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Hankkeen tiedot

Nimi Hankkeen toteutuskunta 2014 kuntajaon mukaan
Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke HAAPAJÄRVI

Alue Tukea haetaan
Keskipiste-Leader ry Toimintaryhmä

Hankkeen aloituspäivämäärä Hankkeen lopetuspäivämäärä
01.02.2019 31.08.2019

Hanke on luonteeltaan
Paikallinen/Alueellinen

Hakija esittää hankkeelle ohjausryhmää
Ei

Hakija esittää tukea siirrettäväksi toiselle toteuttajalle hankkeen toteuttamiseksi tai hanke on yritysryhmähanke
Ei

Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke on esiselvityshanke, jolla tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään 
mitä kohteita on jo olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden 
kehittämiseksi, käytön lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi. Hankkeen yksi osa alue on selvittää mahdollisuutta 
rakentaa erityisryhmille esteettömiä ulkoilureittejä/luontokohteita.

HANKESUUNNITELMA

Hakijaselvitys
Haapajärven kaupunki on julkishallinnon organisaatio, johon kuuluvat sivistyspalvelut, tekniset palvelut ja yleishallinto. 
Kaupungin tilinpäätöksen 2017 tuloslaskelmassa on vuosikate 2,3 milj.euroa, tilikauden tulos 0,5 milj.euroa ja tilikauden 
ylijäämä 0,6 milj.euroa. Lainaa kaupungilla oli vuoden 2017 lopussa 34,4 milj.euroa, mikä on asukasta kohti 4739 euroa. 
Kaupungin hallinnoimia hankkeita on ollut 2000 luvulla useita, joista kylien kehittämiseen liittyvänä KyläNuotta -hanke vv. 2004 
- 2006. Kaupunki tulee hakemaan Retkeilevä Haapajärvi -esiselvityshankkeelle projektipäällikköä ulkoisen rekrytoinnin kautta. 
Kaupunki asettaa hankkeelle ohjausryhmän.

Hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Haapajärven kaupunki kylien puolesta.

Mukana olevat kyläyhdistykset (Jokuset kyläyhdistys ry, Kumisevan Kaiku osuuskunta, Kopolan kyläyhdistys ry, Autioranta-
Oksavan kyläyhdistys ry, Kuona-Väliojan kyläyhdistys ry, Siiponkosken kyläyhdistys ry) toteuttavat käytönnössä 
hankesuunnitelmassa mainitut toiminnat yhdessä projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa sekä kattavat 
yksityisrahaosuuden kokonaisuudessaan talkootyönä ja saman suuruisina rahallisina kylä kohtaisina osuuksina.

Hankkeen tarve ja tausta
Hankkeella tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään mitä kohteita on jo 
olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden kehittämiseksi, käytön 
lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi.
Haapajärvellä on vuosien ajan keskusteltu kyläyhdistys- ja matkailualan toimijoiden kesken siitä, että kylillä ja keskustan 
läheisyydessä on jo rakennettuja ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita, joita on vaikea löytää. Reiteistä ja muista kohteista ei ole 
olemassa selkeitä karttoja, eikä internetistä löydetä tietoja eli paikalle löytää vain, jos tuntee jonkun, joka asiasta tietää. 
Myöskään kohteiden käyttömahdollisuuksista ei tiedetä, onko esim. laavut, tulentekopaikat yleisessä vapaassa käytössä. 
Kylillä on paljon potentiaalisia luonto- ja historiallisia kohteita, jotka kehittämis- ja rakentamistoimilla toisivat lisää harrastus-, 
liikunta-, ja virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille ja matkailuelinkeinon harjoittajille oheispalveluita. Lisäksi eritysryhmiltä 
on tullut toive, että Haapajärvelle saataisiin esteettömiä luontokohteita, joita erityisryhmät voisivat käyttää liikunta- ja 
virkistystoiminnassaan.  

Aloite ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämisestä on tullut kyläyhdistyksiltä, ja on toivottu, että Haapajärven kaupunki hallinnoisi 
hanketta kyläyhdistysten puolesta, koska hankkeessa on mukana useita kyliä ja muuten hankkeen eteenpäin vieminen ei 
onnistu. 
Esiselvityshanke nähdään tarpeellisena, koska kootaan useamman kylän asioita yhteen, ja yhdenkään kylän henkilöstö- ja 
taloudelliset resurssit eivät riitä tekemään yhtä kokonaisuutta, vain tarvitaan ylimääräisiä henkilöstö ja taloudellisia resursseja 
tekemään ulkoilureittien ja luontokohteiden suunnittelu- ja selvitystyö.

