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Esimerkkejä voimistelun ja muiden lajien olosuhdehankkeista EU-
osarahoituksella 
 

Yleishyödyllisissä investointihankkeissa tuki-% on normaalisti 50%-75%, yrityshankkeissa 

max. 20%. 

Alla on julkisista tietokannoista kerättyjä hanke-esimerkkejä liittyen olosuhdetyöhön niin 

voimistelusta kuin joistakin muista lajeista. 

 

1. Ilmaradan ja tarvikkeiden hankinta, Härmän Siskot ry 
 

Ajankohta: 1.7.2015-31.12.2016 

Hankkeen kokonaiskustannukset 15.475 € 

Tavoitteena on nostaa telinesalin kapasiteettia, jolloin salissa pystyy harjoittelemaan kaksi 

kilpajoukkuetta samaan aikaan. Tämä vapauttaa salivuoroja harrastetoiminnalleja 

mahdollistaa uusien harrasteryhmien perustamisen. Uusien harrasteryhmien 

perustamiselle on jatkuva tarve, sillä tulijoita ryhmiin on joka vuosi enemmän kuin vapaita 

paikkoja. Lisääntynyt tarjonta mahdollistaa, että kaikki voimistelu- ja liikuntaharrastuksesta 

kiinnostuneet lapset ja nuoret pääsevät mukaan liikunnan pariin. 

 

2. Lavanmäestä lähikuntoilualueeksi, Voimistelu- ja urheiluseura Vojakkalan Valpas ry 
 

Ajankohta: 18.11.2015-31.12.2016 

Hankkeen kokonaiskustannukset 23.556€ 

Voimistelu- ja urheiluseura Vojakkalan Valpas ry on ollut aktiivinen urheiluseura kylällä jo 

vuodesta 1948. Se on tuonut liikuntaa ihmisten arkeen, ensi alkuun keskittyen 

yleisurheiluun, lentopalloon, nyrkkeilyyn ja voimisteluun. Sittemmin on hiihdetty, pelattu 

pöytätennistä ja pesäpalloa ja järjestetty maastojuoksuja.  

Nykyisellään urheiluseuran toiminta keskittyy kesäajan lavatanssien järjestämiseen. 

Lavatanssit ovat kuuluneet kiinteänä osana Vojakkalan kesään jo vuodesta 1957, ja 

nykyisinkin järjestetään noin kymmenet tanssit kesässä. Tämän lisäksi järjestetään 

ohjattuja ryhmäliikuntakertoja. Parina viime kesänä on toteutettu kahvakuulakurssit kesä-

heinäkuussa iloksi niin vaki- kuin loma-asukkaillekin. 

 

Kylältä on kuitenkin puuttunut luontoliikunnan ja lavatanssitoiminnan lisäksi kaikille 

ikäryhmille soveltuva, lähiympäristöstä löytyvä omatoimista liikuntaa lisäävä muoto. Tähän 

tarpeeseen sopisi hyvin vapaasti käytettävissä oleva, monipuolinen ulkokuntoilulaite. Myös 

pelikenttää on kaivattu, erityisesti lasten ja nuorten taholta, kun kyläkoulun lakkautuksen 
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myötä (v. 2010) kyläläisten aiemmin käytössä olleet pelikentät siirtyivät 

yksityisomistukseen ja pois julkisesta käytöstä. 

 

Lavanmäestä lähikuntoilualueeksi -hankkeessa parannetaan kyläläisten 

lähiliikuntamahdollisuuksia raivaamalla ja tasoittamalla lavan parkkialueen alalaitaan 

pelikenttä erilaisille pallopeleille. Lavanmäelle hankittaisiin myös monipuolinen 

ulkokuntosalilaite, joka olisi vapaasti ulkoilijoiden käytettävissä. Keskittämällä nämä 

toiminnot lavanmäen alueelle, tuetaan samalla kehitystä, jossa alueen hyvin hoidetut 

nurmikentät ja itse avara tanssilava saataisiin entistä monipuolisempaan liikuntakäyttöön. 

Hanketta koordinoi ja sen toteuttaa Urheiluseura Vojakkalan Valpas ry. 

 

3. Volttiradan ja tarvikkeiden hankinta, Härmän Siskot ry 
 

Ajankohta: 20.3.2018-30.11.2018 

Hankkeen kokonaiskustannukset 18.885€ 

Härmän Siskot on Kauhavan Alahärmässä toimiva TeamGymiin painottava 

voimisteluseura, joka on keskittynyt lasten ja nuorten voimisteluharrastusmahdollisuuksien 

tarjoamiseen myös kilpatasolla. Nyt hankittavan uuden volttiradan avulla seura pystyy 

nostamaan käytössään olevan telinesalin varustetasoa sellaiselle tasolle, jotka nykyinen 

harjoittelu vaatii ja mahdollistaa jopa PM-tasoisten TeamGym-kilpailujen järjestämisen. 

