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Piällysmies ry:n rahoittamat hankkeet ohjelmakaudella 2014 – 2020: 
 

Hankkeen hakija: Savonrannan Vapaa Palokunta r.y. 
Hankkeen nimi: Turvallinen maaseutu –arjen turvaa 
Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2017 
Kustannusarvio: 84 580,00 e 
Myönnetty tuki: 59 206,00 e 
Yhteystiedot: Raija Jääskeläinen, puh.044 235 4150,  

email: raija.jaaskelainen(at)wiksu.fi 
Hankkeen kuvaus:  
Hankkeen tarkoituksena on Savonlinnan pohjoisosissa (Savonranta ja Kerimäki) ja Enonkosken 
kunnan alueella sijaitsevissa maaseututaajamissa ja kylissä olevien kotien ja kesämökkien turvalli-
suusriskien kartoittaminen sekä asukkaiden turvallisuustietoisuuden lisääminen. Turvallisuuskas-
vatusta kohdennetaan erityisesti lapsiperheille, nuorille ja vanhuksille, jolloin tarkoitus on parantaa 
perheiden varautumisosaamista ja edistää turvallisuuskäyttäytymistä.  
Hankkeen tarkoituksena on laatia kylätaloille pelastussuunnitelmat sekä opastaa omatoimisen pa-
lotarkastuksen suorittamiseen kiinteistöissä. Samalla korostetaan kyläyhdistysten merkitystä kylien 
turvallisuuden vastaajana. Pyritään aktivoimaan vanhukset osallistumaan tähän toimintaan ja pa-
rantamaan näin kylien yhteisöllisyyttä.  
Hankkeen aikana parannetaan asukkaiden varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin koulutuk-
sen ja harjoittelun avulla.  
Turvallisuus on osa ihmisen jokapäiväistä arkea. Turvallisuuden tunne parantaa elämisen laatua 
harvaan asutuilla seuduilla. Asuinympäristön vaarakohteiden kartoittamisella on suuri rooli turvalli-
suuden kohentamisessa. http://savonrannanvpk.fi/arjen-turvaa/ 
 

Hankkeen hakija: Etelä-Savon Liikunta ry 
Hankkeen nimi: Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin 
Toteutusaika: 1.9.2015 – 1.9.2017 
Kustannusarvio: 120 000,00 e 
Myönnetty tuki: 84 000,00 e 
Yhteystiedot: Kalle Husso, puh.044 341 0075,  

email: kalle.husso(at)esliikunta.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin (Savonlinnan maaseutualueet, Enonkoski, Heinävesi) –
hankkeen avulla tavoitellaan virkeää kylä- ja yhdistystoimintaa, lisää liikettä ja hyvinvointia alueelle. 
Kylien ja yhdistysten toimintaa organisoidaan ja innostetaan kannustamalla nuoria toimintaan mu-
kaan. Nuorille annetaan enemmän valtaa kylien yhdistysten toiminnassa esim. johtokuntiin kutsu-
malla, tapahtumien suunnittelussa, toimintasuunnitelmien tekemisissä, tiedottamisessa ym. Yhteis-
työ kuntien ja kaikkien yhdistysten kesken on hankkeessa suuressa roolissa esim. erilaisten koulu-
tusten ja tapahtumien kautta. Yhteiset suunnittelupalaverit luovat pohjan yhteiselle tekemiselle. 
Yhteisöllisyyttä parannetaan yhdessä tekemällä ja tapahtumia lisäämällä liikunnallisen tekemisen 
kautta lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Hankkeen tiedottaminen aktiivisesti tuo nuorten 
tekemistä esiin ja kertoo uusista ideoista mitä hankkeen kautta syntyy myös muille osapuolille. 
Hankkeen toteutus tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa (kuntien liikuntatoimet, yhdistykset, 
koulut, nuoret). Seurojen organisointi- toiminnan kehittäminen, oman seuran analyysi, seurakoulu 
 
tukset, valmentaja/ohjaajakoulutukset, kerho-ohjaajakoulutukset, seurojen ja kuntien suunnitteluil-
lat, liikunnalliset tapahtumat kuuluvat konkreettisiin toimenpiteisiin. 
 
http://www.esliikunta.fi/seuroille/hyvinvoinnin-virtaa-kyliin-ja-yh/ 
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Hankkeen hakija: Varistaipaleen Kyläyhdistys Ry 
Hankkeen nimi: Variranta 3 
Toteutusaika: 1.7.2015 – 30.7.2016 
Kustannusarvio: 28 590,00 e 
Myönnetty tuki: 14 295,00 e 
Yhteystiedot: Aarne Hiltunen, puh. 040 037 3926,  

email: aarne.hiltunen(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeessa rakennetaan Varirantaan varastorakennus, jonka päätyyn toteutetaan koiraparkki. 
Lisäksi hankitaan lisätuoleja katsomoon rantapuistokonsertteja ym. yleisötapahtumia varten. 
http://www.jasky.net/varistaival/ 
 

