksena
on
monipuolistaa
ja
nykyaikaistaa
Hiittenharjun
laskettelukeskuksen infraa ja pystyttää uusi
mäkihyppytorni
alueelle.
Loistavina
esimerkkinä toimivat myös Ahlaisten
Nuorisoseura
ry:n
toteuttama
frisbeegolfradan laajennus sekä Luvian
Niemenkylän kyläyhdistyksen laavuhanke.
Harrastusmahdollisuuksien
edistämiseen
tähtäävissä toimissa puhuttaessa ei sovi
myöskään unohtaa Karhuseudun omia
Hankkii
2021
ja Kunnostaa
2021
teemahankkeita.
Painopiste ympäristö ja energia toteutui
muutamassa
hankkeessa.
Esimerkkinä
toimivat Ulvilan Pesä-veikot ry:n hanke,

jossa parannettiin Ulvilan Automaatio
Areenan energiatehokkuutta ja tietenkin
Karhuseudun
oma
teemahanke
Energiatehokkaasti
ja
ekologisesti
tulevaisuuteen 2021. Monilla hankkeilla on
kuitenkin tärkeä myötävaikutus paikalliseen
ympäristöön ja energiatehokkuuden ja
ekologisuuden
sisäänkirjoittamista
hankkeisiin
on
jo
neuvontavaiheessa
korostettu. Tulevaisuudessa hankkeissa tämä
asia tullaan ottamaan vielä tarkemmin
huomioon, jotta ympäristö ja energia -teema
ja
painopistealue
läpileikkaa
koko
hanketoiminnan.
Vaikka
hankkeilla
pääsääntöisesti satsataan rakenteisiin, niin
hanketoiminnan myötävaikutuksena ollaan
kiinnostuneempia ympäröivästä alueesta.
Alueet pidetään siistinä roskista, raivataan
pusikoita ja tehdään muita maisemallisia
toimenpiteitä hankkeen innostamana ja
hankkeen ulkopuolisina toimenpiteinä.
Matkailu,
kulttuuri
ja
tapahtumat
painopisteessä oli vuonna 2021 huomattavan
hiljaista. Tästä voidaan pitkälti syyttää
koronapandemiaa, koska painopistealueen ja
tämänkaltaisten
hankkeiden
toteutuminen
pohjautuu pitkälti ihmisten yhdessäolemiseen,
matkustamiseen ja kokoontumiseen, niin on
melko selvää mistä asia johtui.
Kullaan
kotiseutu- ja museoyhdistykselle myönnettiin
hanketuki Taattolan kotiseutumuseoalueen
kehittämistä varten.
Yritystuet
kehittäminen

ja

elinkeinotoiminnan

Otso Osaa strategian yhtenä tavoitteena on
aktiivinen
elinkeinotoiminta
ja
paikallistalous, joten Karhuseutu on
suunnannut Leader-tukea elinkeinolliseen
kehittämiseen
ja
yritystukiin.
Elinkeinotoiminnan kehittäminen ja siihen
panostaminen näkyi selkeästi vuonna 2021 ja
painopistealue ylitti tavoitteensa selkeästi.
Suorat yritystuet kohdistuivat vuonna 2021
erityisesti liikuntapalvelujen kehittämiseen ja
elämysteollisuuteen.
Lisäksi
myös
kansainvälisen digitaalisen kaupankäynnin,
kommunikoinnin
ja
yrityskonsultoinnin
edistämiseen myönnettiin Dikoke Oy:lle
perustamistuki.
Hankkeet toteuttivat erityisesti painopistettä
työllisyys, innovaatiot ja osaaminen sekä

valintakriteeriä toimeentulomahdollisuuksien
edistämisestä alueella. Yhtenä parhaimmista ja
esimerkkeinä
elinkeinojen
kehittämisestä
toimivat Nakkila Storage Oy:n Verstas
tapahtumakeskus investointihanke ja Fribaki
Oy:n
frisbeegolfin
tuotteistamiseen
ja
kouluttamiseen
tähtäävä
Mobiili
frisbeerataratkaisu investointihanke.
Teemahankkeet
Vuonna 2021 rahoitetut teemahankkeet olivat
Karhuseutu kunnostaa 2021, Karhuseutu
hankkii
2021
sekä
Karhuseutu
energiatehokkaasti
ja
ekologisesti
tulevaisuuteen
2021.
Kaikissa
teemahankkeissa oli 70 % tuki. Hankkii
teemahankkeeseen ei hyväksytty talkoita.
Korkeaa
tukiprosenttia
perusteltiin
aktivoinnilla. Teemahankkeiden alatoteuttajia
oli yhteensä 29 yhdistystä.
Toteutuneissa
teemahankkeissa
pääsääntöisesti
toistuivat
yleisesti
yhdistysten
pienehköt
hankinnat,
energiatehokkuutta ja ympäristöä parantavat
toimet
sekä
ulkoilureittien
ja
kokoontumistilojen kunnostustoimenpiteet.
Toiminta muulla rahoituksella
Vuonna 2021 Karhuseutu toteutti vuonna
2020
alkaneita
ESR-rahoitteista
Kokemuksella Duuniin -hanketta sekä Stearahoitteista Fyffee! -hanketta.
ESR-hanketta
Kokemuksella
Duuniin!
rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston lisäksi
Porin kaupunki. Hanke alkoi 1.8.2020.
Hankkeen
keskeiset
tavoitteet
ovat
kokemustoiminnan ja yhteiskehittämisen
vahvistaminen
työllisyydenhoidossa,
työnhakijoiden
työja
toimintakyvyn
edistäminen valmennus- ja vertaistoiminnan
avulla
sekä
työllistävien
järjestöjen
osaamisen vahvistaminen. Hanke työllisti
vuonna
2021
noin
2,5
htv.
Stea-rahoitteinen Fyffee! -Matkalla oman
talouden hallintaan hanke alkoi 1.8.2020.
Fyffee!-hanke pyrkii paikallistasolla sekä
kasvattamaan
ihmisten
tietoisuutta
henkilökohtaisen
talouden
haasteista
selviytymisestä, velkaongelmien synnystä ja
vaikutuksista, että puuttumaan jo syntyneisiin

talous- ja velkaongelmiin henkilökohtaisella
matalan kynnyksen jalkautuvalla tuella.
Hankkeen tarkoitus on toteuttaa ennakoivaa
ja jalkautuvaa talousneuvontaa ja -ohjausta.
Hanke työllisti vuonna 2021 noin1,5 htv.
Sosiaaliseen kehittämiseen kohdistuvien
palvelujen tuottaminen on ollut viime
ohjelmakaudella tärkeä avaus Karhuseudulle,
kun puhutaan Porin kaupunkialueella
toimimisesta ja toiminnan toteuttamisesta
monirahastoisesti.
Karhuseudun
tunnettavuus ja asema monipuolisena
verkoston luojana ja ylläpitäjänä on
vahvistunut hankkeen myötä. Toimintaa
pyritään
jatkamaan
myös
tulevalla
ohjelmakaudella uusien hankkeiden myötä.
Karhuseutu on osallisena kaikkien Leaderryhmien
yhteisessä
Leaderasiamieshankkeessa, jonka toteuttamisesta
vastaa Suomen Kylät ry. Karhuseutu on myös
mukana
Satakunnan
leader-alueiden
yhteisessä tiedotushankkeessa.
Luettelo
vuonna
2021
rahoitetuista
hankkeista löytyy vuosikertomuksen liitteistä.

