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Liikunta maaseutumatkailun vetovoimana -hankkeen tavoitteena on jatkaa vuonna 2013 Kuopion kaupungin kanssa Hermannin
valaistu liikuntareitti, Syvänniemi -hankkeella toteutetun valaistun liikuntareitin kehittämistä edelleen liikuntapaikka
kokonaisuudeksi hankkimalla ulkoliikuntalaitteita ja lasten leikkivälineitä uimarannan alueelle. Parantamalla ja siistimällä
uimarantaa sekä Syvänniemen kylää reunustavaa ranta-/satama-aluetta houkuttelemaan alueelle lisää majoittuvia ja ulkoilevia
matkailijoita sekä palvelemaan alueen asukkaiden liikuntatarpeita. Kuntoiluvälineet, uimaranta leikki- paikkoineen sekä siisti rantaalue vahvistavat kylän matkailullista vetovoimaisuutta yhdessä muiden Syvänniemen kylän jo olemassa olevien ja tulevien
palvelujen kanssa. Nämä uudet palvelut keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelevat erinomaisesti alueen matkailuyrityksiä sekä koko
Läntisen Kuopion ja lähikuntien mökkimatkailijoita. Reitistö, ulkoliikuntapaikka ja lapsiperheille sopiva uimaranta sekä muut
Syvänniemen kylän palvelut ovat sopivan päivämatkan päässä myös Kuopion keskustasta.
Vireilletulopäivämäärä
27.11.2016
Hanke on luonteeltaan
Seuraava käsittelypaikka:
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry
Hankkeen julkinen kuvaus
Liikunta maaseutumatkailun vetovoimana -hankkeen tavoitteena on jatkaa vuonna 2013 Kuopion kaupungin kanssa Hermannin
valaistu liikuntareitti, Syvänniemi -hankkeella toteutetun valaistun liikuntareitin kehittämistä edelleen liikuntapaikka
kokonaisuudeksi hankkimalla ulkoliikuntalaitteita ja lasten leikkivälineitä uimarannan alueelle. Parantamalla ja siistimällä
uimarantaa sekä Syvänniemen kylää reunustavaa ranta-/satama-aluetta houkuttelemaan alueelle lisää majoittuvia ja ulkoilevia
matkailijoita sekä palvelemaan alueen asukkaiden liikuntatarpeita. Kuntoiluvälineet, uimaranta leikki- paikkoineen sekä siisti rantaalue vahvistavat kylän matkailullista vetovoimaisuutta yhdessä muiden Syvänniemen kylän jo olemassa olevien ja tulevien
palvelujen kanssa. Nämä uudet palvelut keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelevat erinomaisesti alueen matkailuyrityksiä sekä koko
Läntisen Kuopion ja lähikuntien mökkimatkailijoita. Reitistö, ulkoliikuntapaikka ja lapsiperheille sopiva uimaranta sekä muut
Syvänniemen kylän palvelut ovat sopivan päivämatkan päässä myös Kuopion keskustasta.
Hakemuksen vireilletulopäivämäärä
27.11.2016
Toteutuskunta (vuoden 2014 kuntajaon mukaan)
KUOPIO
Hankkeen toimiala
Toteutuspaikan postiosoite