Hankkeen hakija: Retki-Toverit ry 
Hankkeen nimi: Turponmajan ympäristökasvatuksellisen leiritoiminnan edellytyksien 

parantaminen 
Toteutusaika: 28.5.2015 – 27.5.2018 
Kustannusarvio: 21 076,00 e 
Myönnetty tuki: 10 538,00 e 
Yhteystiedot: Petri Kapanen, puh. 040 074 2511, 

email: retki.toverit.ry(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Pihlajaveden Turponsaaressa sijaitsevan Retki-Toverit ry:n Turponmajan toiminnallisuuden uudis-
taminen 2010 –luvun leiritoimintaa vastaavaksi. Loppuunsaatetaan majan vintillä majoitushuonei-
den uudistus, parannetaan ulkoalueilla kahden grillipaikan käyttömahdollisuuksia ja toteutetaan 
kompostoiva käymälä. http://www.retkitoverit.fi/ 
 

Hankkeen hakija: Heinäveden kunta 
Hankkeen nimi: Torin katoksen ja torin vaikutusalueen toiminnallisen varustamisen in-

vestointihanke 
Toteutusaika: 10.7.2015 – 31.12.2017 
Kustannusarvio: 100 000,00 e 
Myönnetty tuki: 50 000,00 e 
Yhteystiedot: Riitta Tilus, puh. 040 550 5811,  

email: riitta.a.tilus(at)heinavesi.fi  
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tarkoituksena on Heinäveden kulttuuritorin näyttämön kattaminen säältä suojaan, torin 
katsomo- ja istuinpenkkien hankinta, torin ja sen lähialueen varustaminen Heinäveden keskustan 
kulttuuritapahtumia varten sekä jätekatoksen ja yleisö-WC:n teko vanhaan varastorakennukseen ja 
alueeseen rajoittuvan Pikkulinpuiston kunnostus. http://www.heinavesi.fi 
 

Hankkeen hakija: Savonlinnan 4H-yhdistys ry 
Hankkeen nimi: Tienoon Komeljanttarit 
Toteutusaika: 20.9.2015 – 31.1.2017 
Kustannusarvio: 98 900,00 e 
Myönnetty tuki: 69 230,00 e 
Yhteystiedot: Maija Tuunanen, puh. 044 738 5854,  

email: maija.tuunanen(at)4h.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Tienoon Komeljanttarit on vuosina 2015-2016 toteutettava hanke, jossa tehdään yhdessä kylien 
toimijoiden, erityisesti lasten ja nuorten kanssa, yhteisöteatteri. Yhteisöteatteritoiminnan avulla tar-
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jotaan kylien lapsille ja nuorille harrastustoimintaa sekä oman näköinen osallistava tapahtuma 
omalla kylällä. Hankkeella pyritään tukemaan kylien omaa palvelutoimintaa ja tuomaan yhteen 
yhteisen projektin ja päämäärän kautta kylien asukkaita yli sukupolvien tai kylän merkityssuhtei-
den. 
Hankkeen lähtökohtana on, että kylät ovat asukkaidensa hyvinvoinnin näköisiä. Hanke organisoi 
teatteriprojektin, kokoamalla yhteistyökumppanit, nuorten tiimit ja runkoesityksen, josta vastaa asi-
antunteva nuorista koostuva ydintiimi. Runkoesitys viedään kylätaloille ja siihen osallistetaan kylien 
lapsia, nuoria ja yhteistyökumppaneita. Tienoon Komeljanttarit vievät esityksen toteutuksen kylille 
ennen itse esitystä järjestettävien harrastepajojen avulla. Harrastepajat tarjoavat ilmaisutaidon, 
kierrätyskäsitöiden sekä sosiaalisen median tekemistä ja osaamista kyläläisille. Pajat toteutetaan 
yhteistyössä kylän omien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. http://tienoonkomeljanttarit.fi/ 
 

Hankkeen hakija: Kerimäen Riistanhoitoyhdistys 
Hankkeen nimi: Ampumasimulaattori 
Toteutusaika: 8.4.2016 – 31.12.2017 
Kustannusarvio: 15 810,00 e 
Myönnetty tuki: 7 905,00 e 
Yhteystiedot: Jari Hämäläinen, puh.  050 528 9328 

email: kerimaki(at)rhy.riista.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tavoitteena on ampumasimulaatorin hankkiminen koulu- ja nuorisotyötä sekä kehittä-
mällä kylien elinvoimaisuutta ja vapaa-ajan harrastusten mahdollisuuksien lisääminen Kerimäen 
riistanhoitoyhdistyksen alueella. 
 

