Rahoitetut hankkeet, ohjelmakausi 2007-2013

Toimintaedellytysten parantaminen
Hankkeessa hankitaan kalustoa, jolla parannetaan luontokuvaustoimintaa.
Hannu Huttu, Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 21.396,00
Avustus 7.488,60, 35%
http://www.hannuhuttu.com/

Kapasiteetin lisäys
Hankitaan höyryprässi, päätyleikkuri ja atk-laitteisto ompelimoyrityksen toiminnan laajentamiseksi
ja tehostamiseksi.
Villaset Avoin yhtiö, Hyrynsalmi
Kokonaiskustannukset 3.900,00
Avustus 1.365,00, 35%
Kainuun laulajat lavalle
Kainuulaisen kansanmusiikkiosaamisen kehittäminen, maaseutumatkailun, kulttuurimatkailun, ja
kulttuurimatkailu-tapahtumien tukeminen ja kehittäminen, sekä maaseudun nuorten
kulttuuritarjonnan monipuolistaminen. Hankkeeseen palkataan kansanmuusikko, joka organisoi
kansanmusiikin konsertteja ja -tapahtumia alueella. Tämän lisäksi hän osallistuu alueen
kansanmusiikkijuhlien toteuttamiseen.
Juminkeko-säätiö, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 87.000,00
Avustus 65.250,00, 75%
Hieronta- ja hoitovälineiden hankinta
Aloitetaan hieronta-, kuppaus- ja jäsenkorjauspalveluiden myynti,
Investointitukea haetaan hierontapöydän, kuppauspöydän,
puhdistavan jalkakylpylaitteen, ja pankkikortin lukulaitteen hankintaa varten.
Tmi Mirja Kähkönen, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 2.250,00
Avustus 787,50, 35%
Toimintamalli tilojen käyttöönottamiseksi
Pilottihankkeen avulla luodaan toimintamalli tyhjien teollisuustilojen käyttökuntien
tehostamiseksi.
Kainuun Etu Oy
Kokonaiskustannukset 44.572,00
Avustus 44.572,00, 100%
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Kylätalojen ja –tapahtumien kehittämishanke
Lisätään neuvonnalla sekä kylien ja kylän toimijoiden keskinäisellä yhteistyöllä erityisesti
kylä- ja seurantalojen ja niihin, tai kylälle muuten sijoittuvien erilaisten kylätapahtumien
kannattavuutta, laatua ja näkyvyyttä. Määrällisenä tavoitteena on 10 kylän tai kyläseudun,
ja 100 eri kyläläisen osallistuminen hankkeen neuvonta- ja kehittämistyöhön.
ProAgria Kainuun maaseutukeskus
Kokonaiskustannukset 80.000,00
Avustus 64.000,00, 80%
Kylätalojen ja –tapahtumien koulutushanke1§
Kylätaloissa ja -tapahtumissa KNYL:n alueella kehitetään osaamista ruoka-ja kahvitarjoiluissa,
tapahtumien markkinoinnissa, ohjelmapalvelujen ja muidenkin tapahtumien järjestämisessä
(hygieniapassit, järjestyksenvalvonta ym.) Tavoitteena on lisätä kylätaloilla ja kylätapahtumissa
ruoka- ja ohjelmapalvelujen tasoa. Järjestetään 10 ateriapalvelukurssia, 6 tapahtumanjärjestäjän
kurssia, aihepiiriin kuuluvaa luentoa ja 2 opintoretkeä.
ProAgria Kainuun maaseutukeskus
Kokonaiskustannukset 40.000,00
Avustus 36.000,00, 90%
Kainuun erähenkinen ohjelmapalvelujen ja
vesistömatkailun Starttihanke
Hankkeen tavoitteena on rakentaa pohja ja yhteistyö erähenkisten vesistömatkailun
innovaatioiden kehittämiselle Kainuuseen. Tavoitteena on käynnistää matkailukeskusten
yhteyteen välittömästi toteutuvaa erähenkistä matkailutoimintaa.
Kainuun Etu Oy
Kokonaiskustannukset 162.472,00
Avustus 146.224,80, 90%
Tervatietokeskus Lotnikka, investoinnit
Tavoitteena terva- ja kyläkulttuuriperinnön taltioiminen, säilyttäminen,
kehittäminen ja esitteleminen, erityisesti elinkeinoihin liittyvä perinne ja ihmisten elämä kylällä 19.
vuosisadalla. Perustetaan pysyvä terva- ja kyläperinnettä esittelevä näyttely Niemiskylän
kylätalolle. Näyttelyyn tallennetaan kuhmolaista tervaperinnettä ja kylän elinkeinohistoriaa.
Perinneaineisto tallennetaan sähköiseen muotoon, jota voidaan esitellä näyttelyn yhteydessä AV välineillä.
Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 11.506,00
Avustus 8.630,00, 75%
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Tervatietokeskus Lotnikka, kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on terva- ja kyläkulttuuriperinnön taltiointi, säilyttäminen,
kehittäminen ja esitteleminen, erityisesti elinkeinoihin liittyvä perinne ja ihmisten elämä 19.
vuosisadalla. Perustetaan pysyvä terva- ja kyläperinnettä esittelevä näyttely Niemiskylän
kylätalolle. Hankkeen vaikutuksesta yhteisöllisyys lisääntyy, kylätoiminta virkistyy ja kylän
vetovoimaisuus lisääntyy.
Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 9.206,00
Avustus 8.285,40, 90%
Uusi maja
Majoitustilojen rakentaminen.
Taiga Spirit Sabrina Logeais, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 17.697,00
Avustus 6.193,95, 35%
www.taigaspirit.com/fi/

Karhulanvaarasta kajahtaa
Hankkeen aikana selvitetään miten ja keiden toimesta Karhulanvaaran kokonaisuudesta (opetusja majoituskäytössä oleva tilakokonaisuus) voi kehittyä aivan erilainen elinkeinojen, matkailun ja
muun kehittämis- ja koulutustoiminnan kohtauspaikka. Esiselvityshankkeen avulla löydetään ja
verkotetaan oikeat toimintamallit ja toimijat. Hankkeen tuloksena toiminta jatkuu, laajenee ja
monipuolistuu Karhulanvaaralla.
Suomussalmen kunta
Kokonaiskustannukset 121.000,00
Avustus 121.000,00, 100%
Kuvakaupan kehittäminen
M-E Kuva Maarit Ahtonen, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 7.886,00
Avustus 2.760,10, 35%
Troplan, Vuokatti Fishing
Hankitaan vene ja moottori, veneenkuljetustraileri, veneeseen ja veneilyyn liittyvää elektroniikkaa,
kalastusvälineitä, pakolliset lain määräämät vuokraveneen varusteet ja kalastukseen sopivaa
vaatetusta.
Antti Harju, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 29.969,00
Avustus 10.489,15, 35%
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Hyryn sysäys 2009-2010
Tavoitteena lisätä erityisesti hyrynsalmelaisten yrittäjien, mutta myös kyläyhdistysten ja
järjestöjen yhteistyötä. Opitaan toimimaan yhdessä ja toteutetaan yhteistyönä ensimmäiset
kyläpäivät ja -messut, joita jatkossa järjestetään vuorovuosittain. Samalla parannetaan
hyrynsalmelaisten tuotteiden, ja palveluiden näkyvyyttä ja saatavuutta sekä yritysten
kannattavuutta.
Hyrynsalmen Yrittäjät ry
Kokonaiskustannukset 146.850,00
Avustus 132.165,00, 90%
Karun kaunis Lentiira
Hankkeessa tutkitaan ja täydennetään Lentiiran kylän kulttuurillista ja matkailullista kokonaisuutta
ja parannetaan kylän viihtyvyyttä. Kylälle suunnitellaan tasokas kulttuurireitti, joka esittelee
alueen historiaa, maisemia ja perinnettä sekä nykyisiä ja vanhoja elinkeinoja. Selvitetään myös
tarvetta ja käyttöä ns. kyläkammarille, sekä kerätään ja säilötään perinnetietoa ja historiallista
materiaalia kirjalliseen, ja digitaaliseen muotoon.
Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 130.158,00
Avustus 117.142,20, 90%
Artemis-karhunhaukkurobotin kehittämishanke
Kehitetään kauko-ohjattava karhurobotti, joka muistuttaa olemukseltaan, ääntelyiltään ym.
Mahdollisimman paljon oikeaa karhua ja koerata, joka mahdollistaa koirien testaamisen
järjestämisen ympäri vuoden. Hanke on kylän yhteinen ponnistus, joka antaa kehittämistyölle
määrätietoisen tavoitteen ja luo yhteishenkeä.
Iivantiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 85.000,00
Avustus 76.500,00, 90%
Kylät liikkeelle
Yleisenä tavoitteena kehittää ja monipuolistaa kyläläisille suunnattuja liikuntapalveluja,
ja tarjota virike- sekä tapahtumakonsultointia. Liikuntapalvelujen toteuttamisessa korostetaan
kyläläisten omaa aktiivisuutta ja sitoutumista mm. vertaisohjaajatoimintaan.
Kainuun Liikunta ry
Kokonaiskustannukset 109.000,00
Avustus 98.100,00, 90%
Tulevaisuuden älykylä – Ruhtinansalmi
Hankkeen tuloksena: kyläpalvelukeskus, netti-TV ohjelmat, bioenergian lisääntynyt käyttö,
kylätalon toiminnan kehitys, elinikäinen oppimiskeskus, uusia erämatkailun toteutuksia,
entistä paremmat nettisivut sekä kiinteistö- ja tonttipörssi.
Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry, Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 149.478,00
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Avustus 134.530,20, 90%

Perinteestä tulevaisuuteen
Selvitetään Jonkerin kylän historiaa, ja perinnettä tavoitteena kerätä kylää koskeva tieto
mahdollisimman laaja-alaisesti talteen. Hankkeella pyritään aktivoimaan kylän asukkaita ja muita
kylästä kiinnostuneita, sekä tekemään kylä historiansa kautta paremmin tunnetuksi.
Historian ja perinteen keruun tuloksia esitellään näyttelyssä hankkeen päätteeksi.
Jonkerin kyläseura ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 19.389,00
Avustus 17.450,10, 90%
Hiisipirtin keittiön varustaminen
Hiisipirtin keittiön varustaminen kokous-, koulutus- ja juhlakäyttöön. 100 hengen astiasto,
pimennysverhojen hankinta, langattomat mikrofonit, lämpöpumppu, vitriini, keittiötikas, televisio,
pesukone ja dataprojektori.