 

4. Voimisteluvälinehankinta, Ähtärin Voimistelijat ry 
 

Ajankohta: 30.5.2018-31.10.2018 

Hankkeen kokonaiskustannukset 7.600€ 

Ähtärin Voimistelijat ry hankkii voimisteluvälinehankinta-hankkeessa uusia liikuntavälineitä 

seuran jäsenten käyttöön: alastulomattoja, ponnistustrampoliini ja hyppypukki. Tavoitteena 

innostaa yli 10-vuotiaita lapsia ja nuoria monipuolisen liikunnan pariin. 

 

5. Kanveesihanke, Voimistelu- ja urheiluseura Kyrön Voima ry 
 

Ajankohta: 12.6.2019-30.10.2020 

Hankkeen kokonaiskustannukset 41.775€ 

Hankkeen tarkoituksena on virallisen telinevoimistelussa käytettävän permannon eli 

kanveesin hankkiminen. KyVo voimistelujaosto saa Isonkyrön keskustan alakoulun 

liikuntasalin käyttöönsä kiinteäksi telinesaliksi, kun kunnan uusi liikuntahalli valmistuu 

tammikuussa 2020. Koska telineitä ei enää jatkossa tarvitse koota ja purkaa jokaisella 
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harjoituskerralla, kanveesin hankkiminen tulee olosuhteiden puolesta mahdolliseksi. 

Telineet tulevat olemaan alakoulun salissa paikoillaan pysyvästi. Kanveesin hankkiminen 

parantaa harjoitusten laatua ja turvallisuutta huomattavasti. Myös korkean tason kilpailujen 

järjestäminen Isossakyrössä tulee mahdolliseksi. Kanveesi koostuu jousitetuista 

vanerilevyistä sekä niiden päälle asennettavista matoista. Kilpailualue on kanveesilla 

mitoiltaan 12*12 m. Käytännössä kanveesissa on pituutta ja leveyttä hieman enemmän, 

koska myös turva-alueet on otettava huomioon. 

 

Hankkeen tavoitteena on olosuhteiden parantumisen myötä kasvattaa harrastajamääriä 

niin harraste- kuin kilpapuolella. Näin erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet 

paranevat ja yhteisten harrastusten myötä kasvaa myös alueen yhteisöllisyys. Samalla 

saadaan edistettyä lasten ja nuorten kasvua liikunnalliseen elämäntapaan. 

 

6. Turvallinen telinesali Voikkari, Voimistelu- ja urheiluseura Ylivieskan Kuula ry 
 

Ajankohta: 11.3.2020-31.12.2021 

Kokonaiskustannukset 26.600€ 

Telinevoimistelujaoston Voikkari-salin tekeminen käyttäjilleen turvallisemmaksi, kuin myös 

kehittyvää kilpailutoimintaa tukevaksi korjaamalla ja uusimalla välineistöä. 

 

7. Jumppahalli Keuruulle, Keurusjumppa ry 
 

Ajankohta: 27.2.2017-31.12.2018 

Kokonaiskustannukset 617.100€ 

Keurusjumppa ry rakentaa Jumppahallin Keuruulle paikkaan, jonka saavutettavuus on 

hyvä. Halli varustetaan kiinteästi paikoillaan olevin telinein, jotka soveltuvat eri käyttäjille 

monipuolisesti. Hallissa toteutetaan rakenneratkaisuja, jotka alentavat kustannuksia 

hyödyntäen myös viereisen uimahallin tiloja. 

 

8. Telinevoimistelutarvikkeiden hankinta, Kokemäen Naisvoimistelijat ry 
 

Ajankohta: 20.4.2017-31.12.2017 

Kokonaiskustannukset 10.000 € 

Kokemäen Naisvoimistelijoiden lasten telinevoimisteluun on saatu noin neljä vuotta sitten 

aikuinen ohjaaja, jolla on myös omaa kokemusta telinevoimistelukilpailuista. Tämä 

jumpparyhmä on ollut rajussa kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana, lähikunnista on 

myös tullut jumppareita, koska lähialueilla ei järjestetä telinevoimistelua. Tyttöjä on tällä 
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hetkellä telinevoimistelun parissa lähes 80. Joihinkin kisoihin ovat muutamat käyneet 

tutustumassa ja tähän satsataan jatkossakin. Vanhat telinevoimisteluvälineet kaipaavat 

uusimista ja päivittämistä tähän päivään. Olemme ideoineet myös aikuisten 

telinevoimistelu tapahtumia ja meidän perhejumppalaiset voisivat myös hyödyntää 

välineitä. 