2 Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
Itse järjestettyjä tilaisuuksia ei juuri pystytty
toteuttamaan vuonna 2021 koronapandemian
vuoksi. Karhuseudun henkilöstö on kuitenkin
pyrkinyt
osallistumaan
mahdollisimman
paljon muiden järjestämiin tilaisuuksiin ja
webinaareihin. Aktivointia ja tiedottamista on
pyritty tekemään mahdollisimman paljon
sähköisten viestintävälineiden, lehtijuttujen ja
markkinoinnin kautta. Muiden järjestämistä
koulutuksista
Karhuseutu
on
pyrkinyt
välittämään aktiivisesti tietoa eri kanavien,
kuten nettisivujen ja sosiaalisen median
kautta.
Tiedottamisen
ja
aktivointitoimenpiteiden tuloksena saimme
runsaasti
yhteydenottoja
ja
Leadertukihakemuksia loppuvuonna 2021.

Karhuseudun
laatukäsikirjaa
ja
toimintaohjetta ei päivitetty vuoden 2021
aikana. Seuraava päivitys tehdään ennen
uuden ohjelmakauden alkua vuonna 2023.

ELYn kanssa on pyritty käymään viikoittaista
vuoropuhelua asioista. Karhuseudun ja ELYn
välistä keskusteluyhteyttä on pidetty hyvänä
ja sujuvana. Yhteistyö on aitoa ja eteen
tulevia tilanteita ratkotaan yhdessä asiakkaan
edun mukaisesti lakia, asetuksia ja
strategioita
noudattaen.
Esimerkiksi
yritystukien osalta on pyritty käymään
keskustelua siitä, että rahoituslinjaukset ovat
yhteneväisiä ja siitä että rahoitetaanko
hanketta ELYstä vai Leaderistä. Molemmat
osapuolet ohjaavat hakijoita toinen toisilleen
yhteisten
keskustelujen
ja
linjausten
tuloksena. Tällä tavoin on mahdollista löytää
maakunnan kannalta paras lopputulos.
Toiminnan
kehittämiseen
pyritään
jatkuvasti ja Karhuseudussa kokeillaan
pienellä kynnyksellä uusia toimintamalleja ja
pyritään
löytämään
”mahdollistava”lähestymistapa asioihin. Tavoitteena on olla
asiakaslähtöinen ja palveleva toimija.
Vuonna 2021 Karhuseutu jatkoi yhteistyötään
Tiltoimisto
Urholinin
kanssa,
jonka
asiakkaaksi Leader Karhuseutu siirtyi
yhdessä Leader Ravakan ja Leader
Pyhäjärviseudun kanssa vuonna 2020.
Toimintamallit henkilöstömme ja tilitoimiston
kanssa on saatu hiljalleen toimiviksi ja on
siirrytty
kohti
dynaamista,
kustannustehokkaampaa
ja
automatisoidumpaa taloushallintoa. Tämä on
vapauttanut
resursseja
tukitoiminnoista
suoraan itse Leader-perustyöhön.

Vuonna
2021
Karhuseutu
aloitti
selkeyttämään
Leader-toiminnan
organisaatiorakennetta
ja
henkilöstön
tehtäväkuvauksia,
jotta
Leader-työtä
pystytään tulevaisuudessa toteuttamaan
tehokkaasti,
vastaamaan
nykyisiin
ja
tulevaisuuden tarpeisiin sekä suuntaamaan
resursseja oikeisiin kohteisiin. Työ on kesken
ja jäänyt vielä idea- ja suunnittelutasolle,
johtuen
pitkälti
siirtymäkauden
ja
strategiatyön aiheuttamasta työkuormasta.
Työnkuvat ja henkilöstön ydintehtävät tullaan
päivittämään ja määrittelemään uuden
strategiakauden alkuun mennessä eli vuoden
2023 aikana.
3 ja 4 Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
ja tavoitteet seuraavalle vuodelle

Karhuseutu
tulee
jatkamaan
kehittäjäorganisaation
rooliaan
niin
maaseudulla
kuin
kaupungissakin.
Karhuseutu
tarjoaa
Leader-rahoituksen
lisäksi erilaisia palveluja ja työkaluja alueelle
paikallista
kehittämistyötä
edesauttaen.
Karhuseudun kehittäjän ja kannustajan rooli
näkyy monipuolisessa neuvontatyössä, joka
ei kohdistu pelkästään hankeneuvontaan
vaan ylipäätään yhteisö- tai yritystoiminnan
neuvontana liittyen esimerkiksi markkinointiin,
viestintään,
ympäristöön
tai vaikkapa
yksittäisen
henkilön
työllistymismahdollisuuksiin
Yhteistyötä ja verkostoitumista tullaan
edistämään yhteisöjen ja muiden toimijoiden
välillä. Konkreettisina keinoina ovat erilaisten
tapaamisten järjestäminen ja yhteistyön
käynnistäjänä toimiminen. Kuntayhteistyön
merkitystä
on
pyritty
vuonna
2021
kasvattamaan
ja
kunnat
nähdäänkin
tulevaisuudessa
merkittävimpinä
yhteistyökumppaneina.
Otso osaa! –ohjelman tavoitteena on turvata
Karhuseudun
alueelle
aktiivinen
elinkeinotoiminta
ja
paikallistalous.
Virikkeellinen ja turvallinen elinympäristö
tarjoavat yhdessä toimeentulon kanssa
mahdollisuuden elää ja viihtyä Karhuseudun
alueella.
Vuoden 2022 toimintaa ohjaa strategiatyö
sekä siirtymäkauden rahoituskehykseen
liittyvä Leader-perustyö. Leader-rahoitusta
jaetaan edelleen uusille hankkeille, mutta
myös ohjelmakausien vaihdos ja uuden
strategian
(toimenpidesuunnitelman)
valmisteleminen on ajankohtaista. Vuotta
2022 leimaa jossain määrin kuluneen
ohjelmankauden arviointi ja analysointi.
Vuonna 2022 rahoitetaan itsenäisiä hankkeita
ja teemahankkeita. Tärkeä osa toimintaa on
sidosryhmätyön
ja
yhteistyöverkostojen
ylläpito ja kehittäminen. Työyhteisössä
jaetaan vastuuta aiempaa laajemmin ja
tavoitellaan yhteisöllisempää työtapaa kuten
vuonna 2021 on toimittu.

Vuosi 2021 oli Leader Karhuseudulle tietyllä
tapaa
”jälleenrakennuksen”
vuosi.
Tavoitteenamme on vuonna 2022 vakauttaa
edelleen
ryhmän
toimintaa,
uudistaa
toimintamalleja ja käytäntöjä ja yleisesti
jatkaa yhdistyksen toiminnan kehittämistä
oikeaan
suuntaan.
Vuonna
2022
jatketaan
uuden
ohjelmakauden valmistelua paikallisesti ja
suoritamme Leader-perustoimintaa 2021–
2022 rahoituskehyksen turvin. Valmistelun
tueksi perustetaan edelleen tarvittaessa
erilaisia työryhmiä, tehdään kyselyjä ja
järjestetään tilaisuuksia sekä hyödynnetään
muiden tahojen järjestämiä tilaisuuksia.
Karhuseutu pyrkii edelleen tekemään tiivistä
yhteistyötä alueen kehittäjäorganisaatioiden
kanssa. Alueen kehittämisessä ollaan
aktiivisesti
mukana
yhdessä
muiden
toimijoiden, kuten ProAgrian, Prizztechin,
ELYn,
Satakuntaliiton,
Satakylien,
yrittäjäyhdistysten, kauppakamarin ja alueen
kuntien kanssa.