Hiisijärvi ry, Ristijärvi
Kokonaiskustannukset 9.645,84
Avustus 7.234,38, 75%
Lisävirtaa yhteistyöstä
Edistetään alueen toimijoiden kansainvälistymistä palkkaamalla yhteinen kansainvälisen yhteistyön
koordinaattori Elävä Kainuu- ja Oulujärvi Leaderille. Samalla lisätään ryhmien yhteistyötä.
Etsitään kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneita alueen pieniä toimijoita ja heille
yhteistyökumppaneita sekä autetaan heitä kv -hankkeiden rakentamisessa ja toteuttamisessa.
Tuloksena syntyvillä hankkeilla varmistetaan molempien Leader-ryhmien kehittämisohjelmien
toteutuminen kansainvälistymisen osalta.
Elävä Kainuu LEADER ry
Yhteinen Kainuun Leader-ryhmien kv-hanke
Kokonaiskustannukset 81.000,00
Avustus 81.000,00, 100 %
Ohjelmapalvelujen tuotteistaminen
Investointi yrityksen tuotteiden kehittämiseksi. Kolme hanketta: 1. Bolderointiseinä 2. Zorb-pallo 3. Lyly ja
kalhuhiihto. Kiristynyt kilpailutilanne vaatii uusia ainutlaatuisia tuotteita.
Markkina-aseman turvaaminen ja liikevaihdon säilyminen ja myöhemmin lisääminen.
Yrityksen Action -imago säilyy ja kasvaa uusien tuotteiden myötä.
Tmi Vuokatti Action, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 5.212,30
Avustus 1.824,31, 35%
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Tsukotka
Hossan poropuiston toimintaideaa laajennetaan siperialaisilla porotalouselementeillä (nenetsian ja
tsukotkan porotalouteen liittyvät perinteet). Erillinen saari otetaan käyttöön kapulalossin avulla ja sinne
pytytetään Jaranga-teltta, jossa matkailijat voivat myös yöpyä. Rakennetaan ravintolakeittiö nykyisen
ruokailutilan yhteyteen.
Hossan Poropuisto, Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 30.510,00
Avustus 10.678,50, 35%
http://www.hossanporopuisto.fi
Edelweiss
Senaatti-kiinteistöiltä lunastetaan 0,7 ha:n kiinteistö, johon kuuluu Hyrynsalmen asemarakennus, vanha
makasiini, kaksi pientä piharakennusta, sauna ja perunakellari. Yhdistys kunnostaa rakennukset
yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa, ja käyttäen tarvittaessa museoviraston asiantuntemusta
erillisessä hankeessa vuonna 2010 kulttuuri-, näyttely- ja matkailukäyttöön. Yhteistyötä tehdään
Hyrynsalmen ja Suomussalmen yhdistysten, kuntien, matkailuyrittäjien ja oppilaitosten kanssa.
Museoyhdistys Sodan ja Rauhan Rata ry, Hyrynsalmi
Kokonaiskustannukset 17.200,00
Avustus 12.900,00, 75%

Paljakan koulun saneeraaminen
Paljakan vaaralla sijaitseva yrityksen omistama kiinteistö saneerataan korkeatasoiseksi majoitus-, kurssi- ja
taidekeskustilaksi yrityksen luonto- ja kulttuurimatkailukäyttöön sekä valmennus-, seminaari- ja
kuntoutustoimintaan.
Taide ja Terapia Käännekohta, Hyrynsalmi
Kokonaiskustannukset 160.000,00
Avustus 48.000,00, 30 %
http://www.mustarinda.fi
Teatteritalo Suomussalmelle
Rakennetaan uusi teatterisali Suomussalmelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat suomussalmelaiset teatterin
harrastajat sekä teatteriyleisö Suomussalmelta ja lähikunnista. Hyödynsaajina ovat myös majoitus- ja
ravitsemusyrittäjät, muut matkailupalveluyritykset sekä suomussalmelaiset kulttuuri- ja yleisötapahtumien
järjestäjät. Hanke luo uutta vireyttä keskustaajamaan ja koko kunnan alueelle. Hanke parantaa alueen
kilpailukykyä kulttuurimatkailussa.
Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry
Kokonaiskustannukset 362.858,00
Avustus 149.969,21, 41 %
http://www.teatteriretikka.net
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Paja-kehittämishanke
Kohderyhmänä yläaste- ja lukioikäiset. Tavoitteena saada nuorille verstastila, jossa kunnostetaan
kierrätystavarasta uutta. Samalla luodaan Sotkamon nuorille virikkeellinen toimintaympäristö.
Pajaa käytetään myös kuntouttavaan työtoimintaan ja kädentaitokurssitoimintaan. Tuloksina ja
vaikutuksina on syrjäytymisen ehkäisy, kokoontumispaikka nuorille, kädentaitojen toteuttamista,
4H-toiminnan laajentaminen Sotkamon keskustaan. Kierrätystavaran käytössä jätteet vähenevät.
Sotkamon 4H-yhdistys
Kokonaiskustannukset 81.280,00
Avustus 73.152,00, 90 %
Paja-investointihanke
Hankitaan Paja -kehittämishankkeen verstaaseen koneet ja laitteet, jotka mahdollistavat monipuolisen
kierrätystavaran jalostamisen.
Sotkamon 4H-yhdistys
Kokonaiskustannukset 9.200,00
Avustus 6.900,00, 75 %
Troplan, Särkinen
Kalastus- ja elämyspalveluita tarjoava Troplan ryhtyy kehittämään ja ylläpitämään Särkisen
virkistyskalastuskohdetta. Ympärivuotisena kalastuskohteena, sekä keskeisen sijaintinsa vuoksi,
Särkinen tarjoaa erinomaiset puitteet avovesi- ja talvikauden aktiviteeteille.
Troplan Oy, Vuokatti
Kokonaiskustannukset 34.846,00
Avustus 13.861,00, 40 %
http://www.troplan.fi
Perhepirtti Istok
Tavoitteena käynnistää Perhepirtin toiminta Suomussalmella. Perhepirtti on matalan kynnyksen
toimintakeskus eri ikäisille asukkaille, jonka tarkoitus on tukea erityisesti alueen maahanmuuttajien
kotouttamista ja kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Keskuksessa järjestetään vertais- ja
kerhotoimintoja, kieliklubitoimintaa ja erilaisia info- ja tiedotustilaisuuksia. Lisää yleisesti alueen asukkaiden
tietoisuutta kulttuurienvälisyydestä, kansainvälistymisestä ja yhdenvertaisuudesta.
Istok ry, Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 89.190,00
Avustus 80.270,00, 90 %
Näytelmä NYT!
Tapahtuman kohderyhmänä ovat Kainuun asukkaat, ja paikkakunnan yrittäjät. Teatterin tekemistä ja
kirjoittamista harrastetaan seudulla laajasti, mutta ammattilaisten antamaa opetusta ei ole tarjolla
riittävästi. Tapahtuman tarkoitus on kannustaa ja tukea kainuulaisia teatterin harrastajia ja kirjoittajia sekä
tarjota mahdollisuus teatterin ja taiteen harrastajien tapaamiseen ja synnyttää "Nykyajan Kalevalaa".
Ristijärven kulttuuritapahtuma ry
Kokonaiskustannukset 20.980,00
Avustus 18.882,00, 90 %
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Lumililja.fi - Ihana nettikauppa
Lumililja Oy perustaa internet-kaupan, joka tukee toimintaa yrityksen "kivijalkakaupoissa",
sekä parantaa yrityksen työllistävyyttä, kannattavuutta ja ajan tasalla olemista. Nettikaupan avulla
pystytään palvelemaan entistä paremmin Vuokatissa lomalla käyneiden asiakkaiden tarpeita myös loman
jälkeen.
Lumililja Oy, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 14.850,00
Avustus 7.110,00, 48 %
http://www.lumililja.fi
Huippukylmähoito
Perinteisen lääkäriasematoiminnan (vastaanotto) laajentaminen Vuokatin erityisessä urheilu/matkailu toimintaympäristössä Kainuun ja pohjoisen Suomen alueella täysin uusiin terveyden ja hyvinvoinnin
palveluihin, joita tarjotaan paikallisväestölle, matkailijoille sekä urheilijoille.
Clinipolis Oy, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 40.070,00
Avustus 20.035,00, 50 %
http://www.clinipolis.com/
Kaunis Lentiira
Parannetaan ja vahvistetaan kylän matkailua, edistetään virkistäytymistä luonnossa,
säilytetään ja hyödynnetään kulttuurikohteita ja parannetaan elinympäristön laatua.
Rakennetaan kulttuurireitin opastustaulut kulttuurikohteisiin: Lentiiran kirkko, kirveskansan muistomerkki,
vanha hautausmaa, Petäjäniemen tervahauta, aitat, Änättikoski, Konstan kivi, terveystalo. Yhtenäiset
postilaatikkotelineet. Ostetaan vanha vene ja tervatynnyri kukkapenkeiksi. Kerätystä historia-aineistosta
tehdään 5 kpl näyttelytauluja.
Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 14.883,43
Avustus 11.162,57, 75 %
Ultraäänilaitteen osto
Ultraäänilaitteen hankinta pieneläinpraktiikkaan. Ultraäänidiaknostiikka on entistä tärkeämpi ala
pieneläinlääkinnässä. Vastaanotolla on vanhentunut UÄ-laite, joka on sopivampi isoeläinpraktiikkaan.
Sari Sievänen, eläinlääkäri, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 7.400,00
Avustus 2.590,00, 35 %
Alppitähti, investointihanke
Hyrynsalmen entinen rautatieasema kunnostetaan kulttuuriseen, ja toiminnalliseen käyttöön.
Kiinteistö on harvoja sodan jäljiltä polttamatta jääneitä rakennuksia Hyrynsalmella, ja sillä on suuri
historiallinen merkitys paikkakunnalle. Rakennus tulee palvelemaan alueen asukkaita ja matkailijoita,
koska siellä tullaan järjestämään erilaisia näyttelyitä, tapahtumia, luentoja ja koulutustilaisuuksia.
Matkailupalvelun lisäksi suuri sosiaalinen merkitys alueella.