Kylien yhteisellä hankkeella on suunnittelu- ja selvitysvaiheessa on jo huomattavat synergia edut, verraten siihen, että jokainen 
kylä tekisi omat suunnitelmat. Yhteisen hankkeen etuina voidaan nähdä, että saadaan tiivistettyä yhteistyötä kylien kesken, 
voidaan käyttää asiantuntijoita sekä ottaa toimivia malleja toisista kylistä ja kehittää koko kunnan sisälle laadultaan yhtenäinen 
ulkoilureitti ja luontokohde verkosto huomioiden jokaisen kylän erityispiirteet. Lisäksi selvitystyön tuloksena tehtävät kehittämis- 
ja investointihankesuunnitelmissa yhteisellä hankkeella on vielä suuremmat edut mm. tarvikehankinnoissa, henkilöstön 
palkkaamisessa, kartastojen tekemisessä, yleensäkin koko Haapajärven alueen kylien kehittämisessä ja yhteistyön 
lisäämisessä.
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Hankkeen tavoitteet
Esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Selvitystyön tarkoitus on selvittää jo 
olemassa olevien ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämis- ja investointitarpeet. Uusien ulkoilu- ja luontokohteiden osalta tehdään 
selvitystyö, mitkä kohteet ovat potentiaalisesti mahdollista toteuttaa ja sen jälkeen tehdään suunnitelmat kohteista.
Selvitystyön jälkeen tehdään kehittämis- ja investointihankesuunnitelmat kustannusarvioineen.

Esiselvityshankkeen lopullinen tavoite:
Selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista, jonka pohjalta tehdään kehittämis- ja investointihankkeet, jolla 
kehitetään ja rakennetaan Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteita niin, että alueelle saadaan monipuolinen toimiva ja 
jokaisen helposti löydettävä ulkoilu- ja luontokohdeverkosto, jossa on huomioitu myös eritysryhmät (esteettömyys).

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa
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TOIMENPITEET
Yleistoimenpiteet
* tehdään jokaisen hankkeessa mukana olevan kyläyhdistyksen kanssa tarkka selvitystyö oman alueen ulkoilu- ja 
luontokohteesta
* selvitystyön jälkeen tehdään suunnitelmat reiteiltä- ja kohteista ja selvitetään maanomistajaolosuhteet ja todetaan onko 
reittejä/kohteita mahdollista rakentaa/tehdä suunnitelman mukaisesti
* käydään reitistöt/kohteet maastossa läpi ja suunnitellaan tarvittavat rakenteet
* selvitetään realiteetit mobiilisovellutuksen käytöstä ja kustannuksista sekä karttojen tarpeellisuudesta
* selvitetään Haapajärven alueen kaikki ulkoilureitit/luontokohteet ja tehdään yhteissuunnitelma reittien/luontokohteiden 
käyttösäännöstön tekemisestä. 
* kehittämishanketta varten selvitetään ulkoilu- ja luontokohteiden markkinointitarve sekä alueen toimijoiden halukkuus 
järjestää ulkoilu- ja luontokohteet tutuksi tapahtumia.
* investointihanketta varten selvitetään kaikki ulkoilu- ja luontokohteisiin tarvittavat investointitarpeet ja tehdään tarkka 
investointisuunnitelma selvityksen pohjalta kustannusarvioineen.
* lopuksi tehdään Kehittämis- ja investointihankehakemukset.

Yksilöity erittely kylä/kohdekohtaisesti (tehty alkuhaastattelut esiselvityshankkeen tarpeellisuuden takia)

Kumisevan kylä
Kylällä ei ole tehtyjä suunnitelmia ulkoilu/luontokohteista, vain Kumisevan kylän osalta suunnitelmat tehdään 
esiselvityshankkeella. Alueella on runsaasti kiinnostavia kohteita, mutta hankkeella pitää selvittää mitkä esille tulleista ideoista 
on toteuttamiskelpoisia.
* alueella on ollut luontopolku n. 4 km, joka on pusikoitunut
* Lohijoki, jossa on alkuperäinen uhanalainen jokitaimen kanta
* Mammutin syöksyhammas on löytynyt Kumisevasta, nykyisin se on Helsingin luonnontieteellisessä museossa
* Lehtomainen kangasmetsä
* 3 koskea (Tynnyrikoski, Pitkäkoski ja Onnelankoski) koskilla on aikanaan ollut uittorännit
* Mahdollisuus melontareitin tekemiseen
* Uimarannan kunnostus ja saunan rakentaminen
* Rautatien pätkä, joka rakennettu 1950-luvulla sorakuljetuksia varten, voisi hyödyntää jotenkin ohjelmapalveluna

Siiponkosken kylä
Siiponkoskella on valmiita reittejä ja lintutorni. Esiselvityshankkeen toimina tarvitaan entisten reittien osalta selvitys korjaus- ja 
ehostustoimia. Lisäksi Siiponkoskelle halutaan rakentaa uusia esteettömiä luontokohteita/reittejä ja melonta- ja pyöräreittejä.