5 Yhdistys ja sen resurssit
Karhuseudun henkilöstön vaihtuvuus oli
vuonna 2021 Leader-puolella vähäistä ja
sosiaalisen
kehittämisen
hankkeissa
vaihtuvuutta esiintyi jonkin verran.
Toimintarahalla vt.toiminnanjohtajana toimi
tammi-kesäkuun ajan Aapo Kivenmaa ja
vakituisen
toiminnanjohtajan
avoimen
työpaikkarekrytoinnin jälkeen Kivenmaan
työsuhde
vakinaistettiin
kesäkuussa.
Toimintarahalla työskenteli myös koko
vuoden maksatusneuvoja Niina Harju.
Lauri
Penkkimäki
palkattiin
avoimen
työpaikkahaun jälkeen Energiaa Elämään hankkeen
hankekoordinaattoriksi
ja
Penkkimäen työtehtäviin lukeutui myös kesän
jälkeen
toimintarahalla
toteutettava
hankeneuvonta.
KV-OTSO- hankkeen viimeiset toimenpiteet
toteutettiin tammikuusta huhtikuuhun ja
hankkeessa työskenteli Jaana Mälkki.
ESR-rahoitteisessa Kokemuksella Duuniin hankkeessa
työskenteli
koko
vuoden

hankekoordinaattori Marko Juutilainen. Anja
Virtanen
työskenteli
hankkeessa
tammikuusta maaliskuuhun ja Tino Sukanen
työskenteli hanketyöntekijänä hankkeessa
tammikuusta marraskuuhun 50% työajalla.
Tuuli Vaahtera palkattiin hankkeen uudeksi
hanketyöntekijäksi kesäkuussa.
STEA-rahoitteisessa Fyffee -hankkeessa,
työskenteli
hankekoordinaattorina
koko
vuoden Outi Rantanen ja tammikuusta
marraskuuhun hanketyöntekijänä työskenteli
50% työajalla Tino Sukanen.
Karhuseudun hallitus kokoontui vuoden 2021
aikana 11 kertaa ollen joka kerta
päätösvaltainen ja kokouksiin osallistui
varsinaisten jäsenten lisäksi myös kiitettävä
määrä varajäseniä. Hallituksen kokouksiin
kutsuttiin tarvittaessa asiantuntijajäseneksi
Satakunnan ELY-keskuksen edustajana
maaseudun kehittämisen asiantuntija Raija
Wessman. Karhuseudun hallitus piti virallisen
strategiapäivänsä Laviassa marraskuussa.
Karhuseudun hallituksen kokoonpano löytyy
vuoden 2021 vuosikertomuksen liitteistä.

Liite vuosiraporttiin

Vuonna 2021 rahoitetut hankkeet
Yhteisöt
Nakkilan Reserviläiset - Ilma-aseradan taululaitteiden uudistus - hankenro 155968
Hankkeella pyritään saattamaan seuran käytössä oleva ilma-aserata tämänhetkisten
vaatimusten tasolle. Tavoitteena harjoitteluolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen, taulujen nykyaikaistaminen sekä saada nuoria harrastajia lisää. Hankkeen toimenpiteillä luodaan paremmat mahdollisuudet harjoitella myös niille jotka ovat jo SM-kilpailutasolla. Hankkeessa puretaan vanhat taululaitteet, kunnostetaan rata ja hankitaan ja rakennetaan uudet taululaitteet sekä parannetaan tilojen käytettävyyttä ja
viihtyisyyttä.
Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä ovat 12 000,00 euroa, josta haettavan Leader-tuen osuus on
6000,00 euroa (50%).
Säpin Seudun Purjehtijat ry - Veneilykeskus Selkämeri Kutsuu - hankenro 150231
Laitakarin yhteisalue Eurajoen Luvialla on vuosisatoja toiminut purjelaivojen satamana ja porttina Selkämerelle. Viimeiset sata vuotta on Laitakarin merkitys ulkoilualueena ja pienvenesatamana korostunut edelleen. Matkailun myötä Laitakariin on tullut erilaisia ravitsemus yms. palveluja tukemaan vapaa-ajan toimintoja. Kaikille avoin Laitakarin satama on kehittynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden kuluessa merkittävästi.
Säpin Seudun Purjehtijat ry haluaa tarjota kaikille veneilystä kiinnostuneille veneily- ja purjehduskoulutusta
perustamalla veneilykeskuksen.Tavoitteena on veneilyturvallisuuden parantaminen niin uusille veneilijöille
kuin vanhoille konkareillekin.
Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä ovat 19 671,00 euroa, josta haettavan Leader-tuen
osuus on 13 770,00 euroa (70%).
Säpin Seudun Purjehtijat ry - Veneilykeskuksen yleishyödyllinen investointihanke - hankenro
159744
Yleishyödyllinen investointihanke. Hankkeessa hankitaan yhdistykselle vene ja moottori sekä muuta kalustoa yhdistyksen käyttöön. Venettä voidaan käyttää tarvittaessa myös pelastustoiminnassa. Hankinnat
palvelevat yhdistyksen jäseniä, edistävät yhdistyksen toimintaa ja kehittävät alueen palveluja ja harrastumahdollisuuksia..
Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä ovat 18 750,00 euroa, josta haettavan Leader-tuen
osuus on 9 375,00 euroa (50%).
Porin Sos.-dem Nuorisoyhdistys ry - Kuitula - hankenro 167898
Kuitulan, vanhan seurojentalon sekä sen välittömän ympäristön kehittäminen vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena on käyttöasteen lisääminen parantamalla turvallisuutta, viihtyisyyttä ja
käytettävyyttä. Katon, rappusten ja vessan rakentaminen kuuluvat hankkeen toimenpiteisiin. Tavoitteena
on luoda paikasta esimerkiksi nuorille parempi paikka harrastaa ja viettää aikaa. Myös esimerkiksi eläkeläiset ja muut lähikuntien asukkaat voivat toimenpiteiden jälkeen paremmin hyödyntää aluetta virkistyskäyttöön ja rentoutumiseen luonnon äärellä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 10 811,40 euroa, josta haettavan Leader-tuen osuus on 5 405,70
euroa (50 %)
Harjavallan Jymy - Hiittenharju 3.0 - hankenro 168663
Hankkeen tavoitteena on tehdä Hiittenharjusta energiatehokkaampi, ekologisempi, turvallisempi ja vetovoimaisempi talviurheilukeskus kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Hankeessa nykyinen “parkki” muutetaan lapsiystävällisemmäksi rinteeksi, ja nykyinen ison hyppyrimäen alastulorinne muutetaan hybridikäyttöön niin, että se palvelee sekä alppihiihdon että freestylen vaativia harrastajia ja kilpailijoita. Pienemmän jo puretun hyppyrimäen paikalle asennetaan Ulvilan Massin vanha mutta hyväkuntoinen metallinen
hyppyrimäki ja siihen tehdään muovinen alastulo. Toimenpiteillä pyritään laajentamaan Hiittenharjun käyttömahdollisuuksia. Lumetettavien alueiden laajentuessa myös pumppujärjestelmä pitää rakentaa energiatehokkaamaksi, luotettavammaksi ja kattavammaksi vastaamaan nykypäivän standardeja.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 181 850,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 90 925,00 €
(50 %).
Piikajärven Ilmailuyhdistys ry - Majurila - hankenro 171819
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Piikajärven lentokentälle kunnossapito-/varastohalli. Tavoitteena on
saada lentokentän kunnossapitoon tarvittavat koneet ja laitteet ulkoa sisälle katon alle suojaan. Samalla
niiden huollot ja korjaukset voidaan tehdä suojassa sateelta ja tuulelta. Jotta polttopuut saadaan pois talon
seinustalta palokuormaa lisäämästä, rakennetaan saman hallin päätyyn palomääräykset täyttävä polttopuuvarasto.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 59 332,78 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on
29 666,39 € (50 %)
Ahlaisten Nuorisoseura ry - Ahlaisten frisbeegolfradan laajennus - hankenro 176204
Hankkeessa laajennetaan Ahlaisten frisbeegolf -rata 18 väyläiseksi. Kunnostettu rata palvelee Satakunnan frisbeegolf harrastajia ja mahdollistaa virallisten kilpailujen järjestämiseen alueella. Lisäksi harrastajien
mielenkiinto
rataa
kohtaan
lisääntyy
heittomahdollisuuksien
lisääntyessä.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 15 042,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 7 521,00 €
(50 %).
Kullaan kotiseutu- ja museoyhdistys - Taattolan Kotiseutumuseo-alueen kehittäminen 2021-2022 hankenro 177842
Rakennetaan puurakenteinen n 160 m2 esinevarasto museoesineiden säilytykseen ja esillepanoon ja alueelle vedetään vesijohto palvelemaan alueen käytettävyyttä. Yhdistyksellä on runsaasti museoesineistöä,
jolle ei ole asianmukaista säilytys- eikä näyttelytilaa. Esineistöä saatiin lahjoituksena huomattava määrä,
kun vanha maatila lopetettiin ja maatalousesineistöä lahjoitettiin yhdistykselle. Alueen käytettävyys kotiseututyössä ja matkailussa edellyttää vesijohdon rakentamista.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 49 915,40 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on
24 957,70 € (50 %)
Luvian Niemenkylän kyläyhdistys ry - Praakkarin laavu - hankenro 175020
Rakennetaan Eurajoelle Luvian Niemenkylään Praakkari-nimiseen saareen kaikkien kansalaisten yhteiskäytössä oleva laavu. Laavu on malliltaan perinteinen ja sellainen, jossa voi mahdollisesti yöpyä. Laavun