Sodan ja Rauhan Rata ry, Hyrynsalmi
Kokonaiskustannukset 92.948,00
Avustus 69.711,00, 75 %
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Esiselvitys
Tmi Terhi Hannukainen, Ristijärvi
Kokonaiskustannukset 1.500,00
Avustus 1.350,00, 90 %
Eurooppalaiset suulliset lauluperinteet
Rakennetaan yhteistyöasetelma eurooppalaisten kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliorganisaatioiden
kanssa tulevaa hankeyhteistyötä varten. Potentiaaliset kumppanit ovat Ranska, Irlanti ja Skotlanti,
mahdollisesti muun Euroopan maat. Kohderyhmänä Juminkeon kansanmusiikkitoiminta, RunolauluAkatemia ja Kansanmusiikkijuhla Sommelo, sekä Nivan ja Niemisen kylätoimikunnat ja kyläjuhlat.
Laajempana hyödynsaajana kainuulainen kulttuurimatkailuelinkeino.
European OST) - kv-esiselvityshanke
Juminkeko-säätiö, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 46.430,00
Avustus 46.430,00, 100 %
Metsänainen (koulutushanke)
Kohdistuu metsää omistaviin metsätaloudesta kiinnostuneisiin naisiin, vaikka heillä ei vielä metsää
olisikaan. Pääasiallisina hyödynsaajina 100 naismetsänomistajaa, jotka saavat oman metsätaloutensa
hoitoon lisää valmiuksia. Tavoitteena kannustaa naismetsänomistajia toimimaan aktiivisesti metsätalouden
organisaatioissa. Järjestetään koulutusta ja tutustumista metsätalouden käytännön toimintaan. Hanke
mahdollistaa myös tilakohtaisen neuvonnan. Koko yhteiskunta on hyödynsaajana metsänhoitotöiden ja
hakkuiden lisääntyessä.
Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi ry
Rovaniemi
Kokonaiskustannukset 55.842,00
Avustus 49.995,34, 89.53 %
Kylä virtaa - kylien kulttuurinen aktivointi ja
kyläteostapahtuma Suomussalmella
Aktivoidaan Suomussalmen sivukylien asukkaita ja kyläyhdistyksiä osallistavan teatterin ja draaman avulla
valmistettavien kylätaideteosten sekä heinäkuussa 2011 kuntakeskuksessa järjestettävän yleisötapahtuman
kautta. Teoksia yhdistävä otsikko/teema on "meidän kylä", ja kylien asukkaat ovat itse niiden valmistuksessa
keskeisessä roolissa. Teokset ovat esillä kylissä ja heinäkuun Kylä virtaa -yleisötapahtumassa.
Suomussalmen kunta
Kokonaiskustannukset 27.350,00
Avustus 24.615,00, 90 %
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Käsityöharrastuksesta toimeentuloksi
Hanke on kuhmolaisten perinteisten ja nykyaikaisten käsitöiden tekijöiden jo myynnissä olevien tuotteiden
tuotekehittelyä, ja yhtenäistä hinnoittelua varten sekä markkinoinnin tehostamista, ja tuottajien
yhteistyöverkoston luomista varten. Lisäksi elvytetään kuhmolaista käsityöperinnetaitoa,
ja siirretään sitä nuoremmille sukupolville ja lisätään sosiaalista pääomaa.
Kuhmon 4H-yhdistys, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 87.978,00
Avustus 79.180,20, 90 %
Käsityömyymälä APILA
Kuhmon 4H-yhdistys hakee Käsityömyymälä Apila -investointihanketta käsityömyymälä Apilan toiminnan
kehittämistä varten. Hankkeen avulla myymälä varustetaan asianmukaisilla kalusteilla, laitteilla ja
myymälän varastoon hankitaan kalustoa.
Kuhmon 4H-yhdistys, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 14.121,00
Avustus 10.590,75, 75 %
Hyvän Olon Puoti Vuokatti Oy
Ennen kaikkea Vuokatin matkailijoille kampaamo- ja kosmetologipalveluja tarjoava yritys hankkii
kampaamo- ja kosmetologituoleja ym. kalusteita ja laitteita uuteen toimitilaan.
Terhi Husu, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 47.381,00
Avustus 16.583,35, 35 %
Haukelan Erän kotahanke
Kylän kokoontumistilan parantaminen ja kehittäminen, vauhditetaan alueen matkailua, kyläläisillä
mahdollisuus kehittää matkailun yritystoimintaa, kylän viihtyisyys ja yhteisöllisyys kasvavat.
Kohderyhmänä asukkaat ja matkailijat. Kylän kokoontumispaikalle hankitaan valmis kota, ja rakennetaan
jätevesijärjestelmä.
Haukelan Erä ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 13.985,00
Avustus 6.992,50, 50 %
Liikunnasta lisäpotkua
Tavoitteena saada terveys- ja kuntoliikuntalomailusta uusi vetovoimainen teema alueen matkailuun,
brändätään Wild Wellbeing. Kartoitetaan liikunta- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset,
aktiiviset urheiluseurat ja kyläyhdistykset sekä sellaiset henkilöt, joilla on halua tulla mukaan kehittämään
terveys- ja kuntoliikuntatuotteita, mutta heillä ei ole omaa yritystä. Samalla selvitetään keinot,
millä tavalla heidän osaamistaan voidaan hyödyntää jatkossa.
Idän Taiga ry, Kuhmo-Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 55.920,00
Avustus 50.328,00, 90 %
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Metsäpeuran pelastus
Tehdään tunnetuksi metsäpeuran suojelutarvetta ja sen hyödyntämistä luontomatkailukohteena. Samalla
parannetaan luontomatkailuyritysten tuotepalettia ja kannattavuutta, mikä heijastuu kylillä asuvien
ihmisten hyvinvointina. Järjestetään kansainvälinen metsäpeuraseminaari, osallistutaan
luontomatkailutuotteiden kehittämiseen ja tehdään tunnetuksi metsäpeuran suojelun lisäämistarvetta sekä
sen liittymistä suurpetopolitiikkaan.
Suomen metsästäjäliiton Kainuun piiri ry
Kokonaiskustannukset 35.800,00
Avustus 28.998,00, 81 %
Yrityksen investointi/käynnistysavustus
Hammaslääkäri-/suuhygienistintoiminnan käynnistämisen investointeihin.
Aijan Hammas Oy, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 74.571,00
Avustus 26.099,85, 35 %
Runon ja Rajan Lentiira -esiselvityshanke
Selvitetään mahdollista koulun ostoa kyläläisten kokoontumis-, palvelu-, tapahtuma- ja monitoimitilaksi.
Selvitetään myös koulun remontointitarpeet ja lämmitysjärjestelmä. Tehdään mahdollisimman kattavaa
palvelukartoituskyselyä ja selvitetään myös palvelujen tuottamismahdollisuutta kylällä järjestettävien
tapahtumien yhteydessä. Tutkitaan Lentiiran matkailulliset kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.
Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 27.020,00
Avustus 24.318,00, 90 %
Mehiläistalouden kehittämishankkeen esiselvityshanke Kainuuseen
Mehiläistalous on Kainuussa taantuva elinkeino, vaikka alueen hunajan kysyntä on merkittävästi suurempi
kuin tarjonta. Mehiläisalalla on ongelmia kaikkialla maailmassa. Tässä esiselvityshankkeessa rakennetaan
yhteistyössä partnereiden kanssa kansainvälinen mehiläisalan Leader-hanke ja tutustutaan tarjolla oleviin
kansainvälisiin partnereihin. esiselvityshankkeella etsitään ja sitoutetaan paikallisia toimijoita hankkeeseen.
MTT Sotkamo
Kokonaiskustannukset 11.000,00
Avustus 11.000,00, 100 %
Matkailutoiminnan aloittaminen
Kunnostetaan ja kalustetaan majoitustilat 32 hengelle, rakennetaan WC, eläinten katselukojuja, hankitaan
välineitä erilaisiin luonto- ja liikunta-aktiviteetteihin, hankitaan moottorikelkka, latuhöylä ja mönkijä
luontomatkailuyrityksen toiminnan käynnistämiseksi Kuhmossa, itärajan tuntumassa.
Ajan Aarteet Oy, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 109.993,80
Avustus 38.497,83, 35 %
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Keittiön uudistaminen
Keittiön lattian levyjen vaihto, kaapistojen uudistaminen, kodinkoneiden uudistaminen, vakuumikoneen
hankinta (ruoka-annosten hygienian parantamiseksi säilytyksessä). Huomattava toimivuuden ja laadun
lisäys remontilla.
Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Ay
Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 21.814,00
Avustus 7.634,90, 35 %
Niemisen toimiva tervakylä
Turvataan Niemisen tervakylän toimintaa, jonka tarkoitus on edelleen pitää esillä kylän elävää terva- ja
elinkeinoperinnettä ja esitellä sitä erilaisille tutustujaryhmille erityisesti perinteisten kesäjuhlien aikana.
Turvataan kokoontumis- ja toimintatilat kyläläisten käyttöön. Kiinteistössä suoritetaan lattia- ja
pintaremonttia kokoontumistiloissa, parannetaan lämmitystä ja valaistusta. Ulkoympäristöön
opastetauluja, piha-alueen istutukset, lipputangon kunnostus jne.
Niemisen kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 16.422,00
Avustus 12.317,00, 75 %
HEINIS III
Kehitetään kylätalon toimintaa kunnostamalla vanha päärakennus kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden
harraste- ja näyttelytilaksi ja nuorten kerhotilaksi. Tavoitteena on tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi
kohde, aktivoida asukkaita yhteistyöhön, kerätä ja jakaa hiljaista tietoa käden taidoista sekä luoda uusia
työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.
Heinämäen kyläseura ry, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 71.430,00
Avustus 43.994,80, 75 %
Työvalmennuskeskustilan hankkiminen ja kunnostaminen
Hankitaan tilat Kuhmoon perustettavalle työvalmennuskeskukselle. Tilat ostetaan syksyllä 2011, jonka
jälkeen tilat remontoidaan. Hyödynsaajina ovat työvalmennukseen osallistujat, yhdistyksen asiakkaat, muut
yhdistykset, kotitaloudet, seurakunta, Kuhmon kaupunki, yritykset ja kuntalaiset sekä yhteistyötahot.
Hanke edistää maaseudun veto- ja elinvoimaisuutta, ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia sekä
osallisuutta, palveluja, paikallislähtöistä kehittämistoimintaa sekä yrityslähtöistä toim.