Toteutuspaikan postinumero

Toimintaryhmät
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

Syvänniemen kyläyhdistys ry
Hankkeen tarve ja tausta
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Syvänniemen kylä ympäristöineen on kasvava, kehittyvä, vireä, monipuolinen ja turvallinen yhteisö Kuttajärven rannalla, Kuopion
kainalossa (matka-aika n.0,5h Kuopion torilta). Kylän väestön ikäjakauma on vauvasta vaariin, paljon nuoria lapsiperheitä.
Kylällä on elävä kauppa, päiväkoti ja koulu. Syvänniemellä on useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka voivat tarjota toimintaa ja
palveluja kyläläisille ja myös matkailijoille.
Syvänniemen kylä sekä sen matkailuun liittyvät yritykset ja toimijat on vahvasti mukana valtakunnallisessa kylämatkailun
markkinoinnin edistämisessä, mm. kylään.fi.
Syvänniemen kyläyhdistys on toteuttanut useita eri hankkeita ja projekteja yhteistyössä kylän ja muiden toimijoiden kanssa.
-Teatteri Hermanni, (Teatteri oli kyläyhdistyksen toimintaa vuoden 2004 loppuun saakka) näyttämön ja katsomon rakennushanke
toteutettiin v 2001-2002. Hankkeen tuloksena syntyi nykyinen teatterisali.
-Teatteri Hermanni, markkinointihanke. Hankkeen aikana syntyi yhteisiä tuotepaketteja.
-Syvänniemen kyläyhdistys toteutti vuosina 2006-2007 kansainvälistymis-projektin, jolloin teimme myös opintomatkan Irlantiin.
-Syvänniemen ja Sourun pienoismallit, toteutus yhteistyössä Saastamoisen säätiön ja Sywänniemen historia ry:n kanssa.
Pienoismallien avulla on tallennettu kylän monipuolista teollisuus-, asutus- ja kirkkohistoriaa.
-Syvänniemi oli vuonna 2004 valtakunnan Vuodenkylä, toimintojen pääkoordinaattorina Syvänniemen Kyläyhdistys/
Kylätoimikunta 1980-luvun alusta lähtien.
-Syvänniemen kyläyhdistys on ollut mukana valtakunnallisessa, Lomalaidun ry:n hallinnoimassa, kylämatkailun
kehittämisohjelmassa vuodesta 2008 alkaen ja on edelleen.
-Luontoliikuntahanke 6.4 2009 - 31.3.2011. Tuloksena uusia liikuntareittisuunnitelmia, yritystoimintaa ja ideoita.
-Kyläyhdistys toteutti 2009-2010 yhteistyössä Sakkyn Toivalan metsäkoulun luonto-ohjaajakurssin kanssa liikuntareittipohjan
suunnittelun sekä sen jälkeen talkoilla ja yhteistyössä maanomistajien kanssa tarvittavan puunpoiston.
-Edellä suunnitellun liikuntaritinpohjan (4+2 km) maansiirtotyöt 2010-2012 yhdessä Ylä-Savon ammattioppilaitoksen
maansiirtokonekuljettajaopiskelijoiden kanssa
-Liikuntareitin 4 km:n osuudelle suunniteltiin hyvä 4m leveä kivituhkapinta ja valaistus sekä haettiin siihen kaupungin kanssa
hankerahoitus. Tämä kaupungin hallinnoiman hankkeen (1.8.2012 - 31.7.2013) myötä saatiin liikuntareitti lopulliseen kuntoon.
Reitti on erittäin hyvä matkailullinen lisä kylälle. Kyläyhdistys oli voimakkaasti mukana hankkeen käytännön töiden toteutuksessa
ja valvonnassa.
-Syvänniemen kyläyhdistys on ollut jo vuodesta 2009 alkaen edistämässä ELY:n kanssa Keihäsjärven vedenpinnan
nostohanketta, jossa ollaan tämän hetken tiedon mukaan pääsemässä eteen päin.
-Syvänniemen kyläyhdistys on järjestänyt useana vuonna nuorisotoimintaa. Toiminnalla on pyritty tarjoamaan maaseudun nuorille
viikoittaista toimintaa.
-Keväällä 2016 Syvänniemen kyläyhdistys toteutti ranta-alueen lahopuiden poistoprojektin ja risukkojen raivaus.
Liikunta maaseutumatkailun vetovoimana -hankkeen tavoitteena on jatkaa vuonna 2013 Kuopion kaupungin kanssa Hermannin