ulkopuolelle sijoitetaan grillipaikka. Alueelle rakennetaan myös ulkokäymälä- ja puuvajarakennus. Laavualuetta hoitaa ja ylläpitää kyläyhdistys, mm. hankkimalla polttopuita ja pitämällä saaren siistinä.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 11 684,40 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on
5 842,20 € (50 %)
Ulvilan Pesä-Veikot ry - Automaation siivin energiatehokkaammaksi – Ulvilan Automaatio Areenan
tulostaulu- ja ilmalämpöpumppuhanke - hankenro 184564
Tämän hankkeen avulla on tarkoitus parantaa areenan laitteiden energiatehokkuutta hankkimalla tulostaulu ja ilmalämpöpumput. Tulostaulun avulla parannamme jokaisen joukkueemme ottelutapahtumia Ulvilan Automaatio Areenalla. Hankimme myös kolme ilmalämpöpumppua: yhden kioskiin ja kaksi pukukoppeihin.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 13 862,20 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 9 703,54 €
(70 %)

Alueiden väliset yhteisöhankkeet
Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piiri r.y. - SML Satakunnan piirin Nuorisotoimikunnan ampumasimulaattori - hankenro 165543 (hallinnoija Karhuseutu)
Hankitaan Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin Nuorisotoimikunnan käyttöön ampumasimulaattori.
Satakunnan piirin toimintaan kuuluu noin 190 metsästysseuraa, joissa on yhteensä noin 14500 jäsentä.
Piiri tarjoaa jäsenilleen kattavavia palveluita, joista paikallista toimintaa on mm. kilpailujen, koulutusten,
riistanhoidon, leirien ja nuorisotoiminnan järjestäminen. Laitteistolla voidaan kouluttaa nuoria turvalliseen
aseenkäyttöön luontoa säästämällä. Harjoittelu voidaan toteuttaa sisätiloissa ilman meluhaittoja sekä samalla turvallisesti. Samalla voidaan kouluttaa nuoria turvalliseen aseenkäsittelyyn sekä hyviin metsästystapoihin.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 15 316,48 euroa, josta haettavan Leader-tuen osuus on 7 658,24
euroa (50 %)
Hanke on poikkeuksellisesti alueiden välinen investointi. Kustannukset jaetaan tasan Satakunnan Leaderryhmien välillä viiteen osaan jolloin Karhuseudun ja muiden ryhmien osuudeksi Leader-tuesta tulee 1
531,65 € per ryhmä.
Eurajoen kunta - Kuntoportaiden rakentaminen Eurajoen kirkonkylään ja Luvian
taajamaan - hankenro 169950 (hallinnoija Ravakka)
Kuntoportaissa liikkuminen on kasvava liikuntamuoto Suomessa. Vuodesta 2016 lähtien on useampi henkilö esittänyt kuntalaisaloitteena harjoitusportaiden rakentamista Eurajoelle. Hankkeen tavoitteena on kuntoportaiden rakentamisen myötä lisätä kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja ulkoilua taajamien lähivirkistysalueilla. Hanke on alueiden välinen.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 41 081,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on
28 756,70 € (70 %) Karhuseudun osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 12 055,00 € ja haettavan
Leader-tuen osuus 8 438,50 €

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry - Länsi-Suomen palokuntien lähtövarmuushanke - hankenro
172192 (hallinnoija Ravakka)
Nykyään yhä harvempi lähtökohtaisesti suorittaa C-luokan ajokortin, ellei suoraan ole hakeutumassa kuljetusalalle. Palokuntien lähtövarmuuden ylläpitämiseksi tulisi kuitenkin pääosalla hälytysosastolaisista olla
paloauton kuljettamiseen vaadittava pätevyys, ja raskaan sammutusauton (paloauto) kuljettaminen vaatii
C-kortin. Silloin voidaan myös tehtävät jakaa muiden pätevyyksien (esim. savusukellus) osalta tarkoituksenmukaisimmin. Hankkeeseen osallistuvissa sopimuspalokunnissa valitut hälytysosastolaiset korottavat
B-ajokorttinsa C:ksi. Tavoitteena on, että vuoden 2021 vuoden lopulla 43 palokunnassa on 112 uutta Ckortillista jäsentä oikeutettuna ajamaan paloautoa. Tarkoitus on käyttää Leader-rahaa ajo-oikeuden korottamiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka tapahtuu autokoulujen toimesta. Käytännössä tuki siis kohdistuu
autokoulujen laskujen kattamiseen.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 91 570,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on
64 099,00 € (70 %) Karhuseudun osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 13 600,00 € ja haettavan
Leader-tuen osuus 9 520,00 €
Suomen Kylät - Paikallisen yhteisön kehittäminen - hankenro 170589 (hallinnoija Aisapari)
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin
yhteiskunnallisen roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoavina ja vahvistavina yhteisöinä sekä oman
ympäristönsä elinvoimaisuutta edistävinä tahoina. Hanke tarjoaa osallisuusvalmennusta ja paikallisia kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toiminnan brändäämisen sekä vastaanottavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi.
Osallisuusvalmennukset ovat koulutuksellisia tilaisuuksia, joissa tarjotaan myös välineitä ymmärtää oman
yhteisön rooli paikallisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta. Osallisuusvalmennukset ovat toiminnallisia ja painopiste on teorian sijaan oman yhteisön tilanteen havainnoinnissa, erilaisten osallistujaryhmien tarpeiden ymmärtämisessä ja oman toiminnan tavoitteellisemmassa kehittämisessä
ja tarkastelussa.
Paikallisissa kehittämistyöpajoissa kyläyhteisöt tunnistavat ja nimeävät kehittämistarpeitaan ja haasteitaan (esim. aktiiivien vähäinen määrä, toiminnan laajentaminen) sekä ideoivat luovan ja määrätietoisen
prosessin avulla uusia ratkaisuja haasteisiin vastaamiseksi. Työpajat ovat hyväksi havaitun kumppanuuspöytämallin kaltaisia työskentelyn ja keskustelun alustoja, joissa
asioiden jakaminen ja ideointi viedään ammattilaisten avustamina (fasilitoimina) ratkaisuiksi asti. Työpajojen tuloksina syntyy toimintamalleja, jotka vastaavat yhteisön itse määrittelemään haasteeseen (Toimintamalli on = ratkaisu yhteisön ongelmaan). Kehittämiseen osallistuvat sekä yhteisön paikallistoimijat että
sidosryhmät (esim. paikallisyrittäjät), jotka nähdään uuden toimintamallin syntymisen näkökulmasta olevan avainasemassa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 194 202,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on
194 202,00 € (100 %) Karhuseudun osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 63 726,00 € ja haettavan
Leader-tuen osuus 63 726,00 €.