Kuhmon työttömien yhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 178.889,00
Avustus 134.166,75, 75 %
Domnan Pirtin uusi aika
Kartoitetaan vienankarjalaista kulttuuriperinnettä edustavan Domnan Pirtin toiminnan kehittämiseen
suuntaavan hankkeen toteuttamismahdollisuuksia. Domnan Pirtille tehdään kuntotarkastus, sovitaan talon
käytöstä ja mahdollisista kunnostustoimista, etsitään rahoitusvaihtoehtoja tulevaa hanketta silmällä pitäen,
laaditaan hankehakemus sekä perustetaan yhdistys Pirtin toimintaa ylläpitämään.
Suomussalmen kunta
Kokonaiskustannukset 20.592,00
Avustus 18.532,80, 90 %
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Koppelonpesä
Kehitetään kylän toimintaa rakentamalla urheilukentän läheisyyteen kokoontumispaikaksi kota ja sen
yhteyteen varastorakennus sekä lasten leikkikenttä kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden tapaamispaikaksi.
Tavoitteena luoda paikka, jossa kyläläiset kokoontuvat ja siellä voi järjestää tapahtumia. Projekti aktivoi
asukkaita yhteistyöhön.
Tuhkakylän kyläyhdistys ry, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 20.106,00
Avustus 14.486,03, 72 %
Askel aikuisuuteen
Alueen yli 13-vuotiaille suunnataan koulutus. Oppilasmäärästä (n. 600 9-luokkalaista ja 1. lk:n lukiolaista) n.
80% suorittaa ammattipassi- ja näistä n. puolet vielä yrittäjäpassikolutuksen. Hankkeen tuloksena nuoret
saavat Askel aikuisuuteen -passin, jolla nuori voi osoittaa työnantajalle oman valmiutensa työelämään.
Sotkamon 4H-yhdistys ry, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 91.120,00
Avustus 63.784,00, 70 %
European Oral Singing Traditions (EOST) - transnational project
Rakennetaan yhteistyöverkosto eurooppalaisten Leader -toimintaryhmien, kansanmusiikin tutkimus- ja
festivaaliorganisaatioiden sekä kulttuurimatkailun toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toteutetaan vaihtamalla
osaamista yhteisestä hanketoiminnasta, festivaalitoiminnasta, kulttuurimatkailun kehittämisestä paikallisiin
kulttuuriperinteisiin liittyen sekä kulttuuriperinnön tutkimuksen ja pedagogiikan aloilla.
Juminkekosäätiö, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 111.112,00
Avustus 100.000,80, 90 %
DiscGolfPark
Kehitetään kyläkeskuksen toimintaa rakentamalla frisbeegolfpuisto kaikenikäisten kyläläisten ja vapaa-ajan
asukkaiden harrastealueeksi. Tavoitteena on tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi kohde, aktivoida
asukkaita yhteistyöhön sekä luoda uusia työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.
Heinämäen kyläseura ry
Kokonaiskustannukset 28.000,00
Avustus 19.880,00, 71 %
Taigaloora (yritysryhmähanke)
Tehdään kestävän kehityksen mukaisia laadukkaita matkailutuotteita mukana oleville yrityksille. Näillä
tuotteilla haetaan uusia markkinointikanavia ja yhteistyökumppaneita, mm. reilun matkailun
matkanjärjestäjiä ja mahdollisia reilun matkailun yhdistyksiä. Hankkeessa on myös tärkeänä päämääränä
edistää yrittäjien ja työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia.
Kainuun Etu Oy
Kokonaiskustannukset 50.000,00
Avustus 37.500,00, 75 %
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Metsän ja pellon ekosysteemipalvelut - marjojen satotasot nousuun
Toimenpiteinä ovat mehiläisten vieminen marja- ja hedelmäviljelmille sekä marjametsiin, mehiläisten
säilyttäminen ja Pohjolan tumman mehiläisen palauttaminen alueelle, tietoisuuden lisääminen mehiläisten
merkityksestä sekä kansainvälinen toiminta. Välittömiä kohderyhmiä ovat kainuulaiset marjanpoimijat,
marjanviljelijät, marjateollisuus ja mehiläistarhaajat. Hankkeessa pilotoidaan marjanviljelyä hyödyttävä
pölytyspalvelu.
(transnational project)
Maa- ja metsätalouden tutkimuskeskus, MTT, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 94.815,00
Avustus 84.214,68, 89 %
Active Seniors - Kainuun Helmiä
Aktivoidaan kyliä ja kyläyhteisöjä perinnetiedon keräämiseen ja taltiointiin käynnistämällä ekomuseon
toiminta Ristijärven kunnassa. Hankkeessa kehitetään ekomuseon toiminnan ja paikallisen perinnetiedon
tallentamisen menetelmiä kyproslaisen konsultatiivisen kumppanin kanssa.
HY, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki
Kokonaiskustannukset 103.052,00
Avustus 92.746,80, 90 %
Päivärinteen paluu
Kunnostetaan ja säilytetään 100-vuotias nuorisoseuran talo. Talo säilyy tulevaisuuteen ihmisten
kokoontumispaikkana, taloa voidaan käyttää ympärivuotisesti, yhteistoiminta lisääntyy ja yhdistyksen
toimintaedellytykset paranevat.
Nuaskylän nuorisoseura ry, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 46.260,00
Avustus 27.756,00, 60 %
Suunnittelutoimiston palveluiden kehittäminen
Kehitetään ja monipuolistetaan rakennussuunnitteluyrityksen tarjoamia palveluja. Palkataan ensimmäinen
työntekijä.
Suunnittelutoimisto Eeva-Kaisa Vilmi, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 76.800,00
Avustus 38.400,00, 50 %
Kaunista lämpöä Lentiiraan
Lentiiran ent. koulun keittolarakennus. Hyödynsaajat: Lentiiran kylän ja Kuhmon pohjoisten kylien väestö.
Tavoitteet: Kokoontumis- ja harrastuspaikka. Toimenpiteet: sähköenergian käytön minimoiminen ja
korvaaminen puulla (leivinuuni, kamina ja ilmalämpöpumppu). Tulokset ja vaikutukset: Tiloja tullaan
käyttämään kokous-, toimisto-, palvelu- ja ravitsemuskäytössä (kansalaisopisto, 4H-kerho ym.)
Lentiiran kyläyhdistys ry, Kuhmo
Kokonaiskustannukset 10.130,00
Avustus 6.078,00, 60 %
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27 Summits Kainuu - maatilamatkailu tutuksi
Kainuun Etu Oy (Elävä Kainuun alueella)
Kokonaiskustannukset 20.000,00
Avustus 20.000,00, 100 % (kv-hanke)
Pilkekoneen hankinta
Tero Huusko, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 20.000,00
Avustus 7.000,00, 35 %
Suomussalmen ravirata
Kunnostetaan ravirata jatkokäyttöä varten, kavioura peruskorjataan. Hankkeella varmistetaan ravi- ja
valmennustoiminnan jatkuminen Ylä-Kainuun alueella sekä tuetaan hevosharrastusta ja siihen liittyvää
yhdistystoimintaa.
Suomussalmen hevosystävät ry
Kokonaiskustannukset 11.548,35
Avustus 5.774,17, 50 %
Perhekeskeinen Ylä-Kainuu
Kehitetään alueellista yhteisöllistä toimintaa Ylä-Kainuun lapsiperheille. Toimenpiteisiin kuuluvat mm.
leikkipuistotoiminnan aloittamisen ohella muiden uudenlaisten tapahtumien ja tempauksien suunnittelu ja
toteutus sekä uudenlaisen ylikunnallisen ryhmätoiminnan (kohtaamiset, vertaistuki) aloittaminen ja
vapaaehtoistyöhön innostaminen.
MLL Suomussalmi
Kokonaiskustannukset 10.000,00
Avustus 7.000,00, 70 %
Maalla on mukavaa
Perustetaan 2 green care toimintaan perustuvaa pienryhmää 10-12 lapselle ja nuorelle (ala- ja
yläkouluikäiset) Sotkamoon. Luodaan henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia lisäävää tavoitteellista
ryhmätoimintaa, jollaista ei vielä ole Sotkamossa. Asiakaskartoitus tehdään yhteistyössä eri sosiaalialan
toimijoiden kanssa (sosiaalitoimisto, koulut, seurakunta). Aktiivinen toiminta koostuu 10 tapaamiskerrasta,
joiden aikana käytetään eläimiä ja maaseutuympäristöä sos. vahvistumisen tukena.
Ristinkantajat ry, Sotkamo
Kokonaiskustannukset 6.500,00
Avustus 5.000,45, 76,9 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lumililja.fi - Ihana nettikauppa Lumililja Oy
Lumililja Oy perustaa internet-kaupan, joka tukee toimintaa yrityksen "kivijalkakaupoissa" sekä parantaa
yrityksen työllistävyyttä, kannattavuutta ja ajan tasalla olemista. Nettikaupan avulla pystytään palvelemaan
entistä paremmin Vuokatissa lomalla käyneiden asiakkaiden tarpeita myös loman jälkeen. Aikataulu
28.05.2010-30.06.2011
Kokonaisbudjetti 14850,00
Avustus 7110, 48 %
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Metsänainen Metsänomistajien liitto
Kohdistuu metsää omistaviin a metsätaloudesta kiinnostuneisiin naisiin, vaikka heillä ei vielä metsää
olisikaan. Pääasiallisina hyödynsaajina 100 naismetsänomistajaa, jotka saavat oman metsätaloutensa
hoitoon lisää valmiuksia. Tavoitteena kannustaa naismetsänomistajia toimimaan aktiivisesti metsätalouden
organisaatioissa. Järjestetään koulutusta ja tutstumista metsätalouden käytännön toimintaan. Hanke
mahdollistaa myös tilakohtaisen neuvonnan. Koko yhteiskunta on hyödynsaajana metsänhoitotöiden ja
hakkuiden lisääntyessä.