Hankkeen hakija: Vihtarin Seudun Kyläyhdistys ry 
Hankkeen nimi: Kyläkartanon toimintojen lisääminen 
Toteutusaika: 13.1.2016 – 31.12.2018 
Kustannusarvio: 30 968,43 e 
Myönnetty tuki: 15 484,22 e 
Yhteystiedot: Pekka Eronen, puh. 040 027 1975 

email: pekka.eronen(at)spyder.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Toimenpiteillä lisätään Kyläkartanon käytön mahdollisuuksia ja helpotetaan siellä pidettävissä tilai-
suuksissa toimijoiden työtä. http://vihtari.kotisivukone.com/kylan-yhteistoiminta 
 

Hankkeen hakija: Joel Lehtosen seura ry 
Hankkeen nimi: Putkinotkon säilyttäminen kulttuurihistoriallisena nähtävyyskohteena 
Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.10.2018 
Kustannusarvio: 46 000,00 e 
Myönnetty tuki: 23 000,00 e 
Yhteystiedot: Hilkka Vento, puh. 050 304 6407 

email: hilkkavento(at)spyder.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Tavoitteena on kunnostaa Putkinotkon alue ansaitsemaansa arvoon kulttuurihistoriallisena nähtä-
vyyskohteena. Kirjailija Joel Lehtosen vuosina 1905 - 1922 omistaman Inhanmaan tilan eli Putki-
notkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaustyöt tehdään vuonna 2012 kehittä-
mishankkeen avulla laadittujen korjaussuunnitelmien mukaan. Alkuperäisten rakennusten päreka-
tot uusitaan ja kivijalat kunnostetaan. Lehtosen talon ikkunat, ovet ja lattiat kunnostetaan ja talo 
kuisteineen maalataan uudelleen. Alue pyritään maisemoimaan soveltuvin osin Joel Lehtosen ai-
kakauden mukaiseksi. http://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/joel-lehtonen/ 
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Hankkeen hakija: Savonlinnan Palveluskoirayhdistys r.y. 
Hankkeen nimi: Harjoitusolosuhteiden parantaminen 
Toteutusaika: 1.11.2015 – 31.12.2016 
Kustannusarvio: 22 400,00 e 
Myönnetty tuki: 11 200,00€ 
Yhteystiedot: Sanna Pyykönen, puh. 040 743 2979 

email: agisavpk(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista, yhdistyksistä riippumatonta harrastustoimintaa ja 
mahdollistaa kaikille harrastajille nykyaikaiset, turvalliset ja terveet harjoitusolosuhteet. Toimin-
tamme jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että voimme luoda hyvät harjoitusmahdollisuudet alueen 
nuorille ja liikuntarajoitteisille sekä muille eritysryhmille. Hankkeen toteutumisen myötä alueellinen  
 
koiraharrastustoiminta pystytään nostamaan lähemmäksi valtakunnallista tasoa. Tavoitteena on 
myös tarjota harjoitustilaa muille harrastusseuroille lajista riippumatta. Hankkeen tulokset ovat näh-
tävissä mm. jäsenmäärän kasvuna, kilpailu- ja koulutustoiminnan elävöitymisenä ja yhdistysten 
välisen yhteistyön laajentumisena. Hankkeen toimenpiteet ovat harjoitusalustan (tekonurmimatto) 
asentaminen, pyörätuoliluiska, välineistön ajanmukaistaminen kontaktiesteiden osalta. 
http://www.savpk.fi/ 
 

Hankkeen hakija: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
Hankkeen nimi: KultRinki, kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta hanke 
Toteutusaika: 16.11.2015 – 30.6.2017 
Kustannusarvio: 137 143,00 e 
Myönnetty tuki: 96 000,00 e 
Yhteystiedot: Riitta Kärkkäinen, puh. 044 571 5932 

email: riitta.karkkainen(at)verkkosaari.net 
Hankkeen kuvaus: 
KultRinki -hankkeen tarkoituksena on aloittaa Savonlinnan seudulla monialainen Kulttuuri- ja liikun-
taluotsitoiminta, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tässä 
hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön 
havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Kulttuuri ja liikunta toimivat niin psyykkisen kuin 
fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöä vahvistavina tekijöinä. Tärkeässä roolissa ovat myös 
asukkaiden osallisuuden lisääminen ja kansalaislähtöisen toiminnan vakiinnuttaminen. KultRinki -
hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalais-
ten ja seudun toimijoiden avulla. Kulttuuri¿ja liikuntaluotsitoiminta on aatteellisesti sitoutumatonta 
ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen aktiviteettiin. Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy 
yksilön oman toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja 
tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen saatavuus kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölli-
set tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa hyvinvointiinsa entistä enemmän. 
http://www.kolomonen.net/kulttuuri-ja-liikuntaluotsihanke/kulttuuri-ja-liikuntaluotsitoimi/ 
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Hankkeen hakija: Enonkosken kunta 
Hankkeen nimi: Elävä Ihamaniemi 
Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2017 
Kustannusarvio: 86 300,00 e 
Myönnetty tuki: 60 410,00 e 
Yhteystiedot: Minna Pesonen, puh. 044 345 3020 