Yritykset
Nakkila Storage Oy - Verstas tapahtumakeskus - hankenro 149017
Haluamme jatkaa Verstas Juhlien kehittämistä maaseutumatkailun huippukohteeksi ja luoda suositun paikan, joka on täysin muuta kuin mihin kaupungeissa on totuttu. Hanke on nimeltään Verstas Tapahtumakeskus. Tapahtumien ja juhlien yhteyteen aiomme luoda uusia palveluja mm. ravintolan, ison tapahtumatilan ja maaseutumajoitusta.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 180 000,00 euroa, josta haettavan Leader-tuen osuus on 36 000,00
euroa (20 %).
Bikestoppi Oy - Bikestoppi Oy pyörävuokraus ja pyöräsafaritoiminta - hankenro 168187
Hankkeen avulla yritys hankkii sähköavusteisia pyöriä sekä maastopyöriä vuokrauskäyttöön. Yrityksen
tarkoituksena on järjestää tyky-päiviä yrityksille sekä vuokrata kalustoa asiakkaille. Toimintaa voidaan järjestää oppaan kanssa tai ilman opasta. Tyky-päiviä voidaan järjestää ympäri Satakuntaa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 54 579,03 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 10 915,81 €
(20 %).
Herran Pelit Oy - Padel Yyteri - hankenro 166528
Hankkeen tarkoituksena on luoda Yyterin alueelle mahdollisuus Padelin harrastamiseen ja tulevaisuudessa mahdollisuutena järjestää kilpa-tason toimintaa. Ydintoimintana on Padelkenttien vuokraus yksityisille ja yrityksille. Ohessa myös padelvälineiden myynti ja vuokraus sekä padel valmennuksien myyminen.
Hankkeen toimenpiteinä on padelkentän rakentaminen Yyteri Beach lomakeskukseen sekä vuokratun alueen infrastruktuurin kunnostaminen alueen vaatimalle tasolle
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 69 527,21 euroa, josta haettavan Leader-tuen osuus on 13 905,44
euroa (20 %)
Fribaki Oy - Yritystoiminnan kehittäminen - mobiili frisbeerataratkaisu - hankenro 173289
Frisbeegolf on kasvanut 120% reilun vuoden aikana, jonka takia frisbeegolfradat ovat ruuhkautuneet lajin
suuren suosion takia. Tämän hankkeen onnistuessa FRIBAKI Oy pystyisi palvelemaan harrastajia PopuPratakonseptilla ympäri Satakuntaa / Etelä-Suomea ja tarjoamaan uudenlaisia kilpailuja / kokemuksia frisbeegolfin harrastajille. Hankitaan PopuP-ratakalusto ja välineistö sen tekemistä varten. Liikuteltava 18väyläinen frisbeegolfrata. Yritys hyötyy tästä hankkeesta paljon, koska sillä luodaan lisätuloja uudelle yritykselle ja näin ollen tukee 1,5 henkilön työllistämistä jatkossa. Uudet liiketoimintamuodot tulevat olemaan
yksi isoimmista tulonlähteistä yritykselle.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 10 468,66 € (alv.0%), josta haettavan Leader-tuen osuus on
2 093,73 € (20 %)
Dikoke Oy - Dikoke Oy - hankenro 175914
Hankkeessa otetaan ensimmäiset askeleet Kiina-EU kaupankäynnin digitalisointiin. Selvitetään julkis- ja
yrityssektorin tarpeet niin Suomessa kuin Kiinassa. Tehdään esisuunnittelu tiedonhallinnan automatisointia varten, sekä suunnitellaan Dikoke Oy:n viestinnän “ilme” ja materiaalit sopivaksi kansainvälisille markkinoille ja seka pyydetään asiantuntija-arvio EU:n ja Kiinan ulkopuolisista markkinoista. Hanke on perustamistukihanke.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28 350,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 28 350,00 €
(100 %)
Friitala Gym Oy - Toiminnan kehittäminen - hankenro 173862
Tavoitteena monipuolistaa kuntokeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia erityylisiin harjoitusmuotoihin sekä
viihtyvyyden parantaminen. Lisäksi olla edellekävijä digitaalisten harjoittelumuotojen tarjoajana. Ilmastoinnin hankinta, älylaitteiston (zwift juoksumatot 2kpl sekä pyörät 2kpl) hankinta, meluilmoitusten vuoksi painonnostolavan hankinta uuteen kohtaan salia sekä venyttelyalueen ja käsipainoalueen lattian pehmustaminen äänitason laskemiseksi. Lisäksi muutamia kuntosalilaite- ja tarvikehankintoja palvelun parantamiseksi, enimmäkseen laitteet valittu asiakkaiden pyyntöjen perusteella ja halvimman tarjouksen mukaan.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 23 975,76 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 4 795,15 € (20
%)
Satakunnan Bioenergia Oy - Traktorihakkurin hankinta - hankenro 173711
Hankkeessa investoidaan uusi traktorivetoinen hakkuri.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 000,00 €, josta haettavan Leader-tuen osuus on 20 000,00 €
(20 %).

Karhuseudun oman tuotannon hankkeet
Teemahanke Karhuseutu hankkii 2021
Alahankkeet
Hankkeen puitteissa yhdistykset voivat hankkia erilaisia välineitä ja laitteita yleishyödylliseen käyttöön. Kyseessä voivat olla esimerkiksi kokoustekniikka tai erilaiset peli- ja harrastusvälineet. Hankkeessa hyväksytään vain kone- ja laitehankinnat. Tukiprosentti on 70%.
1 Harjavallan Jymy ry - Ajanottolaitteet Jymylle
Hakija on yhdistys jossa harjoitellaan ja kilpaillaan alppihiihdossa, hiihdossa, mäkihypyssä, yleisurheilussa
ja pesäpallossa.
Hankkeessa hankitaan langattomat ajanottolaitteet, jotka toimivat uusien tulosohjelmien kanssa. Laitteille
on paljon käyttöä yhdistyksen omissa harjoituksissa, leireillä ja usean lajin kilpailuissa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 882,00 euroa. Tuen osuus on 4 817,40 euroa (70 %).
2 Kokemäen Kova-Väki ry - KK-V Defi
Hakija on Kokemäen suurin urheiluseura ja viettää 2021 100-vuotisjuhliaan. Lajikirjo on laaja, jäseniä on
noin 550. Toiminta on avointa kaikille.
Kokemäen Kova-Väki ry hankkii Pitkäjärven jäähallille ja Pitkäjärven pesäpallo- ja jalkapallokenttien huoltorakennukseen/pukutiloihin kaksi defibrillaattoria.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 951,20 euroa. Tuen osuus on 2 065,84 euroa (70 %).