Pohjois-Suomi ry
Aikataulu 01.11.2010-30.12.2012
Kokonaisbudjetti 55842,00
Avustus 49995,34, 89,5%
Kaunis Lentiira -investointihanke Lentiiran kyläyhdistys ry
Parannetaan ja vahvistetaan kylän matkailua, edistetään virkistäytymistä luonnossa, säilytetään ja
hyödynnetään kulttuurikohteita ja parannetaan elinympäristön laatua. Rakennetaan kulttuurireitin
opastustaulut kulttuurikohteisiin:Lentiiran kirkko, kirveskansan muistomerkki, vanha hautausmaa,
Petäjäniemen tervahauta, aitat, Änättikoski, Konstan kivi, terveystalo. Yhtenäiset postilaatikkotelineet.
Ostetaan vanha vene ja tervatynnyri kukkapenkeiksi. Kerätystä historia-aineistosta tehdään 5 kpl
näyttelytaulja.
Aikataulu 01.06.2010-31.12.2011
Kokonaisbudjetti 14883,43
Avustus 11162,57, 75 %
Ultraäänilaitteen osto
Ultraäänilaitteen hankinta pieneläinpraktiikkaan. Ultraäänidiaknostiikka on entistä tärkeämpi ala
pieneläinlääkinnässä. Vastaanotolla on vanjentunut UÄ-laite, joka on sopivampi isoeläinpraktiikkaan.
Aikataulu 21.09.2010-31.12.2010
Kokonaisbudjetti 7400,00
Avustus 2590, 35 %
Eurooppalaiset suulliset lauluperinteet -esiselvityshanke Juminkeko-säätiö
Rakennetaan yhteistyöasetelma eurooppalaisten kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliorganisaatioiden
kanssa tulevaa hankeyhteistyötä varten. Potentiaaliset kumppanit ovat Ranska, Irlanti ja Skotlanti,
mahdollisesti muun Euroopan maat. Kohderyhmänä Juminkeon kansanmusiikkitoiminta, RunolauluAkatemia ja Kansanmusiikkijuhla Sommelo sekä Nivan ja Niemisen kylätoimikunnat ja kyläjuhlat.
Laajempana hyödynsaajana kainuulainen kulttuurimatkailuelinkeino.
01.09.2010-31.08.2011
Kokonaisbudjetti 46430,00
Avustus 46430, 100 %
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Alppitähti 2
Museoyhd. Sodan ja Hyrynsalmen entinen rautatieasema kunnostetaan kulttuuriseen ja toiminnalliseen
käyttöön. Kiintyistö on harvoja sodan jäljiltä polttamatta jääneitä rakennuksia Hyrynsalmella ja sillä on suuri
historiallinen merkitys paikkakunnalle. Rakennus tulee palvelemaan alueen asukkaita ja matkailijoita, koska
siellä tullaan järjestämään erilaisia näyttelyitä, tapahtumia, luentoja ja koulutustilaisuuksia.
Matkailupalvelun lisäksi suuri sosiaalinen merkitys alueella.
Aikataulu 01.11.2010-30.06.2013
Kokonaisbudjetti 92948,00
Avustus 69711, 75 %
Perustettavan yrityksen toimintaedellytysten selvitys
Selvitetään perustettavan uuden yrityksen liiketoiminnan edellytykset ja markkinapotentiaali.
Aikataulu 18.10.2010-31.12.2010
Kokonaisbudjetti 1500,00
Avustus 1350, 90 %
Pakki hanke Ristijärven 4H-yhdistys
Syrjäytymisen ehkäisy, sos kanssakäymisen ja voimaantumisen lisääntyminen ja kierrätystoiminnan
käynnistäminen. Perustetaan kyläläisten olohuone kaikenikäisten ihmisten kohtauspaikaksi. Järjestetään
erilaisia teemapäiviä ja kursseja. Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden kesken palveluiden säilyttämiseksi.
Päivisin tiloja käytetään myös kuntouttavassa työtoiminnassa kunnan kuntouttavan työtoiminnan
ohjauksessa. Hankkeen avulla yhteisöllisyys lisääntyy
Aikataulu 17.01.211-31.5.2013
Kokonaisbudjetti 88393,00
Avustus 79553,70, 90%
Kylä Virtaa - Kylien kulttuurinen aktivointi ja kyläteostapahtuma Suomussalmella Suomussalmen kunta
Aktivoidaan Suomussalmen sivukylien asukkaita ja kyläyhdistyksiä osallistavan teatterin ja draaman avulla
valmistettavien kylätaideteosten sekä heinäkuussa 2011 kuntakeskuksessa järjestettävän yleisötapahtuman
kautta. Teoksia yhdistävä otsikko/teema on "meidän kylä" ja kylien asukkaat ovat itse niiden valmistuksessa
keskeisessä roolissa. Teokset ovat esillä kylissä ja heinäkuun Kylä virtaa -yleisötapahtumassa.
Aikataulu 16.02.2011-06.08.2011
Kokonaisbudjetti 27350,00
Avustus 24615, 90 %
Käsityöharrastuksesta toimeentuloksi Kuhmon 4H-yhdistys
Hanke on kuhmolaisten perinteisten ja nykyaikaisten käsitöiden tekijöiden jo myynnissä olevien tuotteiden
tuotekehittelyä ja yhtenäistä hinnoittelua varten sekä markkinoinnin tehostamista ja tuottajien
yhteistyöverkoston luomista varten. Lisäksi elvytetään kuhmolaista käsityöperinnetaitoa ja siirretään sitä
nuoremmille sukupolville ja lisätään sosiaalista pääomaa. Aikataulu 01.03.2011-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 87978,00
Avustus 79180,20, 90 %
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Käsityömyymälä Apila Kuhmon 4H-yhdistys
Kuhmon 4H-yhdistys hakee Käsityömyymälä Apila -investointihanketta käsityömyymälä Apilan toiminnan
kehittämistä varten. Hankkeen avulla myymälä varustetaan asianmukaisilla kalusteilla ja laitteilla ja
myymälän varastoon hankitaan kalustoa.
Aikataulu 14.02.2011-31.12.2011
Kokonaisbudjetti 14121,00
Avustus 10590,75, 75 %
Hyvän Olon Puoti Hyvän Olon Puoti Vuokatti Ennen kaikkea Vuokatin matkailijoille kampaamo- ja
kosmetologipalveluja tarjoava yritys hankkii kampaamo- ja kosmetologituoleja ym. kalusteita ja laitteita
uuteen toimitilaan.
Aikataulu 04.02.2011-04.02.2013
Kokonaisbudjetti 47381,00
Avustus 16583,35, 35 %
Haukelan Erän kotahanke Haukelan Erä ry
Parantaminen ja kehittäminen, vauhditetaan alueen matkailua, kyläläisillä mahdollisuus kehittää matkailun
yritystoimintaa, kylän viihtyisyys ja yhteisöllisyys kasvavat. Kohderyhmänä asukkaat ja matkailijat. Kylän
kokoontumispaikalle hankitaan valmis kota ja rakennetaan jätevesijärjestelmä.
Aikataulu 05.04.2011-31.12.2011
Kokonaisbudjetti 13985,00
Avustus 6992,50, 50 %
Liikunnasta lisäpotkua Idän Taiga ry
Tavoitteena saada terveys- ja kuntoliikuntalomailusta uusi vetovoimainen teema alueen matkailuun,
brändätään Wild Wellbeing. Kartoitetaan liikunta- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset, aktiiviset
urheiluseurat ja kyläyhdistykset sekä sellaiset henkilöt, joilla on halua tulla mukaan kehittämään terveys- ja
kuntoliikuntatuotteita, mutta heillä ei ole omaa yritystä. Samalla selvitetään keinot, millä tavalla heidän
osaamistaan voidaan hyödyntää jatkossa.
Aikataulu 12.04.2011-30.05.2012
Kokonaisbudjetti 55920,00
Avustus 50328, 90 %
Metsäpeuran pelastus Suomen Metsästäjäliiton
Tehdään tunnetuksi metsäpeuran suojelutarvetta ja sen hyödyntämistä luontomatkailukohteena. Samalla
parannetaan luontomatkailuyritysten tuotepalettia ja kannattavuutta, mikä heijastuu kylillä asuvien
ihmisten hyvinvointina. Järjestetään kansainvälinen metsäpeuraseminaari, osallistutaan
luontomatkailutuotteiden kehittämiseen ja tehdään tunnetuksi metsäpeuran suojelun lisäämistarvetta sekä
sen liittymistä suurpetopolitiikkaan.
Aikataulu 15.04.2011-15.08.2011
Kokonaisbudjetti 35800,00
Avustus 28998, 81 %
Yrityksen investointi/käynnistys-tuki Aijan Hammas Oy
Hammaslääkäri-/suuhygienistintoiminnan käynnistämisen investointeihin.
Aikataulu 23.03.2011-23.03.2013
Kokonaisbudjetti 74571,00
Avustus 26099,85, 35 %
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Matkailutoiminnan aloittaminen Ajan Aarteet Oy
Kunnostetaan ja kalustetaan majoitustilat 32 hengelle, rakennetaan WC, eläinten katselukojuja, hankitaan
välineitä erilaisiin luonto- ja liikunta-aktiviteetteihin, hankitaan moottorikelkka, latuhöylä ja mönkijä
luontomatkailuyrityksen toiminnan käynnistämiseksi Kuhmossa, itärajan tuntumassa.
Aikataulu 18.02.2011-04.10.2013
Kokonaisbudjetti 109993,80
Avustus 38497,83, 35 %
Lisävirtaa yhteistyöstä II Elävä Kainuu LEADER ry
Viedään eteenpäin niitä kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä teemoja ja hankeaihioita sekä
esiselvityshankkeita, jotka ovat syntyneet Lisävirtaa yhteistyöstä -hankkeen aikana 2008-2011, mutta eivät
ehtineet kehittyä varsinaisiksi hankkeiksi. Lisäksi syvennetään yhteistyötä olemassa olevien kumppanien ja
aktivoitujen toimijoiden kanssa.
Aikataulu 01.10.2011-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 74699,00
Avustus 74699, 100 %
Niemisen toimiva tervakylä Niemisen kyläyhdistys ry
Turvataan Niemisen tervakylän toimintaa, jonka tarkoitus on edelleen pitää esillä kylän elävää terva- ja
elinkeinoperinnettä ja esitellä sitä erilaisille tutustujaryhmille erityisesti perinteisten kesäjuhlien aikana.
Turvataan kokoontumis- ja toimintatilat kyläläisten käyttöön. Kiinteistössä suoritetaan lattia- ja
pintaremonttia kokoontumistiloissa, parannetaan lämmitystä ja valaistusta. Ulkoympäristöön
opastetauluja, piha-alueen istutukset, lipputangon kunnostus jne.