email: minna.pesonen(at)enonkoski.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Ihamanimen kylä on vahvan paikallisen identiteetin omaava saaristokylä Enonkosken kunnassa. 
Elävä Ihamaniemi - kyläpalvelujen kehittämishankkeen tavoitteena on pysyvän palvelu- ja tapah-
tumakonseptin kehittäminen, joka mahdollistaa toiminnan kylällä ympäri vuoden eri kohderyhmille, 
monipuolisten palvelujen tarjoamisen kylällä tarpeiden mukaan sekä jakelukanavia kylän tuotteille. 
Lisäksi tavoitteena on kehittää myös harrastusmahdollisuuksia.  
http://www.enonkoski.fi/FI/tiedotteet-ja-tapahtumat/elava-ihamaniemi/ 
 

Hankkeen hakija: Kulennoisten Nuorisoseura r.y. 
Hankkeen nimi: Maalämpö 
Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2016 
Kustannusarvio: 47 550,00 e 
Myönnetty tuki: 23 775,00 e 
Yhteystiedot: Tapio Räsänen, puh. 050 339 9302 

email: tapiorasanen7(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Kulennoisten nuorisoseurantalolle (Lahtela) hankitaan maalämpölämmitysjärjestelmä ja lisäeriste-
tään talon yläpohja nykyvaatimusten tasolle. 
 
http://www.kulennoistennuorisoseura.net/ 
 

Hankkeen hakija: Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistys ry 
Hankkeen nimi: Kyläyhdistyksen talousrakennus 
Toteutusaika: 1.7.2015 – 30.6.2018 
Kustannusarvio: 46 376,00 e 
Myönnetty tuki: 23 188,00 e 
Yhteystiedot: Ulla Lindell, puh. 040 076 0383 

email: lindell.ulla(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Kylätalon, entisen Rönkönvaaran koulun, talousrakennuksen kunnostaminen. Ulkoverhouksen 
uusiminen ja maalaus, sisätilojen (sauna ja vessat) muuttaminen varastotilaksi. Ulkorakennukses-
sa on mm kyläläisten jätteiden lajittelupiste. Kylätalon tiloissa oleva kirjavarasto siirretään korjatta-
vaan talousrakennuksen varastotilaan, jolloin urheiluvälineille ja biljardipöydälle vapautuu tilaa ky-
lätalosta. 
 
http://www.jasky.net/ronkonvaara/ 
 

Hankkeen hakija: WP-53 
Hankkeen nimi: Jääpalloa kaikille –Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä 
Toteutusaika: 1.2.2016 – 31.12.2018 
Kustannusarvio: 7714,10 e 
Myönnetty tuki: 5 399,87 e 
Yhteystiedot: Henrik Kosonen, puh. 044 766 2644,  
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email: henrik.kosonen(at)grano.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa Varkauden ympäristössä niin, että lajin 
saavutettavuus paranee tytöille ja pojille. Varkaudessa on ollut jääpallotoimintaa jo 80 vuotta ja 
hankkeessa on tarkoitus viedä mahdollisuus lajin harrastukseen myös naapurikuntiin ja Varkauden 
keskustaajaman ulkopuolelle. Hankkeen kautta luodaan väyliä, joiden kautta mahdollisimman moni 
lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuu-
desta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Samalla turvataan jääpallon harrastajamäärän  
 
säilymistä Suomessa vähintään nykyisellä tasolla ikäluokkien pienenemisestä ja kilpailevista ajan-
viettotavoista huolimatta. http://www.wp35.net/ 
 

Hankkeen hakija: Varistaipaleen Metsästysseura ry 
Hankkeen nimi: Eräkartanon maalämpö 
Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2016 
Kustannusarvio: 52 705,00 e 
Myönnetty tuki: 26 352,50€ 
Yhteystiedot: Vesa Pasanen, puh. 040 031 1249, 

email: vesa.pasanen.nuohooja(at)gmail.com 

Hankkeen kuvaus: 
Varistaipaleen Metsästysseuran 1930 -luvulla rakennetun, entisen Varistaipaleen koulun ja nykyi-
sen metsästysmajan lämmitysjärjestelmä muutetaan maalämmölle. 
 