valaistu liikuntareitti, Syvänniemi -hankkeella toteutetun valaistun liikuntareitin kehittämistä edelleen liikuntapaikka
kokonaisuudeksi hankkimalla ulkoliikuntalaitteita ja lasten leikkivälineitä uimarannan alueelle. Parantamalla ja siistimällä
uimarantaa sekä Syvänniemen kylää reunustavaa ranta-/satama-aluetta houkuttelemaan alueelle lisää majoittuvia ja ulkoilevia
matkailijoita sekä palvelemaan alueen asukkaiden liikuntatarpeita. Kuntoiluvälineet, uimaranta leikki- paikkoineen sekä siisti rantaalue vahvistavat kylän matkailullista vetovoimaisuutta yhdessä muiden Syvänniemen kylän jo olemassa olevien ja tulevien
palvelujen kanssa. Nämä uudet palvelut keskeisen sijaintinsa vuoksi palvelevat erinomaisesti alueen matkailuyrityksiä sekä koko
Läntisen Kuopion ja lähikuntien mökkimatkailijoita. Reitistö, ulkoliikuntapaikka ja lapsiperheille sopiva uimaranta sekä muut
Syvänniemen kylän palvelut ovat sopivan päivämatkan päässä myös Kuopion keskustasta. Liikuntareitti on ennestään suurelta
osin sopiva myös esteettömälle liikunnalle. Myös uimarantaan ja liikuntalaitteille tulee esteetön pääsy.
Hankkeen tavoitteet
Alueen liikunnallisen kehitystyön jatkaminen matkailun näkökulmasta ja samalla edistetään alueen asumisviihtyvyyttä.
-Liikuntareitin palveluiden monipuolistaminen (kuntokatos)
-Uimarannan laajentaminen ja alueen kunnostaminen sekä lasten leikkipiste
-Lemmikkien uittopaikan teko niemen toiselle puolelle
-Ranta-alueen siistiytyminen ja viihtyvyyden lisääminen
-Nuotiopaikka rannan alueelle
-Lehtikeräyspisteen alueen kunnostaminen
-Vanhan Keihäskosken mylly-alueen kunnostaminen ja matkailullisuuden parantaminen
Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa
1.Liikuntareitin palveluiden monipuolistaminen (kuntokatos).
Kuvaus: Toimenpide pitää sisällä liikuntareitin ja uimarannan (kartta B1) läheisyyteen toteutettavan kuntokatoksen pohjatyöt,
varsinaisen katoksen rakentamisen (hankinnan) sekä monipuolisten ulkoliikuntavälineiden hankinnan katokseen.
Toteutustapa: Maansiirto- ja konetyöt toteutetaan ostopalveluna ja aputyöt tehdään pääsääntöisesti talkoilla.
Kuntoilukatos hankitaan ostopalveluna elementteinä tai muina osatoimituksina, kokoaminen pääsääntöiseti talkoilla
Kuntoilulaitteet hankitaan tarjousten perusteella alan johtavilta toimittajilta. Laitteiden asennus toteutetaan pääasiassa talkoilla.
Riskit: Suuri talkootyön määrä on tietenkin haasteellinen, mutta emme koe sitä ylivoimaiseksi.
2.Uimarannan laajentaminen ja lasten leikkipiste.
¿Kuvaus: Toimenpiteen aikana laajennetaan uimaranta-aluetta (kartta B1), ruopataan uimaranta-alue tehdään molemmille
laidoille aallonmurtajat. Uimarannan vieressä oleva ¿ryteikkö¿ täytetään postitalon alapuolelta rinteestä saatavalla maalla.
Alueelle tuodaan muutama penkki ja tehdään lasten leikkipiste.
Toteutustapa: Työt toteutetaan ostopalveluna. Tarvittavat välineet hankitaan kilpailutusten perusteella kokonaistaloudellisesti
edullisimmasta hankintapaikasta. Aputyöt mahdollisuuksien mukaan talkoilla.
Riskit:Suuri talkootyön määrä on tietenkin haasteellinen, mutta emme koe sitä ylivoimaiseksi.
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3.Nuotiopaikka niemen kärkeen iltaaurinkoon
Kuvaus: Hermannitalon kohdalle, liikuntareitin, kuntoilupaikan ja uimapaikan läheisyyteen, niemen kärkeen (kartta B2), tehdään