Aikataulu 15.03.2011-31.12.2012
Kokonaisbudjetti 16422,00
Avustus 12316,50, 75 %
Napiksen keittiö toimivaksi Sotkamon nuorisoseura
Naapurivaaran huvikeskuksen keittiön seinien ja lattian uusiminen, ilmastoinnin parantaminen sekä
kahvilan tiskin uusiminen. Tavoitteena saada nykyaikainen ja toimiva keittiö sekä asianmukainen ja
hygieenisesti helppohoitoisempi kahvilan tiski. parannusten avulla palvellaan matkailijoita ja Naapurivaaran
asiakkaita toimivissa ja ergonomisesti hyvissä tiloissa. Hyödyntää myös matkailualan yrittäjiä.
Aikataulu 12.12.2011-17.02.2012
Kokonaisbudjetti 50087,00
Avustus 25043,50, 50 %
Mehiläistalouden kehittämishankkeen esiselvityshanke Kainuuseen MTT, Sotkamo
Mehiläistalous on Kainuussa taantuva elinkeino, vaikka alueen hunajan kysyntä on merkittävästi suurempi
kuin tarjonta. Mehiläisalalla on ongelmia kaikkialla maailmassa. Tässä esiselvityshankkeessa rakennetaan
yhteistyössä partnereiden kanssa kansainvälinen mehiläisalan Leader-hanke ja tutustutaan tarjolla oleviin
kansainvälisiin partnereihin. esiselvityshankkeella etsitään ja sitoutetaan paikallisia toimijoita hankkeeseen.
Aikataulu 26.08.2011-31.12.2011
Kokonaisbudjetti 11000,00
Avustus 11000, 100 %
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Heinis III Heinämäen kyläseura ry
Kehitetään kylätalon toimintaa kunnostamalla vanha päärakennus kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden
harraste- ja näyttelytilaksi ja nuorten kerhotilaksi. Tavoitteena on tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi
kohde, aktivoida asukkaita yhteistyöhön, kerätä ja jakaa hiljaista tietoa käden taidoista sekä luoda uusia
työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.
Aikataulu 01.09.2011-30.09.2013
Kokonaisbudjetti 71430,00
Avustus 43994,80, 61,6 %
Epeli - elävät pelit ja leikit Suomussalmen
Tavoitteena saada lapsille ja nuorille mielekästä, hyödyllistä tekemistä omalta kylältä ja omasta kunnasta
sekä antaa tulevaisuuden visioita maaseudulle. Isovanhempien perinnetieto kotieläimistä ja luonnosta
auttaa nuorta ymmärtämään omaa luontosuhdettaan. Hanke toimii aikamatkana menneisyyteen, lapset ja
nuoret lähentyvät paikkakunnan vanhempaa väestöä, mikä on merkittävä asia kylien yhteisöllisyyden
kannalta.
Aikataulu 01.01.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 36287,00
Avustus 32658,30, 90 %
Keittiön uudistaminen Hoivakoti Riihelän
Keittiön lattian levyjen vaihto, kaapistojen uudistaminen, kodinkoneiden uudistaminen, vakuumikoneen
hankinta (ruoka-annosten hygienian parantamiseksi säilytyksessä). Huomattava toimivuuden ja laadun
lisäys remontilla.
Aikataulu 04.07.2011-03.07.2013
Kokonaisbudjetti 21814,00
Avustus 7634,90, 35 %
Runon ja Rajan Lentiira -esiselvityshanke Lentiiran kyläyhdistys ry Selvitetään mahdollista koulun ostoa
kyläläisten kokoontumis-, palvelu-, tapahtuma- ja monitoimitilaksi. Selvitetään myös koulun
remontointitarpeet ja lämmitysjärjestelmä. Tehdään mahdollisimman kattavaa palvelukartoituskyselyä ja
selvitetään myös palvelujen tuottamismahdollisuutta kylällä järjestettävien tapahtumien yhteydessä.
Tutkitaan Lentiiran matkailulliset kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Aikataulu 01.10.2011-29.02.2012
Kokonaisbudjetti 27020,00
Avustus 24318, 90 %
Työvalmennuskeskus-tilan hankkiminen ja kunnostaminen Kuhmon työttömien
Hankitaan tilat Kuhmoon perustettavalle työvalmennuskeskukselle. Tilat ostetaan syksyllä 2011, jonka
jälkeen tilat remontoidaan. Hyödynsaajina ovat työvalmennukseen osallistujat, yhdistyksen asiakkaat, muut
yhdistykset, kotitaloudet, seurakunta, Kuhmon kaupunki, yritykset ja kuntalaiset sekä yhteistyötahot.
Hanke edistää maaseudun veto- ja elinvoimaisuutta, ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia sekä
osallisuutta, palveluja, paikallislhtöistä kehittämistoimintaa sekä yrityslähtöistä toim.
Aikataulu 30.09.2011-31.12.2012
Kokonaisbudjetti 178889,00
Avustus 134166,75, 75 %
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Domnan Pirtin uusi aika
Suomussalmen kunta Kartoitetaan vienankarjalaista kulttuuriperinnettä edustavan Domnan Pirtin
toiminnan kehittämiseen suuntaavan hankkeen toteuttamismahdollisuuksia. Domnan Pirtille tehdään
kuntotarkastus, sovitaan talon käytöstä ja mahdollisista kunnostustoimista, etsitään rahoitusvaihtoehtoja
tulevaa hanketta silmällä pitäen, laaditaan hankehakemus sekä perustetaan yhdistys Pirtin toimintaa
ylläpitämään.
Aikataulu 01.02.2012-30.04.2012
Kokonaisbudjetti 20592,00
Avustus 18532,80, 90 %
Koppelonpesä Tuhkakylän kyläyhdistys
Kehitetään kylän toimintaa rakentamalla urheilukentän läheisyyteen kokoontumispaikaksi kota ja sen
yhteyteen varastorakennus sekä lasten leikkikenttä kyläläisten ja vapaa-ajan asukkaiden tapaamispaikaksi.
Tavoitteena luoda paikka, jossa kyläläiset kokoontuvat ja siellä voi järjestää tapahtumia. Projekti aktivoi
asukkaita yhteistyöhön.
Aikataulu 05.12.2011-31.12.2012
Kokonaisbudjetti 20106,00
Avustus 14486,03, 72 %
Askel aikuisuuteen Sotkamon 4H-yhdistys
Alueen yli 13-vuotiaille suunnataan koulutus. Oppilasmäärästä (n. 600 9-luokkalaista ja 1. lk:n lukiolaista) n.
80% suorittaa ammattipassi- ja näistä n. puolet vielä yrittäjäpassikolutuksen. Hankkeen tuloksena nuoret
saavat Askel aikuisuuteen -passin, jolla nuori voi osoittaa työnantajalle oman valmiutensa työelämään.
Kokonaisbudjetti 91120,00
Avustus 63784, 70 %
European oral singing traditions - transnational project
Juminkeko-säätiö Rakennetaan yhteistyöverkosto eurooppalaisten Leader -toimintaryhmien,
kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliorganisaatioiden sekä kulttuurimatkailun toimijoiden kanssa.
Yhteistyötä toteutetaan vaihtamalla osaamista yhteisestä hanketoiminnasta, festivaalitoiminnasta,
kulttuurimatkailun kehittämisestä paikallisiin kulttuuriperinteisiin liittyen sekä kulttuuriperinnön
tutkimuksen ja pedagogiikan aloilla.
Aikataulu 01.03.2012-28.04.2014
Kokonaisbudjetti 111112,00
Avustus 1000000,80, 90 %
DiscGolfPark Heinämäen kyläseura ry
Kehitetään kyläkeskuksen toimintaa rakentamalla frisbeegolfpuisto kaikenikäisten kyläläisten ja vapaa-ajan
asukkaiden harrastealueeksi. Tavoitteena on tehdä kyläkeskuksesta kiinnostavampi kohde, aktivoida
asukkaita yhteistyöhön sekä luoda uusia työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille.
Aikataulu 01.01.2012-31.07.2013
Kokonaisbudjetti 28000,00
Avustus 19880, 71 %
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Taigaloora Kainuun Etu Oy
Tehdään kestävän kehityksen mukaisia laadukkaita matkailutuotteita mukana oleville yrityksille. Näillä
tuotteilla haetaan uusia markkinointikanavia ja yhteistyökumppaneita, mm. reilun matkailun
matkanjärjestäjiä ja mahdollisia reilun matkailun yhdistyksiä. Hankkeessa on myös tärkeänä päämääränä
edistää yrittäjien ja työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia. Aikataulu 29.11.2011-12.12.2013
Kokonaisbudjetti 50000,00
Avustus 37500, 75 %
Metsän ja pellon ekosysteemipalvelut - marjojen satotasot nousuun Maa- ja elintarviketalouden 37896,60
29475,14 16842,94 10600,32 Toimenpiteinä ovat mehiläisten vieminen marja- ja hedelmäviljelmille sekä
marjametsiin, mehiläisten säilyttäminen ja Pohjolan tumman mehiläisen palauttaminen alueelle,
tietoisuuden lisääminen mehiläisten merkityksestä sekä kansainvälinen toiminta. Välittömiä kohderyhmiä
ovat kainuulaiset marjanpoimijat, marjanviljelijät, marjateollisuus ja mehiläistarhaajat. Hankkeessa
pilotoidaan marjanviljelyä hyödyttävä pölytyspalvelu.
Aikataulu 01.03.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 94815,00
Avustus 84214,68, 88,8 %
Activeseniors Kainuun Helmiä Helsingin yliopisto
Aktivoidaan kyliä ja kyläyhteisöjä perinnetiedon keräämiseen ja taltiointiin käynnistämällä ekomuseon
toiminta Ristijärven kunnassa. Hankkeessa kehitetään ekomuseon toiminnan ja paikalllisen perinnetiedon
tallentamisen menetelmiä kyproslaisen konsultatiivisen kumppanin kanssa.
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Aikataulu 01.03.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 103052,00
Avustus 92746,80
Päivärinteen paluu Nuaskylän nuorisoseura
Kunnostetaan ja säiltytetään 100-vuotias nuorisoseuran talo. Talo säilyy tulevaisuuteen ihmisten
kokoontumispaikkana, taloa voidaan käyttää ympärivuotisesti, yhteistoiminta lisääntyy ja yhdistyksen
toimintaedellytykset paranevat.