Hankkeen hakija: Muhasaaren Teatteri ry 
Hankkeen nimi: Muhasaaren Teatteri 
Toteutusaika: 1.6.2016 – 31.10.2017 
Kustannusarvio: 23 400,00 e 
Myönnetty tuki: 11 700,00 e 
Yhteystiedot: Matti Muhonen, puh. 050 520 7506 

email: mattimuhonen(at)netti.fi 
Hankkeen kuvaus:  
Muhasaaren Teatteri on syntynyt ajatuksesta tuoda taidetta keskelle saarta, keskelle metsää, van-
han navetan isolle yliselle. Paikka sijaitsee 15 km Savonlinnan keskustasta, lossimatkan päässä. 
Navetta sijaitsee vanhan maalaistalon pihapiirissä, jossa maatiaskanat ja lampaat oleilevat. Nave-
tan ylinen kunnostetaan tarkoitukseensa kesällä 2016 pääosin talkoovoimin. Ylisen lattia päällyste-
tään ja sinne hankitaan valo- ja äänikalusto, sekä esiintymiskorokkeita, joilla voidaan rakentaa kul-
loiseenkiin tarpeeseen sopiva näyttämö tai tarvittaessa korottaa katsomoa. Katsomopaikkojen 
määrä tulee olemaan n. 85. Ylisille rakennetaan varauloskäynti ja pihapiirissä olevaan aittaan 
kompostoiva wc. Muhasaaren Teatterissa järjestetään kesäkausina teatteri- ja musiikkiesityksiä, 
ilmaisuleirejä ja navettatansseja. www.muhasaarenteatteri.com 
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Hankkeen hakija: Oravin Seudun Kyläyhdistys ry 
Hankkeen nimi: Oravin kyläkeskuksen leikkikenttähanke 
Toteutusaika: 15.4.2016 – 31.12.2016 
Kustannusarvio: 27 675,38 e 
Myönnetty tuki: 13 837,69 e 
Yhteystiedot: Mariya Loginova, puh. 045 678 7438 

email: maria.tiennayttaja(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Oravin seutu on kasvava ja kehittyvä alue Savonlinnan kaupungissa. Se on ollut merkittävä mat-
kailukohde jo yli 20 vuotta. Oravin palveluita käyttää kasvava määrä seudun asukkaita, vapaa-ajan 
asukkaita, veneilijöitä ja turisteja, jotka tulevat ympäri maailmaa. Hankkeen tarkoituksena on to-
teuttaa Oraviin asukkaita, vapaa-ajan asukkaita, matkailijoita ja päiväkotia varten leikkikenttä, jota 
ei tällä hetkellä ole. Leikkikenttä ei palvele pelkästään lapsia ja lapsiperheitä vaan toimii samalla 
myös kaikkien edellä mainittujen kokoontumispaikkana. Toteutuessaan hanke tukee myös alueen 
kasvavaa lapsiperhemäärää ja lisää asukkaiden, sekä vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden 
viihtyvyyttä. Sillä on myös positiivinen vaikutus alueen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. 
www.oravinseutu.fi 
 

Hankkeen hakija: Olavin Retkeilijät ry 
Hankkeen nimi: Saunarakennus/Tervastupa 
Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2017 
Kustannusarvio: 55 020,00 e 
Myönnetty tuki: 27 510,00 e 
Yhteystiedot: Esko Tynkkynen, puh. 040 5836987 

email: tynkkynenesko(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Investointihankkeena Tervastuvan saunarakennus puretaan ja korvataan uudella. Entinen rakenus 
on 40 vuotta vanha, huonokuntoinen, kevyesti rakennettu, eikä ole kohtuukustannuksin korjattavis-
sa. Kehittämishankkeena on tarkoitus rakentaa tuleva sauna sekä tuparakennus esteettömäksi 
liikuntarajoitteellisille. 
 

Hankkeen hakija: Maaseudun Sivistysliitto ry 
Hankkeen nimi: ITE Saimaalla 
Toteutusalue: Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Sulkava, Joroinen, Juva ja Ranta-

salmi 
Toteutusaika: 1.6.2016-31.12.2017 
Kustannusarvio: 120 730,32 e 
Myönnetty tuki:  84 511,22 e 
Yhteystiedot: Raija Kallioinen, puh. 040 5636876 