3 Lavian 4H-yhdistys ry - Leiritoiminnan kehittäminen
Hakija on toiminut paikkakunnalla vuosikymmenien ajan, tarjoten monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille.
Muiden yhdistysten toiminta on hiipunut, joten 4H pyrkii monipuolistamaan toimintaansa. Yhdistys tekee
yhteistyötä koulun kanssa ja toimintaan ovat tervetulleita kaikki.
Hankkeen avulla hankitaan leirivälineistöä, joka auttaa järjestämään kiinnostavia, toimivia ja turvallisia
päiväleirejä. Välineistö mahdollistaa toimimisen pienemmissä ryhmissä, antaa mielekästä ja uudenlaista
tekemistä sekä huomioi myös turvallisuusasiat. Koska materiaalit ovat siirrettäviä, ne mahdollistavat myös
leirin järjestämisen eri paikoissa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 994,98 euroa. Tuen osuus on 1 396,49 euroa (70 %).
4 Lions Club Nakkila ry Emma - Positiivista palvelua paikallisesti
Hakija tuottaa palveluja, yhdessäoloa ja apua paikallisille. Tavoitteena on järjestää omia tapahtumia ja olla
mukana muiden tapahtumissa tuottamassa tarvittavia palveluita.
Hankkeella hankitaan erilaista tavaraa, joiden avulla pystytään yhä laajemmin osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja olla mukana monessa. Tarkoituksena on hankkia mm. telttakatos, heijastinliivejä, erilaisia
ruoanvalmistuslaitteita ja -välineitä sekä opasteita.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 243,72 euroa. Tuen osuus on 4 370,60 euroa (70 %).
5 Noormarkun Erämiehet ry - Korsun pöytäryhmä
Hakija on yksi alueensa suurimmista metsästysseuroista ja on tuottanut jo pitkän jäsenilleen ja muille luonnosta kiinnostuneille erilaisia luontoelämyksiä ja tapahtumia.
Hankkeella hankitaan seuran aiemmin rakentamalle Kalvikin Korsulle pöytäryhmä, joka mahdollistaa paremmin ruokailun maastossa ja laajentaa Korsun käyttömahdollisuuksia vaikka kokousten pitämiseen.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 500,00 euroa. Tuen osuus on 1 050,00 euroa (70 %).
6 Porin seudun sydänyhdistys ry - Sydäniskurin hankinta
Hakijan toiminnan tavoitteena on sydänterveyden edistäminen ja sydänsairastuneen tukeminen. Toimintaa tukevia tapahtumia järjestetään Porissa ja Luvialla.
Hankkeella hankitaan sydäniskuri lämpökaappeineen, joka sijoitetaan Yyterin alueelle, missä on paljon
liikkujia ja kävijöitä päivittäin.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 206,00 euroa. Tuen osuus on 1 544,20 euroa (70 %).
7 Pro Lyttylän kartano ry - Ulkoalueet harrastuskäyttöön
Hakija on perustettu vaalimaan Kartanon ja kylän historiaa ja pitää yllä Kartanoa ja sen tiluksia. Kartanolla
on monenlaista toimintaa, mm. kuntopiiri ja luontokerho.
Hankkeella hankitaan päältäajettava ruohonleikkuri, jonka avulla saadaan piha-aluetta laajemmalta alalta
harrastuskäyttöön. Tällä hetkellä on käytössä vain pieni ruohonleikkuri, jolla ei pystytä koko käyttöaikaa
pitämään isoa nurmikkoa kunnossa, jotta sitä voisi käyttää erilaisiin pihapeleihin ja harrastuksiin. Lisäksi
saadaan kulkua pihassa esteettömämmäksi, kun pystytään helposti pitämään iso alue hoidettuna.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4 499,00 euroa. Tuen osuus on 3 149,30 euroa (70 %).
8 Rastikarhut ry - Hankintoja suunnistusreittien seurantaan ja telttapainoja tapahtumiin
Hakija on suunnistusseura, joka tarjoaa jäsenilleen ja muille harrastajille kilpa- ja harrastesuunnistusta.
Lisäksi tarjotaan erilaisia tapahtumia ja leirejä.
Hankkeella täydennetään harjoitusvälineistöä, jolloin jokaisen harrastajan ei tarvitse hankkia kaikkia välineitä omiksi. Lisäksi hankinnat tuovat turvallisuutta erilaisiin tapahtumiin.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 363,60 euroa. Tuen osuus on 2 354,52 euroa (70 %).
9 Reposaari-yhdistys ry - Kokoustekniikka kuntoon Reposaari-talolla
Hakija on aktiivinen yhdistys, joka ajaa voimakkaasti oman alueensa asioita niin erilaisin tapahtumin kuin
omien nettisivujensa ja some-kanaviensa kautta. LIsäksi yhdistys julkaisee omaa lehteä 1-2 krt vuodessa.
Jäseneksi voi liittyä kuka vaan ja jäsenyys on maksutonta.
Hankkeella hankitaan yhdistyksen ylläpitämälle Reposaari-talolle kokousvälineistöä ja äänentoistoa, jotta
erilaiset kokoontumiset ja tilaisuudet sujuisivat paremmin ja tätä kautta talolle saataisiin enemmän käyttöastetta.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 381,90 euroa. Tuen osuus on 1 667,33 euroa (70 %).
10 Rudanco Dancers ry - Liikkuvuutta tanssijoille
Hakija on tänä vuonna perustettu ulvilalainen tanssiseura, jossa on tällä hetkellä 30 jäsentä. Toiminta on
kuitenkin avointa myös ei-jäsenille.
Hankkeella hankitaan harjoitteluvälineitä, joilla voidaan tehdä tanssia tukevia harjoituksia. Aiemmin harjoituksiin tulijat ovat tuoneet omat välineet mukanaan.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 079,30 euroa. Tuen osuus on 755,51 euroa (70 %).
11 Teljän partio ry - Teljän partio hankkii
Hakija on Kokemäen alueella toimiva lippukunta, joka järjestää monenlaista toimintaa niin partioon kuuluville kuin kuulumattomillekin.
Hankkeella kehitetään telttoja ostamalla leiritoimintaa ja pystytään järjestämään leirejä ja vaelluksia sellaisissakin paikoissa, joihin ei pääse autolla. Lisäksi sup-laudoilla voidaan tutustuttaa nuoria myös vesillä
liikkumiseen ja ilmatäytteisinä myös laudat kulkevat helposti mukana retkillä ja leireillä.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 876,20 euroa. Tuen osuus on 2 713,34 euroa (70 %).
12 Yyteri Sandstorm ry - Kilpailuvälineiden hankinta
Hakija on yhdistys, joka aloitti toiminnallisen harjoittelu (crossfit) kilpailutoiminnan Porissa vuonna 2019.
Yhdistys järjestää vuosittain kansallisen/kansainvälisen kilpailun Yyterissä ja siellä on ollut runsaasti osanottajia ja yhteistyökumppaneita.
Hankkeella hankitaan kilpailuihin mm. telttoja ja mainoslippuja, näyttötaulu ja muuta tarviketta lähinnä yhteistyökumppaneiden ja katsojien hyvinvointia ja kilpailun seurattavuutta silmällä pitäen.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 443,02 euroa. Tuen osuus on 4 510,11 euroa (70 %).
Teemahanke Karhuseutu kunnostaa 2021
Hankkeessa painotetaan erityisesti yleishyödyllisten tilojen ja paikkojen kehittämistoimia. Tällaisia ovat
mm. kokoontumistilojen, harrastuspaikkojen ja esimerkiksi lähimatkailukohteiden kunnostustoimenpiteet.
Hankkeessa on mahdollista saada tukea rakentamisen ja kunnostamisen investointeihin sekä niihin liittyviin laite- ja välinehankintoihin. Talkoita voidaan sisällyttää kuhunkin alahankkeeseen maksimissaan 75 %
yksityisestä rahoituksesta. Teemahankkeen tukiprosentti on 70 %.
1 Ahlaisten Urheilijat ry - Ahlaisten urheilukenttä kuntoon
Hakija on urheiluseura, jonka toimintaan kuuluu monet urheilulajit, mm. frisbeegolf, pyöräily, palloilu, yleisurheilu, hiihto, uinti ja kuntosali. Kesällä seura pyörittää myös omaa tanssipaikkaa ja järjestää markkinat.
Hankkeella kehitetään Ahlaisten urheilukentän käyttömahdollisuuksia hankkimalla/asentamalla juoksuradalle lähtötelineet ja hankkimalla korkeushyppyvälineet sekä rakentamalla korkeushypylle paikka.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5541,60 euroa, josta talkoiden osuus on 1 245,00 euroa. Tuen
osuus on 3 879,12 euroa (70 %).
2 Harjavallan Haka ry - Harrastus- ja pelivälineet
Hakija on urheiluseura, joka on jo joitakin vuosia kehittänyt toimintaansa myös “erikoisemmilla” lajeilla,
kuten mölkky ja boccia.
Hankkeella hankitaan uusia mölkky- ja bocciavälineitä, joiden avulla mahdollistetaan useamman henkilön
pelaaminen sekä osallistuminen kisoihin, joihin tarvitsee viedä omat välineet mukaan (seura lainaa osallistujalle). Myös mahdollisuus järjestää kilpailuja lisääntyy, kun välineitä on tarpeeksi. Lisäksi rakennetaan
piste- ja mainostauluja.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 989,00 euroa, josta talkoiden osuus on 270,00 euroa. Tuen osuus
on 1 392,30 euroa (70 %).
3 Harjavallan Latu ja polku ry - Pientä pintaremonttia sisällä ja ulkona
Hakija on Suomen Ladun jäsenjärjestö, joka järjestää erilaista liikuntatoimintaa. Yhdistys järjestää myös
koulutusta, tempauksia, leirejä ja vaelluksia sekä harjoittaa yhteistoimintaa samojen periaatteiden mukaan
toimivien yhteisöjen kanssa.
Hankkeella tehdään remonttia Latumajalla, jotta saadaan sinne viihtyisyyttä ja lisää käyttäjiä. Talo ja sauna
ovat ahkerassa käytössä niin avantouimareiden kuin muidenkin käyttäjien keskuudessa. Talolla on myös
isot nurmikkoalueet, joiden hoitamiseen hankitaan päältä ajettava ruohonleikkuri. Näin myös piha-alue
pystytään pitämään paremmin käytössä.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 8 226,56 euroa, josta talkoiden osuus on 1 845,00 euroa. Tuen
osuus on 5 758,59 euroa (70 %).
4 Harjavallan Pirkkojen tuki ry - Partiokämpän saunan kunnostus
Hakija on toiminut lippukunta Harjavallan Pirkkojen takana jo kauan. Välillä toiminta hiipui, mutta on noussut jälleen 2016 lähtien ja sen jälkeen on laitettu kuntoon partiokämpän aluetta, jotta se on saatu taas
käyttöön.

