TUUmasta TEEmaan vauhditti yhdistysten
investointeja
Leader Suupohjan yleishyödyllisiin investointeihin keskittynyt TUUmasta TEEmaan -teemahanke
päättyi kuluvan vuoden lokakuussa.
Teemahankkeen suunnittelu alkoi teeman miettimisellä loppuvuodesta 2015. Teemaa
kartoitettiin mm. lähettämällä yhdistyksille kyselyjä teemahankkeen tarpeesta ja hanke
herättikin runsaasti kiinnostusta.
-

Toiveita ja tarpeita hankkeeseen tuli eri yhdistyksiltä runsaasti, kehittämissuunnittelija Tuija
Takamäki iloitsee.

Teemahanke helpottaa pieniä toimijoita, koska Leader Suupohja toimii hankkeen hakijana
hoitaen hankkeen hallinnoinnin. Hankemuoto mahdollistaa myös pienemmät
investointihankkeet.
-

Useilla yhdistyksillä ei ole resursseja hallinnoida omia hankkeita, ja usein hakijoiden
investointitarpeet ovat niin pieniä, että hankkeita ei ole mahdollista toteuttaa itsenäisinä
investointihankkeina. Myös uusien yhdistysten ja hankehakijoiden kynnys hakea hanketta on
helpompi, ja TUUmasta TEEmaan hankkeessa olikin mukana useita uusia toimijoita, Tuija
kertoo.

Teemahankkeen toimenpiteiden eli alahankkeiden tuli sisältää harrastustoimintaan, liikuntaan
tai vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja, kuten kone-, laite- tai
välinehankintoja, pienimuotoisten liikunta- ja harrastuspaikkojen rakentamista ja korjaamista tai
rakennuksen/rakennelman hankintaa. Investointien tuli kohdistua yleishyödylliseen toimintaan
ja alueen asukkaisiin.
Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden kustannusarviot olivat 1 500 - 15 000 € ja
tukiprosentti 65 %. Toteutettavat alahankkeet valittiin ennalta sovittujen valintakriteerien
perusteella. Painotus oli ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luotiin uutta toimintaa alueelle ja
hankkeilla.
Suupohjan Frisbeeurheilijat satsasi uuteen rataan
TUUmasta TEEmaan mahdollisti Suupohjan Frisbeeurheilijat ry:lle uuden frisbeegolfradan
rakentamisen Kauhajoen Nummijärven leirintäalueen kupeeseen. Avajaiset radalla vietettiin
kesäkuussa 2016. Pelitoiminta uudella radalla on ollut vilkasta ja 18-väyläisenä rata mahdollistaa
nyt myös kilpailujen järjestämisen.
Kärjenkosken kyläseuralle pyörivä laavu
Isojoen Kärjenkoskella kyläseura hyödynsi teemahanketta parantamaan ympäristön viihtyisyyttä.
Hankkeen avulla kyläympäristöön hankittiin ja pystytettiin kaksi laavukotaa, joista toista voi
pyörittää sääolosuhteiden mukaan. Myös laavujen ympäristöt siistittiin. Hanke paransi alueen
viihtyvyyttä ja on lisännyt virkistystoimintaa.

Tulokset yksiin kansiin

TUUmasta TEEmaan hankkeen tuloksista koottiin kuvakirja.

Hankkeen lopussa hankkeesta laadittiin yhteinen julkaisu, joka konkreettisesti esittää
hankkeiden tuloksia ja saavutuksia. Julkaisu jaettiin kaikille hankkeessa mukana olleille
yhdistyksille ja lisäksi sitä tullaan jatkossa hyödyntämään myös esimerkki- ja
tiedotusmateriaalina sekä hankeideoiden antajana tuleville toteuttajille.
Hanke edisti maaseudun elinvoimaisuutta, kylien yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteiden avulla edistettiin palveluiden kehittämistä ja kylien
turvallisuutta, viihtyvyyttä, asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, asukkaiden yhteistä toimintaa ja
sosiaalista kanssakäymistä. Se lisäsi Suupohjan seudun vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan
ympäristönä.