email: raija.kallioinen(at)msl.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeella korostetaan Valamon luostarin luostari-imagoa rakentamalla pääportti ja aita. Samalla 
parannetaan alueella tapahtuvaa liikennöintiä rakentamalla väylät kevyelle liikenteelle sekä portti 
huoltoliikennettä varten. ITE Saimaalla -hankkeessa kartoitetaan hankealueen ITE-taiteilijat eli it-
seoppineet nykykansantaiteen tekijät. Heistä ei ole aiemmin koottu tietoja. Hankkeen myötä aineis-
to saadaan mukaan koko Suomea koskevaan kartoitukseen ja hyödynnettäväksi alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. Kartoitus tehdään vuosina 2016-2017. ITE-taiteilijoita haastatellaan ja heidän 
tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Kerättävää aineistoa tallennetaan 
Internet-pohjaiseen arkistoon ja järjestetään niin, että sitä voi hyödyntää esimerkiksi näyttelyissä, 
tapahtumissa, julkaisuissa, viestinnässä ja matkailupalveluissa. Alueen kylissä järjestetään pieni-
muotoisia näyttelyitä, tapahtumia, työpajoja tai tuodaan ITE-taidetta mukaan kylillä jo vakiintunei-
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siin tapahtumiin. Yleisölle avoinna olevista ITE-taiteen pihapiireistä tehdään esittelyaineisto. Innos-
tetaan eteläsavolaisia veistäjiä osallistumaan kilpailuihin, esim. karhunveiston MM-kilpailuun. Kylä-
toimijat, monet yhdistykset, taiteentekijät ja eri-ikäiset ja -taustaiset asukkaat ovat hankkeen koh-
deryhmää. He myös osallistuvat hankkeen talkoisiin ja uudenlaisiin yhteistoiminnan muotoihin. 
Näin syntyy yhteistä, jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä 
ja henkistä hyvinvointia sekä arvostusta omaa paikalliskulttuuria ja identiteettiä kohtaan. Koulujen 
kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät 
näin lapsille ja nuorille. Syntyy myös näkemystä matkailullisista vetovoimatekijöistä ja paikalliskult-
tuurin mahdollisuuksista tuottaa omaleimaista tarjontaa mm. retkikohteiksi alueen yrityksille ja oppi-
laitoksille. Tavoitteena on, että kartoitusten tuloksia esitellään myöhemmin näyttelyin, tapahtumin 
ja julkaisuin. Tähän tullaan anomaan rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta. Hankkeen asiantun-
tijaksi lupautunut Suomen Metsämuseo Lusto on ilmaissut kiinnostuksensa kartoitusten tulosten 
esittelemiseksi näyttelynä vuonna 2018. 
 

Hankkeen hakija: Valamon luostari 
Hankkeen nimi: Valamon luostarin portti- ja aitahanke 
Toteutusaika: 7.9.2016-31.12.2017 
Kustannusarvio: 197 939,00 e 
Myönnetty tuki:  98 969,50 e 
Yhteystiedot: Juha Välilä, puh. 040 1257505 
  email: juha.valila(at)ort.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeella korostetaan Valamon luostarin luostari-imagoa rakentamalla pääportti ja aita. Samalla 
parannetaan alueella tapahtuvaa liikennöintiä rakentamalla väylät kevyelle liikenteelle sekä portti 
huoltoliikennettä varten. www.valamo.fi 
 

Hankkeen hakija: Ikoinniemi-Ritosaaren osakaskunta 
Hankkeen nimi: Vene/laivalaiturin ja veneenlaskuluiskan rakentaminen 
Toteutusaika: 2.11.2016-30.6.2017 
Kustannusarvio: 17 440,00 e 
Myönnetty tuki:  8 720,00 e 
Yhteystiedot: Hannu Valtonen, puh. 050 3571360 
  email: haheva57(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Vene/laivalaiturin ja veneidenlaskuluiskan rakentaminen Ikoinniemen laivarantaan Savonlinna-
Punkaharju -laivareitin varrelle. 
 

Hankkeen hakija: Savonrannan Vapaa Palokunta ry 
Hankkeen nimi: Lähtövarmuus 2017 
Toteutusaika: 10.1.2017-31.12.2017 
Kustannusarvio: 19 680,00 e 
Myönnetty tuki:  17 712,00 e 
Yhteystiedot: Raija Jääskeläinen, puh. 0442354150 
  email: raija.m.jaaskelainen(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tarkoituksena on saada lisää palokunnan jäseniä hälytysajokelpoisiksi ja varmistaa, että 
tarvittavat resurssit ovat hälytyksen tullessa saatavilla. Hanke koostuu kuuden sopimuspalokunnan 
neljäntoista palokuntalaisen kouluttamisesta C-ajo-oikeudelle. 
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Hankkeen hakija: Lintulan luostari 
Hankkeen nimi: Lintulan luostarin navettahankkeen esiselvitys 
Toteutusaika: 17.10.2016-31.12.2017 
Kustannusarvio: 57 265,68 e 
Myönnetty tuki:  28 632,84 e 
Yhteystiedot: Juha Välilä, puh. 040 1257505 
  email: juha.valila(at)ort.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeessa tehdään kustannusarvio tulevalle investoinnille. Lintulan luostarilla on tarve kunnostaa 
luostarin pihapiirissä sijaitseva navettarakennus museo- ja näyttelytilaksi. 
 