Hankkeella tehdään partiokämpän saunan kunnostusta, eli hankitaan merivesikiuas, koska tavallinen
kiuas ei kestä oman porakaivon suolaista vettä ja lisäksi rakennetaan uudet lauteet turvallisuuden takaamiseksi. Näin saadaan saunalle paljon lisää käyttöikää ja lisää käyttäjiä.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4 181,08 euroa, josta talkoiden osuus on 480,00 euroa. Tuen osuus
on 2 926,76 euroa (70 %).
5 Harjavallan Sosiaalidemokraatit ry - Pirtti 2.0
Hakija on puolueosasto, jonka tavoitteena on yhteiskunnallisen toiminnan kautta edistää arvoja ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Yhdistyksen kokoontumistila Pirtti on jo nyt muutamien yhdistysten käytössä viikottain
ja sitä voivat vuokrata käyttöönsä kaikki tarvitsijat.
Hankkeella korjataan yhdistyksen kokoontumistiloja niin, että niille saataisiin lisää käyttäjiä ja käyttäminen
olisi mukavampaa ja helpompaa. Hankitaan oveen sähkölukko, jolloin avaimia ei enää tarvita ja ulkopuolinen vuokraaminen olisi helpompaa. Tiloihin asennetaan uusia verhoja ja akustiikkalevyjä vähentämään
kaikua ja lisäksi hankitaan uudet pöydät, joista on helppo rakentaa erilaisia kokoonpanoja käyttäjien tarpeen mukaan.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 849,76 euroa, josta talkoiden osuus on 420,00 euroa. Tuen osuus
on 4 794,83 euroa (70 %).
6 Kaasmarkun Vanhemmat ry - Laadukkaampaa agility-toimintaa Kaasmarkkuun
Hakija edistää Ulvilan Kaasmarkun kylän lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja laadukasta yhteistoimintaa. Yksi tärkeimmistä asioista on kyläkoulun tulevaisuuden turvaaminen ja yhdistys tekeekin paljon
yhteistyötä koulun kanssa.
Hankkeella kehitetään lähi- ja virkistysalueeksi kaavoitetun puiston palveluja ja turvallisuutta. Alueella on
monenlaista toimintaa, joten koirien agility-toiminnan “eriyttäminen” omalle alueelleen, tekisi siitä ja muusta
toiminnasta turvallisempaa. Hankkeella siis aidataan kunnolla alue agilityä varten ja rakennetaan oma
varasto hankittaville ja rakennettaville välineille, jotta ne eivät mene sekaisin lasten leikkivälineiden
kanssa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 835,05 euroa, josta talkoiden osuus on 630,00 euroa. Tuen osuus
on 1984,54 euroa (70 %).
7 Lampin Kyläyhdistys ry - Viihtyvät lapset
Hakija on vireä kyläyhdistys, joka on kylän lapsirikkaammaksi muuttuneen väestön myötä alkanut kehittää
aluettaan ja erityisesti kylätalon ympäristöä.
Hankkeella kohennetaan kylätalon pihan leikkialuetta lasten pyyntöjen myötä. Pihalle hankitaan hämähäkkikeinu, penkki-/pöytäryhmä ja turvahiekkaa, jotta alue on myös turvallinen käyttää.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4 397,40 euroa, josta talkoiden osuus on 975,00 euroa. Tuen osuus
on 3 078,18 euroa (70 %).
8 Luvian Vene-Kolmio ry - Sähköä ja turvaa saareen
Hakija edistää veneilyn turvallisuutta ja kohottaa merillä liikkumisen taitoja. Yhdistys pitää tukikohtaa VähäHuilkarin saaressa Luvialla, jossa on vapaassa käytössä mm. mökki, saunatilat, grillikatos, uimaranta ja
laiturit rantautumista varten.