Kuusaa-Jokelan kylä
Kuusaa-Jokelan kylällä Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeella on selvitetty lintukohteet ja kävely/hiihtoreitit. 
Esiselvityshankkeen toimina Kuusaa-Jokelan kylässä tehtäisiin luontokohteiden/reittien osalta investointisuunnitelmat.

Oksava/Autiorannan kylä/Metsästysseura  (Kuuhingon alue)
Kylällä ei ole vielä tarkempia suunnitelmia, joten esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö alusta alkaen. Kuuhingon alueella 
on hyvät mahdollisuudet tehdä ulkoilu/luontokohde, alueelle on rakennettu Kuuhinkomaja, joka voisi toimia alueella tukikohtana 
ja sieltä maastollisesti olisi hyvät mahdollisuudet tehdä reittejä ja lisäksi Autiorannan pururadalta lähtee jo olemassa oleva 
reittipohja, joka pitäisi kunnostaa.  Lisäksi selvitetään mahdollisia reittejä Settijoen rantaan Oksavan alueella.

Kopolan kylä
Kopolan kylästä tiedetään, että siellä on Haapajärven korkein kohta ja tämän merkitsemistä selvitetään esiselvityshankkeessa. 
Settijärvi on hieno paikka ja sen hyödyntämistä tutkitaan hankkeessa, josko järvelle voisi päästä helpommin Koposperän 
koululta päin ja voisiko järven ympäri saada patikka/pyöräilyreitin. Laavu ja tulipaikkoja olisi myös hyvä saada tukemaan 
retkeilyä. Kaarlonmäellä voisi olla hyvä paikka laavulle.

Kuona-Väliojan kylä
Kylän alustavan suunnitelman mukaan halutaan tehdä kylän ympärille reitti, missä voi patikoida ja maastopyöräillä ja talvella 
hiihtää, alustavan suunnitelman mukaan reitti lähtisi Väliojan koululta, ja olisi ympyräreitti sekä tehtäisiin pistoreitti Noukkouden 
koululle, jossa on talvella valaistut ladut, osa reitistä tehtäisiin esteettömäksi, ja reitille rakennetaisiin mahdollisesti laavuja ja 
tulipaikkoja. Lisäksi haluttaisiin kunnostaa vanhaa maantietä, johon saataisiin turvallinen pyöräily ja kävelyreitti. 

Someron ulkoilualue
Alueelle tarvitaan tarkempia opasteita ja ohjeita.

TOTEUTUSTAPA
Hanketta hallinnoi kylien puolesta Haapajärven kaupunki. 

Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ajalle 1.2.-31.8.2019, sekä käytetään asiantuntijoita mm. Maaselän Latu ry, 
Haapajärven- ja valtakunnallisia vammaisjärjestöjä. Kyläyhdistykset osallistuvat talkootyönä suunnittelu- ja selvitystyöhön sekä 
mm. maanomistajalupien hankintaan.  

Projektipäällikön tehtävänä on hoitaa hankkeen hallintoasiat; asiakirjahallinto, raportointi, tiedottaminen, maksatushakemusten 
tekeminen. Projektipäällikkö toteuttaa yhteystyössä kyläyhdistysten ja asiantuntijoiden kanssa ulkoilureittien ja luontokohteiden 
selvitystyön ja suunnittelun, kehittämis- ja investointihankesuunnitelmien tekemisen kustannusarvioineen, lisäksi hän hoitaa 
kustannusarvioita varten tarvittavat kilpailutukset ja hintavertailut. 

RISKIT TOTEUTUKSESSA
Esiselvityshankkeen riskit ovat pienet. Yhtenä riskinä on, ettei haluttuja reittisuunnitelmia pystytä tekemään maanomistajien 
vastustuksen takia. Riski pyritään minimoimaan sillä, että reittisuunnitelmaa muutetaan ja pyritään löytämään sellainen reitti 
mihin saadaan maanomistajilta luvat tehdä reitti.
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Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. 
Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?
Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan: hankkeella lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua 
vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Hankkeella selvitetään ja suunnitellaan Haapajärven alueen kylien 
ulkoilureittien ja luontokohteiden kehittämis- ja rakentamismahdollisuutta. Selvitystyön lopputavoitteena on saada rakennettua 
ja kehitettyä kylille ulkoilureittejä/luontokohteita, mitkä lisäävät kylien asukkaiden viihtyisyyttä, harrastus- ja virkistystoimintaa ja 
yrittäjien ohjelmapalvelutoimintaa ja samalla luovat hyvinvointia ja työmahdollisuuksia kylille. 