 

9. Asemanseudun monitoimihalli/Asemanseudun kehittämisyhdistys ry (ELY-keskuksen 
maaseutuosasto) 
 

Hankkeessa rakennetaan Ylistaron Aseman koulun- ja Asemanseudun 

kehittämisyhdistyksen kylätalon yhteyteen monitoimihalli. Tavoitteena on saada kylälle ja 

Ylistaroon uusi ja toimiva monitoimitila, joka palvelee kaikenikäisiä (lapset, nuoret, 

työikäiset ja vanhukset) ihmisiä ja ehkäisee eriarvoistumista, eri taustoista riippumatta 

sekä lisätä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia koko Ylistaron alueella. Hallin 

rakentamisella jokaisella kyläläisellä on mahdollisuus liikkua ja harrastaa edullisesti, 

monipuolisesti ja lähellä. Hallin rakentamisella jo rakennusvaiheessa saamme kasvatettua 

kylän aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä. Halli tuo samalla liikunta-alan ja muiden kolmannen 

sektorin toimijoille ja yrittäjille toiminta-alustan, josta hyötyvät kaikki. Monipuoliset palvelut 

lisäävät myös alueen kiinnostavuutta asuinpaikkana.  

Hankkeen julkinen tuki on 300.000 euroa, ja kokonaiskustannusarvio 400.000 euroa. 

Toteutusaika hankkeella on 30.11.2015–30.11.2018.  

 

10.  Painehalli 2015 – Perustusprojekti/Lujafutis ry (ELY-keskuksen maaseutuosasto) 
 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Laihialle nuorille ja lapsille suunnattu vapaa-ajantila, 

jossa voi harrastaa ohjattua liikuntaa Kyrönmaan alueen yhdistysten järjestämänä. 

Hankeen toteuttajan toimiva Lujafutis Ry rakennuttaa painehallin ja vastaa sen toiminnasta 

ja tarjoaa harjoitusaikoja vuosittain lähialueen yleishyödyllisille yhdistyksille.  

Pääkohderyhmänä ovat liikuntaseurat kuten Laihian Luja, Vähänkyrön Viesti, Kyrön Voima 

ja Laihia Soccer Club sekä kaikki näiden urheiluseurojen alajaostot. Kohderyhmänä olevat 

yhdistykset kykenevät uudessa harrastustilan avulla kasvattamaan ryhmäkokoja ja 

pidentämään harrastuskautta ympärivuotiseksi jolloin lasten ja nuorten aktiivisuus kasvaa 

ja kaveriyhteisö voimistuu yhteisen tekemisen kautta. Lähellä tapahtuva harrastus ja 

elinvoimaiset yhdistykset ovat myös uusille paikka kunnalle muuttaville perheille 

erinomainen kanava päästä mukaan paikallisten harrastuksiin ja juurtua uuteen 

asuinpaikkaan.  

Tavoitteena on rakentaa laadukas urheilutila maaseudulle lähelle perheitä, joka palvelee 

monipuolisesti alueella jo olevia perinteisiä urheilulajeja, joille ei ole nykyisellään olemassa 

lajiin sopivia talviharjoittelutiloja. Hallista vuokrataan aikaa myös uusille nouseville lajeille 

kuten golf, frisbeegolf ja boccia joiden harrastajia alueella on, mutta joiden toiminta ei ole 

vielä organisoitunut yhdistysten alle. Hallin sijainnista johtuen aikaa voidaan tarjota myös 
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satunnaisesti kouluryhmille päiväaikaan silloin kuin halli ei ole varattu yleishyödyllisten 

yhdistysten käyttöön.  

Hankkeen julkinen tuki on 112.002 euroa ja kustannusarvio 149.336 euroa. Toteutusaika 

hankkeelle on ollut 12.6.2015–31.12.2015. 

 

11. Painehalli 2015 – Halliprojekti/Lujafutis ry (LEADER-rahoitus) 
 

Ylläkuvattu hankekuvaus pätee tähän hankkeeseen – kokonaisuus jaettiin kahteen 

erilliseen hankekokonaisuuteen, koska LEADER-rahoituksen katto tuelle on 180.000 

euroa. Tämän LEADER-hankkeen julkinen tuki 179 999,46 euroa, kokonaiskustannusarvio 

266.232 euroa. Toteutusaika hankkeelle on ollut 12.5.2015–31.12.2015. 

 

12. Ratsastusmaneesin rakentaminen/Rusthollin Ratsastuskoulu Oy (ELY-keskuksen 
maaseutuosasto) 
 

Tämä on yrityshanke, jonka kautta tavoitteena on lasten ja nuorten 

liikuntamahdollisuuksien lisääminen sekä koko perheen liikunta- ja muiden aktiviteettien 

lisääminen Nakkilan Leistilän kylässä. Hankkeen julkinen tuki on 168.460 euroa (20%), 

kokonaisbudjetti on 842.300 euroa. Toteutusaika hankkeella oli 20.5.2015–8.3.2018.  

 