Hankkeella hankitaan saareen aggregaatti, jolla on mahdollisuus tuottaa saareen sähkö mm. silloin, kun
siellä pidetään leirejä tai veneilijät tarvitsevat sähköä laitteidensa lataukseen. Lisäksi hankitaan laiturille
pelastautumisasema, joka tuo pelastautumis- ja sammutusvälineet veneilijöiden saataville.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 778,00 euroa, josta talkoiden osuus on 270,00 euroa. Tuen osuus
on 2 644,60 euroa (70 %).
9 Ravanin kyläyhdistys ry - Turvallisuutta ja toimintaa Ravanin montulle
Hakija on kyläyhdistys, joka hallinnoi Ravanin monttua, josta löytyy monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia kyläläisille.
Hankkeella kohennetaan leikkialueen turvallisuutta tuomalla turvahiekkaa, koska alue ei enää täytä turvallisuusmääräyksiä ja jouduttaisiin lopettamaan ilman lisähiekkaa. Lisäksi hankitaan yhdistykselle oma lentopalloverkko ja kentän rajaukseen tarvittavat välineet.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 933,58 euroa, josta talkoiden osuus on 210,00 euroa. Tuen osuus
on 653,51 euroa (70 %).
Teemahanke Karhuseutu energiatehokkaasti ja ekologisesti tulevaisuuteen 2021
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologisuutta ja taloudellista kestävää
kehitystä. Hankkeessa voidaan mm. tehdä erilaisia energiatehokkuutta parantavia ja tilojen käyttöastetta
lisääviä investointeja. Myös ekologista ja kestävää yhdistystoimintaa voidaan hankkeen kautta edistää
esimerkiksi yhteiskäyttöön hankittavien kierrätyspisteiden tai tilojen käyttöastetta lisäävien toimien avulla.
Hankkeessa hyväksytään sekä rakentamisen ja kunnostamisen investoinnit että laite- ja välinehankinnat,
jotka edistävät hankkeen tematiikkaa. Talkoita voidaan sisällyttää kuhunkin alahankkeeseen maksimissaan 75 % yksityisestä rahoituksesta. Hankkeen tukiprosentti on 70 %.
1 Ahlaisten Nuorisoseura ry - Lämpöä ja pihan kohennusta kyläsaunalle ja istuimia kesäteatteriin
Hakija on Ahlaisissa pitkään toiminut yhdistys, joka tarjoaa monenlaista toimintaa kaikille ikäryhmille. Muun
muassa kesäteatteri, avantosaunat ja Ahlaste tuupi kuuluvat yhdistyksen toimintaan.
Hankkeella hankitaan kyläsaunalle ilmalämpöpumppu ja parannetaan piha-aluetta laatoituksella ja hankkimalla pöytä-penkkiryhmiä. Lisäksi hankitaan kesäteatterille tuoleja esityksiin, jotta saadaan kaikki katsojat istumaan turvallisesti.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 981,00 euroa, josta talkoiden osuus on 390,00 euroa. Tuen osuus
on 4 886,70 euroa (70 %).
2 Ahlaisten Urheilijat ry - Polulla kunto ja mieli hyväksi
Hakija on urheiluseura, jonka toimintaan kuuluu monet urheilulajit, mm. frisbeegolf, pyöräily, palloilu, yleisurheilu, hiihto, uinti ja kuntosali. Kesällä seura pyörittää myös omaa tanssipaikkaa ja järjestää markkinat.
Hankkeella tehdään luonnosta kiinnostuneita ja erityisesti koululaisia palveleva luontopolku tietorasteineen ja laavukatos. Hakija toimii yhteistyössä Ahlaisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 983,55 euroa, josta talkoiden osuus on 885,00 euroa. Tuen osuus
on 2 788,49 euroa (70 %).

3 Lavian Metsästysseura ry - Ampumaradan maakaapelointi
Hakija pyörittää Laviassa ampumarataa ja metsästysmajaa. Näillä molemmilla on paljon käyttäjiä, esim.
riistakeskus pitää ampumakokeita ja koululaiset ja nuoret leiripäiviä.
Hankkeella muutetaan radan sähköistys ilmajohdoista paljon varmempaan maakaapelointiin. Lisäksi samalla uusitaan näyttötaulujen ohjauslogiikka ja vanhat lamput vaihdetaan energiaa säästäviin led-lamppuihin.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 916,50 euroa, josta talkoiden osuus on 1 350,00 euroa. Tuen
osuus on 4 841,55 euroa (70 %).
4 Luodonkylän kyläyhdistys ry - Turvallisuutta Kuljun alueelle
Hakija on kyläyhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on yhdistää ja virkistää kyläläisiä sekä kesäasukkaita.
Yhdistys mm. pitää yllä Kuljun aluetta, jossa on laavu ja harrastetilaa, mm. talvella luistelupaikka ja pulkkamäki.
Hankkeella siivotaan Kuljun kuoppaa, joka on rehevöitynyt, eikä sitä pysty enää kunnolla käyttämään esim.
talvella luistelupaikan jäädyttämiseen. Ja koska alueella on esiintynyt ilkivaltaa, asennetaan sinne myös
valvontakamerat. Lisäksi hankitaan yhdistyksen ylläpitämään juhannussalkoon kestohavuköynnös, joka ei
lakastu kesällä ja pysyy hyvänä pitkään.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 5 508,95,00 euroa, josta talkoiden osuus on 960,00 euroa. Tuen
osuus on 3856,27 euroa (70 %).
5 Luvian Työväenyhdistys ry - Uusi ulko-ovi ja astianpesukone
Hakija ylläpitää Työväentalo Wellamoa, jota käytetään ympäri vuoden niin erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa kuin kokoustoimintaan.
Hankkeella hankitaan uusi ulko-ovi, joka tuo käyttömukavuutta ja energiansäästö vähentämällä hukkalämpöä. Lisäksi hankitaan keittiöön tehokas astianpesukone, jolla saadaan hillittyä vedenkulutusta, helpotettua isojen tarjoilujen järjestäjien työtaakkaa ja saadaan myös lisää vuokraajia talolle.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 3 007,70 euroa, josta talkoiden osuus on 300,00 euroa. Tuen osuus
on 2 105,39 euroa (70 %).
6 NTK Nakkila ry - Salibandyseuran digitalisoituminen
Hakija on salibandyn erikoisseura, jolla on sekä kilpailu- että harrastustoimintaa tarjolla kaiken ikäisille.
Hankkeella kehitetään yhdistyksen digitaalisuutta niin, että ottelutapahtumista voidaan tuottaa ohjelmaa
myös kotisohville ja lisäksi käyttää kuvaamista ja ajanottoa myös harjoitustilanteissa hyödyksi.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 449,60 euroa, josta talkoiden osuus on 0 euroa. Tuen osuus on
1 714,72 euroa (70 %).
7 Porin lintutieteellinen yhdistys ry - Lintuharrastusvälineiden hankinta
Hakija ylläpitää ja edistää lintuharrastusta, alan tutkimustyötä ja lintujen suojelua alueellaan. Yhdistys ylläpitää Säpin lintuasemaa Luvialla.

Hankkeella hankitaan yhdistykselle kiikareita ja kaukoputkia, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus
tutustua laitteisiin ja harrastukseen ylipäätään. Hankkeen myötä kyetään myös tarjoamaan yhdistyksen
aktiivien osaaminen paremmin hyödyksi.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 748,90 euroa, josta talkoiden osuus on 0 euroa. Tuen osuus on
4 724,23 euroa (70 %).
8 Ulvilan Ura ry - Massin mäen elämä
Hakija tarjoaa ulvilalaisille kuntoliikuntaa ja kilpaurheilua mm. hiihdossa, suunnistuksessa ja kuntourheilussa. Yhdistys pitää yllä Massin alueen rakenteita ja toimintoja.
Hankkeella kehitetään alueen turvallisuutta monin tavoin. Valaistaan kuntoportaat ja vaihdetaan kuntoreitin valaisimia energiatehokkaammiksi, kunnostetaan grillipaikkaa, linjataan latuja uudestaan turvallisemmiksi ja tehdään köysipolku, jota pitkin pääsee mm. laavulle.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 6 984,21 euroa, josta talkoiden osuus on 510,00 euroa. Tuen osuus
on 4 888,95 euroa (70 %).