Hankkeen hakija: Punkaharjun kulttuuriseura ry 
Hankkeen nimi: Kotiseutuna kansallismaisema 
Toteutusaika: 1.1.2017-31.12.2019 
Kustannusarvio: 48 350,00 e 
Myönnetty tuki:  33 800,00 e 
Yhteystiedot: Antti Kanerva, puh. 0503395611 
  email: anttipute(at)gmail.com 
Hankkeen kuvaus: 
Tuotetaan pysyvä Punkaharjun harjualueen kulttuurihistorian perusnäyttely. Toteutetaan erikois-
näyttelyiden sarja: 1. Punkaharju postikorteissa 2. Valokuvaaja Anni Hemminkisen punkaharjulai-
set 1910-20 luvuilla 3. Punkaharju kartalla sekä 4. edellisiin liittyvä seminaarisarja 
 

Hankkeen hakija: Kerimäki-seura ry 
Hankkeen nimi: Päreet museon kattoon 
Toteutusaika: 1.1.2017-30.9.2018 
Kustannusarvio: 16 492,00 e 
Myönnetty tuki:  8 246,00 e 
Yhteystiedot: Iikka Muhonen, puh. 050 5142701 

email: luomuhonen(at)kolumbus.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tavoitteena on turvata Kerimäen kotiseutumueson rakennusten ja museoesineistön 
kunnossa säilyminen. Hankkeella toteutetaan Kerimäen kotiseutumuseon kahden rakennuksen 
(museopirtti ja Romu-Heikin aitta) vesikattojen peruskorjaus. 
 

Hankkeen hakija: Piällysmies ry 
Hankkeen nimi: Pelit ja vehkeet – teemahanke 
Toteutusaika: 18.1.2016-31.12.2017 
Kustannusarvio: 57 397,77 e 
Myönnetty tuki:  27 550,77 e 
Yhteystiedot: Sini Yläsaari, puh. +358449766880 

email: sini.ylasaari(at)savonlinna.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Teemahankkeen "Pelit ja vehkeet" tavoitteena on, että maaseudulla toimivat yhdistykset kehittävät, 
tehostavat ja vireyttävät toimintaansa ottaen toiminnassaan entistä paremmin huomioon myös 
nuorten tarpeet tekemällä pieniä kone- ja laiteinvestointeja sekä hankkimalla muuta tarpeellista 
toimintaa monipuolistavaa ja tehostavaa irtaimistoa. Hankkeeseen varataan 35 000 euron tukipotti 
jaettavaksi toimenpiteiden toteutukseen. 
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Alahankkeet: 

1. Vihtarin seudun kyläyhdistys ry: ATK-laitteisto 

2. Via-Akatemian säätiö: Ilmalämpöpumput. 

3. Via ry: Tietokone 

4. Savonrannan VPK: Skanneri, kaiuttimet, valkokangas, actionkamera ja helikopteri. 

5. Savonrannan VPK: pienet potkuautot ja liikuntavälineistö.iikuntavälineet 

6. Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistys ry: Ulkorakennuksen ilmalämpöpumppu. 

7. Punkaharjun VPK ry: Painonnostopenkin ja -välineistö. 

8. Kumpuranta-Rauvanniemi kyläyhdistys ry.: Telttakatos, kaasugrilli, muurikka, kahvinkeitin sekä pö-

lynimuri. 

9. Kerma-Sappu-Pölläkkä kyläyhdistys ry: Kanootit turvavälinein, keittiön välineistö, pölynimuri, laser-

tulostin, ulko- ja sisäpelejä sekä Beachvolleypallo. 

10. Kerimäki-seura ry: Kahvinkeittimet, vedenkeitin, vohvelipannu ja apupöydät. 

11. Kerimäen Liikuntanaiset ry.: Liikuntavälineet 

12. Kerimäen Lentopallo -86 ry: Liikuntavälineet 

13. Karvilan Voimistelu- ja urheiluseura Kivekkäät ry: Jääkaappi, kylmälaukut, saunan kiuas, TV, radio ja 

varavalot. 

14. Itä-Savon hevosystäväinseura r.y: Kahvilatarvikkeet, tietokone, ruohonleikkuri, raivaussaha ja 

moottorisaha. 

15. Hiukkajoen kylät ry: Astianpesukone kylätalolle. 

16. Haukiniemen Haka ry: Luistinten teroituskone 

17. FC Anttola ry: Jalkapallojen, kylmäpussien ja grillin hankkiminen 

18. Enonkosken Yrittäjät ry: Äänentoistolaitteet 

19. Enonkosken Musiikkiyhdistys ry: Kahvinkeitin ja termokset 

20. Enonkosken Eläkkeensaajat ry: Äänentoistolaitteiden hankinnat. 

21. Eläkeliiton Itä-Savon piiri ry: Messutelttojen hankinnat. 

22. Eläkeliiton Heinäveden yhdistys: Toriteltta, muurinpohjapannu ja atk-laitteet. 

 