Aikataulu 04.05.2012-31.10.2014
Kokonaisbudjetti 46260,00
Avustus 27756, 60 %
Suunnittelutoimiston palvelujen kehittäminen Suunnittelutoimisto Kehitetään ja monipuolistetaan
rakennussuunnitteluyrityksen tarjoamia palveluja. Plakataan ensimmäinen työntekijä.
Aikataulu 01.05.2012-30.04.2014
Kokonaisbudjetti 76800,00
Avustus 38400, 50 %
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Kaunista lämpöä Lentiiraan Lentiiran kyläyhdistys ry
Lentiiran ent. koulun keittolarakennus. Hyödynsaajat: Lentiiran kylän ja Kuhmon pohkoisten kylien väestö.
Tavoitteet: Kokoontumis- ja harrastuspaikka. Toimenpiteet: sähköenergian käytön minimoiminen ja
korvaaminen puulla (leivinuuni, kamina ja ilmalämpöpumppu). Tulokset ja vaikutukset: Tiloja tullaan
käyttämään kokous-, toimisto-, palvelu- ja ravitsemuskäytössä (kansalaisopisto, 4H-kerho ym.)
Aikataulu 17.09.2012-31.08.2013
Kokonaisbudjetti 10130,00
Avustus 6078, 60 %
Rakennuslaajennus Grilli- ja elintarvikekioski, Haataja Mirja
Grilli- ja elintarvikekioski Sormulan Puodin laajennus- ja kunnostus/muutostyöt.
Aikataulu 14.11.2012-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 85000,00
Avustus 29750
Suomussalmen raviradan peruskunnostus, Suomussalmen Hevosystävät ry
Kunnostetaan ravirata jatkokäyttöä varten, kavioura peruskorjataan. Hankkeella varmistetaan ravi- ja
valmennustoiminnan jatkuminen Ylä-Kainuun alueella sekä tuetaan hevosharrastusta ja siihen liittyvää
yhdistystoimintaa.
Aikataulu 07.06.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 11548,35
Avustus 5774,18, 50 %
Perhekeskeinen Ylä-Kainuu, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry Suomussalmi
Kehitetään alueellista yhteisöllistä toimintaa Ylä-Kainuun lapsiperheille. Toimenpiteisiin kuuluvat mm.
leikkipuistotoiminnan aloittamisen ohella muiden uudenlaisten tapahtumien ja tempauksien suunnittelu ja
toteutus sekä uudenlaisen ylikunnallisen ryhmätoiminnan (kohtaamiset, vertaistuki) aloittaminen ja
vapaaehtoistyöhön innostaminen.
Aikataulu 02.11.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 10000,00
Avustus 5600, 70 %
Maalla on mukavaa
Aikataulu 01.03.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 6500,00
Avustus 5000,45, 77 %
Sapsontalo Sapsoperän kyläyhdistys
Öljylämmitys muutetaan maalämmöksi ja ikkunat vaihdetaan. Pienennetään energia- ja
lämmityskustannuksia ja varmistetaan kyläyhdistyksen talous ja toiminta.
Aikataulu 05.12.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 66460,00
Avustus 46522, 70 %
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Laite- ja ohjelmainvestoinnit, Pennanen Reijo
Toimintana talonrakennusalan vastaava työnjohto ja valvonta, rakennussuunnittelu, jätevesijärjestelmien
suunnittelu. Hankitaan tietokone oheislaitteineen ja ohjelmistoineen.
Aikataulu 05.02.2013-31.07.2013
Kokonaisbudjetti 4160,00
Avustus 1456, 35 %
Kuhmon lentokentän kehittäminen Kuhmon kaupunki
Hankkeella aloitetaan Kuhmon lentokentän kunnostustyöt (hankitaan sähköliittymä, tasataan koneiden
paikoitustila ja rakennetaan kuiva-WC. Kasvatetaan lentokentän elinkeinollista merkitystä ja Kuhmon
saavutettavuutta. Myös yleishyödyllinen toiminta (palo- ja pelastuslennot, riistan laskenta, tutkimus),
erikoistarpeet (sairaus- ja hätätilanteet) ja lentoharrastustoiminta voivat hyödyntää paremmin kenttää.
Aikataulu 01.03.2013-30.09.2013 Kokonaisbudjetti 23921,00
Avustus 23921, 100 %
Latukoneen hankinta, Lake-Service Oy
Yritys aloittaa toimintansa hankkimalla latukoneen.
Aikataulu 13.12.2012-30.06.2013
Kokonaisbudjetti 11533,00
Avustus 4036,55, 35 %
Lentiirasta kaunis ja toimiva kyläkeskus, Lentiiran kyläyhdistys ry
Tehdään muutostöitä ja rakennelmia tulevan monipalvelukeskuksen tiloihin. Kehitetään Lentiiran kylätalon
ja piha-alueen toimintoja sekä lisätään kiinnostavuutta kyläkeskukseen ja kylätapahtumiin. Tehdään
muutostöitä ruokalarakennuksen tiloihin ja hankitaan kalustoa, itsehoitopisteeseen hankitaan tarvikkeita
ym. pieniä investointeja.
Aikataulu 01.03.2013-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 16136,95
Avustus 12102,71, 75 %
Viertolan Viksaus 1
Hankkeella ratkaistaan kylätalon vesi-, lämpö-, tieto- ja tilaongelmat. Hankkeessa mm. rakennetaan terassi,
tehdään porakaivo ja jätevesijärjestelmä, hankitaan ilmalämpöpumppu, maalataan talo sisältä ja ulkoa sekä
hiotaan salin lattia, hankitaan valokuitunettiyhteys, tietokone, tulostin ja taulutelevisio. Asentamalla kylälle
valokuitu saadaan talolle uusia käyttäjiä, sekä luotua uusia kontakteja yhteisöihin ja viranomaisiin.
Suovaaran Maa- ja koti-talousseura ry
Aikataulu 12.02.2013-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 37778,00
Avustus 26444,60, 70 %
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Reilun menon Ruhtinansalmi, Ruhtinansalmen kylätalo
Järjestetään erilaisia tapahtumia kuten tanssit, iltamat, elokuvaesitykset. Lisäksi koemarkkinointia kokousja ruokailupaikkamahdollisuudesta sekä tuotekehityskokeiluja laitteiden käytön monipuolista-miseksi;
samalla luodaan hyvä pohja jatkotoiminnalle. Kesällä näyttely aiheena Juntusranta sodan aikana.
Kulttuuritarjonta monipuolistuu hankeen myötä huomattavasti. Tarkoitus jatkossa työllistää 1-2 henkilöä.
Aikataulu 01.03.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 37440,00
Avustus 26208, 70 %
Lottakanttiini Raatteentielle, Raatteen Portti Oy
Toteutetaan uusi Raatteen Portin teemaan sopiva kahvila-ravintola, Lottakanttiini. Raatteen Portissa on
toiminut talvisotanäyttely sekä kahvilatilat v:sta 1992 ja tilat ovat alkuperäisessä asussaan.Toteutetaan
1940-tyylinen viihtyisä ruokailupaikka ja teemakahvila, joka toimisi jo itsessään nähtävyytenä. Hiipuvat
kävijämäärät halutaan saada nousuun ja sitä kautta enemmän liikevaihtoa sekä monipuolistaa Raatteen
Portin matkailutarjontaa. Aikataulu 27.03.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 5442,00
Avustus 2129,70, 39,1 %
Sivutar -kehittämishanke, Mainostoimisto Sivutar Ky
Vuonna 2012 perustettu mainostoimistopalveluja tarjoava yritys laajentaa toimintaa kirjamyyntiin
vahvistaakseen kannattavauuttaan taantuman aiheuttamassa kysynnän notkahduksessa. Kuhmossa ei ole
kirjakauppaa. Hakija on tehnyt sopimuksen Kirjavälitys Oy:n kanssa oppikirjojen välityksestä. Hankitaan
kirjakaupan kalustoa.
Aikataulu 26.03.2013-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 12200,00
Avustus 4270, 35 %
Kuhmon JK-Fysioterapia Oy:n laadunkehittämishanke
Kuhmon JK-Fysioterapia Yritystä kehitetään siten, että toiminnan ja työn laatu paranee, jolloin
menestyminen mm. sairaanhoitopiirien, Kelan ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestämissä
kilpailutuksissa paranee. Laaditaan sähköinen laatujärjestelmä (ISO 9001). Jatkossa pystytään tarjoamaan
laadukkaampaa palvelua kuhmolaisille ja turvaamaan työpaikat kuudelle työntekijälle myös jatkossa.
Aikataulu 22.02.2013-31.10.2013
Kokonaisbudjetti 4312,72
Avustus 2156,36, 50 %
Taitavanainen, Taitavanainen
Mainospalvelua yrityksille, valokuvaus- ja kuvauspalvelua yksityisille, yhdistyksille ja seuroille. Valokuvien
käsittelyä kotipalveluna.
kokonaisbudjetti 3550,00
Avustus 1242,50, 35 %
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Tarinatupa - vapaaehtoistoiminnan kehto, Kuhmon eläkkeensaajat ry
Kuhmon Tarinatupa on n. 15 vapaaehtoisjärjestön käytössä. Hankitaan yhteiseen käyttöön ATK-, videosekä muuta toimintaa aktivoivaa välineistöä.
Aikataulu 17.05.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 6701,00
Avustus 5000,96, 74,5 %
Tipaksen sydän - liikuntasali kylätaloksi, Tipasojan kyläyhdistys ry
Kunnostetaan talkootyöllä pois käytöstä jätetty rakennus kylätaloksi ja toiminta- ja harrastuspaikaksi
kaikenikäisille Tipasojalla ja lähialueella asuville. Peruskorjaukseen ja muutokseen sisältyvät: rakenteiden
purku, maalaus, lvi-järjestelmän uusiminen, wc-/suihkutilojen kunnostaminen, keittiön rakentaminen. Tilan
käyttö ja toiminta lisäävät kyläläisten viihtyvyyttä sekä edistää ihmisten terveyttä ja yhteisöllisyyttä.