nuotiopaikka. Aluetta ja sinne johtava polku (30m) tasoitetaan. Nuotion pohja paistoritilöineen ja keittokoukkuineen tehdään
vanhasta työkoneen levypyörästä. Nuotiopaikan ympärillle tehdään paksuista/leveistä parruista istuimet.
Toteutustapa: Maansiirtotyöt urakoitsia. Muu nuotiopaikanteko ja varustelu talkoilla.
Riskit: Suuri talkootyön määrä on tietenkin haasteellinen, mutta emme koe sitä ylivoimaiseksi.
4.Vanhan myllypaikan kunnostus historialliseksi retkikohteeksi
Kuvaus: Vanhan myllyn alue (kartta B3) sijaitsee kaupan lähellä olevan Keihäskosken rannalla. Alue siistitään ja parannetaan
myllylle pääsy tenniskentän tieltä. Myllyn paikan luokse, kosken rantamaisemiin, laitetaan yksi penkki ja opastaulu.
Toteutustapa: Maansiirtotyöt urakoitsija. Penkki ostetaan. Aputyöt mahdollisuuksien mukaan talkoilla.
Riskit: Suuri talkootyön määrä on tietenkin haasteellinen, mutta emme koe sitä ylivoimaiseksi.
5.Satama ja ranta-alueen kunnostus välillä Keihäsjoki - Postitie
Kuvaus: Venesataman alue (kartta B4) on kylän matkailullinen käyntikortti. Siksi Keihäsjoen ja Postitien välinen alue (noin
9000m3, ) tasataan tarvittavilta osin. Tälle välille tehdään 2-3 rumpua liikuntareitin alitse pitämään liikuntareitin ja tien välinen
alue kuivana. Tarvittava lisätasausmaa ajetaan lähialueella olevasta penkasta ja satama-alueelle tehtävältä pysäköintipaikalta.
Alue viiemeistellään multakerroksella ja nurmetetaan kauttaaltaan/käsitellyiltä osin.
Satama-alueen risteyksen Postitien puolelle tehdään noin 200m3 kokoinen pysäköintialue veneilijöiden ja rannassa liikkujien
käyttöön. Pysäköinti alueelta poistetaan humus ja ajetaan sora- ja sepelikerrokset
Ranta-alueelle sataman läheisyyteen laitetaan 2 kpl penkkejä.
Välillä Keihäskoskentien/Postitien risteys - vanha postitalo (kartta B5) jätetään Postitien ja rannan välinen alue (kartta B5) välillä
pääosin entiselleen (pieniä puita ja pajukkoa), siistitään nyt ja sitten parin vuoden välein. Tämän pätkän varrelle yhdessä
viranomaisten kanssa määritettävään paikkaan tehdään lemmikkien (koirien, hevosten, yms.) uittopaikka (kartta B6).
Toteutustapa: Maansiirtotyöt urakoitsija. Aputyöt mahdollisuuksien mukaan talkoilla.
Riskit:Suuri talkootyön määrä on tietenkin haasteellinen, mutta emme koe sitä ylivoimaiseksi.
6.Liikuntareitin käyttäjien pysäköintialue ja jätepisteen alueen kunnostaminen
Kuvaus: Pysäköintialueen ja jätepisteen alueen (kartta B6) kunnostaminen vaatii maansiirtotöitä ja lisää hiekkaa/sepeliä. Alueen
reunaosilta poistetaan tarvittavalta osin maa-aines (ei aiemmin ajettua sepeliä). Koko alueelle levitetään kangas ja sen jälkeen
ajetaan hiekka ja sepelikerrokset.
Toteutustapa: Maansiirtotyöt urakoitsija. Aputyöt mahdollisuuksien mukaan talkoilla.
Riskit: Ei merkittävää riskiä
7.Lemmikkien uittopaikanteko:
Kuvaus: Matkailijoiden ja muiden lemmikkien määrä lisääntyy vuosi vuodelta ja niitä varten tarvitaan oma uittopaikka, joka on
selvästi erillään ihmisten uimapaikasta ja satama-alueesta.
Ranta-alueelle Postitien varrelle (kartta B7) tasataan kaivinkonelle emmikkien uittopaikka. Pohjalle laitetaan kangas ja sitten
tarvittavat sepeli/hiekkakerrokset.
Toteutustapa: Maansiirtotyöt ja materiaalit ostopalveluna. Aputyöt mahdollisuuksien
Riskit:Ei merkittävää riskiä
8.Käsiteltyjen alueiden nurmetus
Käsitellyt alueet (noin 6 600 m2) nurmetetaan