Hankkeen hakija: Piällysmies ry 
Hankkeen nimi: Paikat kuntoon! – teemahanke 
Toteutusaika: 1.2.-2016-31.12.2017 
Kustannusarvio: 75 155,12 e 
Myönnetty tuki:  30 062,05 e 
Yhteystiedot: Sini Yläsaari, puh. +358449766880 
  email: sini.ylasaari(at)savonlinna.fi 
Hankkeen kuvaus: 
Teemahankkeen "Paikat kuntoon!" tavoitteena on, että maaseudulla toimivat yhdistykset kehittä-
vät, tehostavat ja vireyttävät toimintaansa tekemällä rakennusinvestointeja korjaamalla vanhaa ja 
rakentamalla uutta ottaen toiminnassaan entistä paremmin huomioon myös nuorten tarpeet. Hank-
keeseen haetaan/varataan 37 500 euron tukipotti jaettavaksi toimenpiteiden toteutukseen. Hank-
keessa rahoitetaan yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennusinvestointe-
ja, joiden kustannusarvio on 1 000 - 10 000 euroa. Hankkeen julkinen tuki on 50 %:a ja hankkeen 
yksityisrahoitusosuus 50 %:a on katettava hakijan omalla rahoituksella, joka voi olla kokonaan tal-
kootyötä. 
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Alahankkeet: 

1. Haukiniemen Haka ry.: Jääkiekkokaukalon pohjan tasaus ja varastokopin rakentaminen. 

2. Haukiniemen Haka ry.: Tanssilavan katon korjaaminen. 

3. Heinäveden eteläinen maa- ja kotitalousseura ty.: Puulajipuiston kunnostaminen: viiran hankinta ja 

levittäminen. 

4. Hiukkajoen kylät ry.: Nuorisoseuran talon katon kunnostus. 

5. Karvilan Voimistelu- ja urheiluseura Kivekkäät ry.: Seurantalon kunnostus, katsomon rakentaminen 

ja terassin rakentaminen saunan yhteyteen. 

6. Metsästysyhdistys Sakale ry.: Majan korjaus- ja laajennustyöt; mm. terassin rakentaminen, vesiau-

tomaatin asentaminen ja grillikatoksen sähköistys. 

7. Simanalan kyläyhdistys ry.: WC-tilojen rakentaminen vuokrattuun koulukiinteistöön. 

8. Suomen evankelisluterilaisen luostarin tuki ry.: Sähköasennusten uusiminen paloturvallisuus syistä 

sekä sisäpintojen maalaus ja paikkaus. 

9. Tuohisaaren kyläyhdistys ry.: Maitolaiturin rakentaminen kylään. 

10. Varistaipaleen kyläyhdistys ry.: Terassin rakentaminen Varirantaan. 

11. Via -Akatemia säätiö: Kaukalinnan päärakennuksen ulkomaalaus sekä sisäänkäynnin ja parvekkei-

den kunnostus. 

 

Hankkeen hakija: Pro Ruokojärvi 
Hankkeen nimi: Kirkkaasti puhtaampi Ruokojärvi 
Toteutusaika: 19.5.2017-31.5.2018 
Kustannusarvio: 26 247,00 e 
Myönnetty tuki:  23 622,00 e 
Yhteystiedot: Paula Muhonen, puh. 0401572485 

email: paula.muhonen.10(at)gmail.com 
 

Hankkeen kuvaus: 
Tämä hanke on esiselvityshanke Ruokojärven kunnostustyön taustoittamistra varten. Esiselvitys-
hankkeen tavoitteena on selvittää eri kunnostustoimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuudet, hin-
nat vaihtoehtoisille toimenpiteille sekä hoitaa tarvittavat selvitys- ja lupa-asiat. Esiselvityshankkeen 
jälkeen Pro Ruokojärvi ry:llä tulisi olla suunnitelma, millä toimenpiteillä järven kunnostushanketta 
lähdetään viemään eteenpäin. 
 

Hankkeen hakija: Heinäveden kunta 
Hankkeen nimi: Pohjois-Heinäveden valaistu kuntorata 
Toteutusaika: 1.4.2017-31.10.2018 
Kustannusarvio: 76 237,00 e 
Myönnetty tuki:  38 118,00 e 
Yhteystiedot: Markus Lindroos, puh. 0408367035 

email: markus.lindroos(at)heinavesi.fi  
 
Hankkeen kuvaus: 
Hankkeen tarkoituksena on taata nykyaikaiset ja tasavertaiset kuntoilu- ja hiihto-olosuhteet Poh-
jois-Heinäveden asukkaille ja koululaisille. Hankkeessa rakennetaan 1,7 km mittainen valaistu kun-
torata Pohjois-Heinävedelle Karvion koulun läheisyyteen. 
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