Aikataulu 08.05.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 38128,00
Avustus 28596, 75 %
Yhdistysten pieninvestoinnit -koordinointihanke, Elävä Kainuu LEADER ry
Alueen 87 kylältä rekisteröidyt yhdistykset pääsevät toteuttamaan pieniä tarvitsemiaan investointeja
pienemmällä byrokratialla. Hyödynsaajina ovat alueen pysyvät ja osa-aikaiset asukkaat sekä alueen
elinkeinotoiminta. Alahankkeiden tavoitteena on kylien viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden parantaminen.
Investointien avulla tuetaan ensisijaisesti nuorten harrastusmahdollisuuksia kylillä ja yhdistysten
toimintaedellytysten parantamista. Investoinnit lisäävät kyläläisten yhteisöllisyyttä.
Aikataulu 17.06.2013-30.09.2014
Kokonaisbudjetti 100000,00
Avustus 82500, 82,5 %
Saukkovaaran liikuntakeskuksen huoltotila, Ristijärven kunta
Rakennetaan huoltotila maastohiihto-/ulkoilureittien läheisyyteen. Se on helposti muunneltavissa eri
harrasteryhmien käyttöön muunneltavien väliseinien ansiosta. Käyttö suuntautuu pääasiassa
maastohiihtoon ja talvilajeihin sekä eri tapahtumien tarkoituksiin ympäri vuoden mm. lasten ja nuorten
liikuntakerhojen tukipaikkana.
Aikataulu 15.06.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 66137,06
Avustus 66137,06, 100 %
Toimiva tervakylä2, Niemisen kyläyhdistys ry
Turvataan kyläyhdistyksen toimitilojen veden ja sähkön saanti. Tiivistyskorjauksella saadaan kuivaksi ns.
Lomatalokiinteistön kellaritila, joissa sähköpääkeskus ja painesäiliö sijaitsevat. Kiinteistö remontoidaan
käyttökelpoiseksi kyläyhdistyksen tarpeisiin. Hankitaan opasteet tervakylään ja kylärantaan. Merkitään
tervapatikkapolku maastoon ja kolotaan kolopuumetsä esittelytarkoituksiin.
Aikataulu 01.05.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 22187,05
Avustus 16640,29, 75 %

Rahoitetut hankkeet, ohjelmakausi 2007-2013
We care - osallistamishanke nuorille, Ristinkantajat ry
Luodaan nuorisotyön toimintamalli kokoamalla 5-8 nuoren (15-18 v.) ryhmä.
Heille tarjotaan osallistavaa Green care -toimintaa, jossa nuoret itse ovat
aktiivisia toimijoita. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat jonkin Green care tempauksen tai toimintapäivän. Toiminta on nuoren elämää tukevaa,
kuntouttavaa ja/tai ennaltaehkäisevää toimintaa. Toimintaa ohjaavat
ammattilaiset.
Aikataulu 01.10.2013-31.07.2014
Kokonaisbudjetti 10000,00
Avustus 7500, 75 %
Maijan Puoti & Kaffee Kukka-Posti
Hankitaan R Menu konseptin mukainen keittiö (sisältyy pakasteaterioiden lämmitys), mediataulu, astiasto
ja karaokelaitteisto sekä alkometri asiakkaiden käyttöön Ukkohallan saunamaailman yhteydessä toimivaan
kahvilaan.
Aikataulu 24.09.2013-31.10.2014
Kokonaisbudjetti 17399,00
Avustus 6089,65, 35 %
Kantojyrsin, Tmi M. Lautsalo
Yrityksen toiminta tällä hetkellä käsittää pääosin puunkaatoa pihamailta. Kantojyrsin hankitaan, jotta
puunpoisto saadaan suoritettua loppuun asti.
Aikataulu 30.10.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 4978,70
Avustus 1742,55, 35 %
Energiaa säästäen turvallista lämpöä Lentiiraan, Lentiiran kyläyhdistys ry
Tehdään pannuhuoneen muutostyöt, jolla säästetään energiaa ja kylätalosta ja sen ympäristöstä saadaan
entistä toimivampi. Edetään pienin askelin kohti monipalvelukeskusta.
Aikataulu 15.10.2013-31.03.2014
Kokonaisbudjetti 15758,40
Avustus 11818,80, 75 %
Hossa Travel, Hossa Travel Oy
Yrityksen käynnistämisen/toiminnan mahdollistavan kaluston hankinta, siksi Yrityksen
käynnistämisen/toiminnan mahdollistavan kaluston hankinta, siksi merkitys yrittäjälle on erittäin suuri.
Yrityksen toimiala on matkailu, alkuvaiheessa yrityksen toiminnan muodostavat metsästyspaketit, Hossan
hiihtolatujen aukipito ja tilojen vuokraaminen muille toimijoille.
Aikataulu 11.03.2013-30.04.2014
Kokonaisbudjetti 18442,65
Avustus 6464,93, 35 %

Rahoitetut hankkeet, ohjelmakausi 2007-2013
Aikamatka Itä-Kainuun maisemaan, Kajaanin Ammattikorkeakoulu
Päivitetään maisemaan ja maaperään liittyvä tieto ja viedään se nettiin alueen asukkaiden, oppilaitosten ja
yritysten hyödynnettäväksi.
Aikataulu 01.11.2013-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 23000,00
Avustus 20010, 87 %
Kulttuuritarjontaa venäläisille talvituristeille, Suomi-Venäjä-Seuran
Järjestetään "käynnistyspotkuna" lapsiperheille venäjänkielistä kulttuuritarjontaa (teatteriesitys + elokuva),
yhdistettynä mahdolliseen käyntiin kylpylässä. Elokuvat on tarkoitettu myös paikallisväestölle.Tarve
tällaiselle toiminalle on tullut hiihtokeskuksista, joiden mukaan venäläisille ei ole tarjolla venäjänkielistä
kulttuuritoimintaa.
Aikataulu 15.12.2013-31.01.2014
Kokonaisbudjetti 6950,00
Avustus 6255, 90 %
Heinis/Tiedon valtatie, Heinämäen kyläseura ry
Kehitetään kylätalon toimintaa rakentamalla nykyaikainen tietoliikenneinfra ja kehitetään sen
mahdollistamia palveluita. Parannetaan etätyömahdollisuuksia, lisätään talon kiinnostavuutta,
mahdollistetaan kyläläisten etäkoulutus, parannetaan harrastusmahdollisuuksia ja tuodaan uusia palveluita
kylätalolle kyläläisten ja vapaa-ajanasukkaiden käyttöön.
Aikataulu 09.09.2013-31.08.2014
Kokonaisbudjetti 15700,00
Avustus 11775, 75 %
VesAstia, Ylä-Vieksin kyläyhdistys
Hankitaan kylätaloksi kunnostettavaan entiseen urheiluseuran taloon tarvittavat keittiökoneet ja -laitteet
(mm. jääkaappi, pakastin, liesi, liesituuletin, mikroaaltouuni, kahvinkeitin) sekä irtaimistona kahvi- ja ruokaastiasto ja ruokailuvälineet 100 hengelle sekä ruoanvalmistusastiat. Lisäksi hankitaan karaokelaitteet.
Hankkeen tavoitteena on synnyttää kylälle yhdessäolon paikka ja saada talo monipuoliseen käyttöön.
Aikataulu 01.01.2014-30.09.2014
Kokonaisbudjetti 12850,00
Avustus 9637,50, 75 %
UAV/RPAS toiminta, Moilanen Mika
Aloitetaan UAV lentotoiminta Suomussalmella ja hankitaan tarvittavat koneet ja laitteistot sisältäen
käyttökoulutuksen. Mahdollistaa alueella tarvittavan toiminnan aloittamisen.
Aikataulu 23.10.2013-31.12.2013
Kokonaisbudjetti 15741,94
HALO Avara Alusta ry
Avustus 5509,68, 35 %

Rahoitetut hankkeet, ohjelmakausi 2007-2013
Selvitetään observatorio-, elämys- ja luontokuvaysmatkailuhankkeen ratkaisumallien tekniset ja kaupalliset
toteuttamisvaihtoehdot, erityisesti Suomesta ja muualta sovellettavissa olevat, samalla tarkastellen
osioiden synergiaetuja sekä arvioiden nykyistä osa-alueiden kilpailutilannetta ja muutosnäkymiä.
Aikataulu 19.08.2013-31.08.2014
Kokonaisbudjetti 20000,00
Avustus 18000, 90 %
Kainuun Kuituosuuskunta - valon nopeaa tietoliikennettä, Kainuun Kuituosuuskunta
Kuhmossa on päätetty tietoliikenneyhteyksien rakentamiseksi käynnistää koko kaupungin alueen kattavan
valokuituverkon rakentaminen osuuskuntamallilla. Perustetun osuuskunnan ensimmäisenä
kehittämishankkeena teetetään ostopalveluna verkkosuunnitelmat ja rakentamisen kustannuslaskennat.
Aikataulu 19.11.2013-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 131272,60
Avustus 98454,45, 75 %
Siplyn aloitus, Hoitola Siply
Hankitaan tarvittavat välineet aloittavalle äänimaljahierontaa ja sointukylpyjä tarjoavalle yritykselle. Lisäksi
hankitaan alan lisäkoulutusta ja teetetään yritykselle nettisivut. Toimenpiteellä varmistetaan toiminnan
aloittaminen laajemmassa mitassa.
Aikataulu 25.09.2013-31.12.2014
Kokonaisbudjetti 14138,94
Avustus 5692,77, 40,25 %
CoCult-hanke, Lentiiran kyläyhdistys ry
Synnytetään kylätoiminnan tasolle kansainvälistä yhteistyötä - partnerina St Yvesin kylä Bretagnessa, joka
lisää kylän elinkelpoisuutta ja antaa uusia virikkeitä ja ideoita kulttuurielämään sekä elinkeinotoimintaan.
Levitetään tietoa alueiden kulttuuriperinteestä, matkailu- ja yritystoiminnasta järjestettävien tapahtumien
aikana (konsertit, kyläjuhlat).
Aikataulu 01.02.2014-30.09.2014
Kokonaisbudjetti 32200,00
Avustus 28980,00, 90 %
Laite/ohjelmistohankinta, H30 markkinointi Oy
Yritys keskittyy sosiaalisen median konsultointiin yrityksille sekä tuottaa sosiaaliseen mediaan sisältöjä.
Hankitaan 4 kpl tietokoneita sekä kuvauskalustoa.
Aikataulu 11.12.2013-30.06.2014
Kokonaisbudjetti 9405,82
Avustus 3292,04, 35 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