Riskit: Nurmetus ei onnistu - menee uusiksi
9.Palaveri- ja tiedotuskustannukset (alv0%)
3 kpl kyläpalaveria 30 hlöä / kerta
-tilavuokra 3*50 =150€
-kokouskahvi 3*30*5,00= 450€
5 kpl suunnittelu ja työnjohtopalavereita 5 hlöä/kerta
-tilavuokra 5*20 = 100€
-kokouskahvit 5x5x5= 125€
3 kpl kylätiedotetta, 350 kpl postilaatikkojakelu
-3*1,50€/kpl (sis matskut ja jakelun) *350 = 1 575€
6 kpl Kuopio-palavereita, matkakulut 6*70km*0,43€/km= 180,60€
4 kpl Kalakukko-palaveria, matkakulut 4* 120km*0,43€/km= 206,40 €
Palaveri- ja tiedotuskustannukset yhteensä 2787 euroa
10. Toimistotarvikkeet ja kirjenpitokustannukset
Hankekirjanpito ja toimistotarvikkeet yhteensä 680 euroa
11. Suunnittelu ja luvat
Suunnittelua toteutetaan ostopalveluna ja talkootyönä.
Suunnittelu- ja lupakustannukset yhteensä 2000€
Erillinen kustannuserittely liitteenä
Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. Miten
aiemmat hankkeet on huomioitu?
Kuten aiemmissa toteutettuissa hankkeissa niin myös tässä hankkeessa edistetään kylän ja yhteisöllisyyden kehittämisestä,
maaseutumatkailun edellytysten paranemisesta yms. maaseudun vetovoiman parantamisen toimeenpiteitä. Tämä hanke on
linjassa Kuopion kaupungin ja Syvänniemen kylän strategian kanssa.
Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
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Hankkeen ensisijaisen kohderyhmän muodostavat luontoliikuntaa hyödyntämään pystyvät alueen yritykset, Syvänniemen kylän
asukkaat, toimijat ja matkailijat, lisäksi kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat:
-Kylän toimijat, joille hanke on kova haaste ja hyvä oppimisprosessi
-matkailualan toimijat - kylämatkailu
-lähialueen yritykset
-liikuntaesteiset (erityisliikunta ¿ esteetön matkailu)
-alueen nuoriso ja lapset, koulu- ja nuorisojärjestöt
-terveysalan toimijat
-urheilu- ja liikuntapuolen toimijat
-muut luontoliikuntaryhmät
-partiolaisten, kiipeilijöiden yms. ryhmät
-Pohjois-Savo
-Kuopion kaupunki
Hanke toteutetaan 28.11.2016 - 30.12.2018 välisenä aikana.
Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?
Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet kun hankkeessa suunnitellut työt ovat tehdyt, välineet hankittu ja asennettu sekä tarvittavat
sopimukset alueiden jatkokunnossapidosta allekirjoitettu Kuopion kaupungin kanssa.
Kuopion kaupungin kanssa on alustavat neuvottelut käyty maanomistajan lupaan liittyen. Maanomistajan luvan yhteyteen
kirjataan myös sitomus tässä hankkeessa kunnostettavien alueiden ylläpidosta. Investointihankkeen kohteena olevat ranta-alueet
ovat Kuopion kaupungin ylläpidon piirissä. Hankkeen aikana neuvotellaan jatkuvista ylläpitosopimuksista Kuopion kaupungin
kanssa. Maanomistajan luvassa Kuopion kaupunki myöntää Syvänniemen kyläyhdistykselle oikaudet hakee muita tässä
hankkeessa tarvittavia lupia.
Tiedottaminen
Hankkeen tiedotus hoidetaan kylälaisille ja muille alueen asukkaille sähköpostijakelun, facebookin sekä kylällä järjestettävien
kyläinfojen kautta. Tietoa hankkeen infotilaisuuksista lähetetään myös lehdistölle.
Haettava hanke on
Yleishyödyllinen investointihanke
Toimenpide
7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Kohdennettu toimi
Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Kustannusmalli
Kustannusmalli
Korvaus todellisista hyväksyttävistä kustannuksista,
investointi

Perustelu kustannusmallin valinnalle
Alv-ohjausta odotellaan verottajalta, ja kustannukset esitetään
sisältäen alv.

Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero
Hakija on alv-velvollinen osasta toiminnastaan. Hankkeen toiminta ei ole alv-velvollista, eikä hakija ole oikeutettu
arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen. Hakemukseen on liitetty verohallinnon ohjaus arvonlisäveron
käsittelystä hankkeessa
Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon
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Hankkeen kustannusarvio
Kustannuslaji
Koneet, laitteet ja kalusto
Rakentaminen
Rakennuksen hankinta
Aineettomat investoinnit
Kustannukset yhteensä

Summa
99431.0

99431.0

Miten hankkeessa aiotaan varmistaa kustannusten kohtuullisuus
Perustelut koordinointikustannusten hakemiselle

Hankkeen rahoitussuunnitelma
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Rahoituslaji
Haettava tuki / avustus

Summa
59659.0

Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
Muu julkinen tuki
Julkinen tuki yhteensä
Yksityinen, rahallinen osuus
Yksityinen, vastikkeeton työ
Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä
Kokonaisrahoitus

14915.0
74574.0
14739.0
10118.0
24857.0
99431.0
99431.0

Muu julkinen rahoitus
Haetaanko toimenpiteeseen muuta julkista
rahoitusta?
Ei
Onko toimenpide saanut muuta julkista
rahoitusta?
Ei

Erittely muusta julkisesta rahoituksesta (rahoittaja, tukimuoto, määrä ja
hakupäivämäärä)

Erittely saadusta julkisesta rahoituksesta (rahoittaja, tukimuoto, määrä ja
päätöspäivämäärä)

Erittely siirrettävistä tuetuista lainoista ja mahdollisesta muusta julkisesta tuesta
Erittely siirrettävistä tuetuista lainoista

Määrälliset
Yleishyödyllinen
kehittämishanke
Parantuneista
palveluista hyötyvän
maaseutuväestön määrä
Tuetussa hankkeessa
tehdyt talkootyötunnit
- joista yli tavoitetason
olevat talkootyötunnit
Hankkeen aikana
työllistyneiden määrä
yht.
Hankkeen aikana
työllistyneiden määrä
Naiset, alle 29 vuotta
Hankkeen aikana
työllistyneiden määrä
Naiset, 29 vuotta ja yli
Hankkeen aikana
työllistyneiden määrä
Miehet, alle 29 vuotta
Hankkeen aikana
työllistyneiden määrä
Miehet, 29 vuotta ja yli
Leader-hankkeen
tavoitteet
Aktivointitilaisuuksiin
osallistuneiden määrä
yht.
Aktivointitilaisuuksiin
osallistuneiden määrä,
Naiset
Aktivointitilaisuuksiin
osallistuneiden määrä,
Miehet
Ympäristöä parantavat
toimet
Rakennetut/kunnostetut
/varustetut rakennukset
ja rakennelmat
Laaditut ja päivitetyt
suunnitelmat

Tavoitetaso

Selitys

1000.0 hlö
675.0 h
0.0 h
0.0 htv

0.0 htv

0.0 htv

0.0 htv

Urakoitsia

0.0 htv
Tavoitetaso

Selitys

50.0 kpl

25.0 kpl

25.0 kpl
1.0 kpl
3.0 kpl
0.0 kpl

kuntokatos, leikkipaikka, nuotiopaikka
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Hankkeeseen
osallistuvat organisaatiot
Hankkeet, joissa
toteuttajana tai
osatoteuttajana on
valtion virasto tai laitos
Vuosi 2014
Vuosi 2014
Vuosi 2015
Vuosi 2015
Vuosi 2016
Vuosi 2016
Vuosi 2017
Vuosi 2017
Vuosi 2018
Vuosi 2018
Vuosi 2019
Vuosi 2019
Vuosi 2020
Vuosi 2020
Vuosi 2021
Vuosi 2021
Vuosi 2022
Vuosi 2022
Vuosi 2023
Vuosi 2023
Tämä indikaattoritieto
täytetään hankkeen
päätyttyä. Työpaikat
toteuma
Hankkeen tuloksena
syntyneiden
työpaikkojen lukumäärä,
yht.
Hankkeen tuloksena
syntyneiden
työpaikkojen lukumäärä
Naiset, alle 29 vuotta
Hankkeen tuloksena
syntyneiden
työpaikkojen lukumäärä
Naiset, 29 vuotta ja yli
Hankkeen tuloksena
syntyneiden
työpaikkojen lukumäärä
Miehet, alle 29 vuotta
Hankkeen tuloksena
syntyneiden
työpaikkojen lukumäärä
Miehet, 29 vuotta ja yli

3.0 kpl

Arviotaso

Selitys

HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
HTV
euro
Selitys

Laadulliset
Uusia palveluita
Tavoite
Onko hankkeen myötävaikutuksella
syntynyt uusia palveluita, tuotteita tai
menetelmiä? Kerro, mitä uusia palveluita
tuotteita tai menetelmiä on syntynyt.

Selitys

Allekirjoitukset
Allekirjoittaja
Maigi Korhonen

Allekirjoituspäivämäärä
03.04.2017

Allekirjoittaja
Timo Kokkonen

Allekirjoituspäivämäärä
03.04.2017
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