Yhteys Keskipiste Leaderin strategiaan: Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia, Sosiaalinen pääoma, lisätään alueen asukkaiden 
hyvinvointia ja viihtyisyyttä monipuolisten reitistö- ja virkistysaluehankkeiden avulla. Tuetaan kulttuurin ja paikallisen 
tapahtumatuotannon kehittämistä. 

Esiselvityshankkeella selvitetään ja suunnitellaan Haapajärven alueen kylien ulkoilureittien ja luontokohteiden kehittämis- ja 
rakentamismahdollisuuksia sekä tehdään ulkoilureittien ja luontokohteiden käytöstä maanomistajasopimukset sekä selvitystyön 
tuloksena tehdään kehittämis- ja investointihankesuunnitelmat kustannusarvioineen jatko hankkeita varten. Suunnittelutyössä 
otetaan huomioon kylien historia, kulttuuri ja luonnon antamat mahdollisuudet kehittää kylille uutta toimintaa. 

Aiempia hankkeita
Jokuset kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -kehittämishanke v. 2017-2018, jolla on tehty Kuusaa-Jokelan kylän osalta 
reittisuunnittelua ja lintukohdesuunnittelua sekä tehty maanomistajien kanssa reiteille ja kohteisiin maanomistajasopimukset. 
Tulevalla hankkeella tehdään investointisuunnitelma sekä ollaan mukana Haapajärven alueen reittien kehittämisessä. 

Siiponkoskella on ollut useita hankkeita, millä on kehitetty reittejä ja luontokohteita ja tehty investointeja. Tällä hankkeella 
selvitetään kokonaisvaltaisesti reittien tämän hetkinen tilanne sekä tehdään uutena Siiponkosken alueelle esteettömistä 
reiteistä/kohteista suunnitelmat sekä selvitetään uutena melonta-, ja pyöräreittejä.

Autiorannan-Oksavan kylällä on rakennettu hankerahoituksella uimaranta/virkistyspaikka v. 2015-2017 ja  metsästysseura on 
rakentanut Kuuhinkolammelle Kaiken Kansan Virkistysmaja -kehittämishankkeella saunan ja kunnostaneet metsästysmajaa,  
hankkeen toteutusaika on 1.4.2017 - 31.12.2018. Tällä tulevalla esiselvityshankkeella  selvitetään ja suunnitellaan reittejä, 
jotka lähteväksi majalta.

Kopolan kylälle on rakennettu Beach volley -kenttä vuonna 2014.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu
Toiminta-alue
Haapajärven kylät

Varsinainen kohderyhmä
Hankkeessa mukana olevien kylien (Kumiseva, Siiponkoski, Kuusaa-Jokela, Oksava-Autioranta, Kopola, Kuona-Välioja) 
asukkaat, lähialueiden ja lähikuntien asukkaat, lähialueiden erityisryhmät, luontojärjestöt. 
Esiselvityshanke hyödyttää mukana olevia toimijoita oman kylän tulevaisuuden kehittämisessä.

Kohderyhmä on valittu sen mukaan mitkä kylät ovat esittäneet kiinnostuksensa ulkoilu- ja luontoliikunta kohteiden kehittämistä 
kohtaan. Asiasta on tehty kysely, kyselyllä on kartoitettu 9 Haapajärven kylän halukkuutta lähtetä mukaan hankkeeseen. 

Hankeaika 1.2-31.8.2019 

Aikataulu

Helmikuu-Maaliskuu 2019
Kylien ulkoilu- ja luontoliikuntareittien suunnitelmien tarkentaminen sekä tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen 
kyläkohtaisesti, mukana asiantuntijat
Maanomistajasopimusten lomakkeiden, reittiselosteiden ja karttojen tekeminen
Opasteiden tarpeen suunnittelu ja lupa-asioiden selvittäminen sekä lupien hakeminen
Investointihankkeen rakenteiden alustava suunnittelu, mitä rakenteita reitille tarvitaan ja kustannusten sel-vittäminen
Selvitystyö mobiilisovelluksen käyttömahdollisuuksista ja kustannuksista sekä karttojen ja muun esitemateriaalin 
tarpeellisuudesta. 

Huhtikuu-Elokuu 2019
Reittien/kohteiden tarkempi suunnittelu maastossa, investointien suunnittelu, mukana asiantuntijat 
Kehittämis- ja investointihankkeen kilpailutukset ja hintavertailut kustannusarvioita varten
Kehittämis- ja investointihankkeen kustannusarvioiden tekeminen, ja jatko hankkeista päättäminen
Esiselvityshankkeen maksatushakemuksen tekeminen
Hankkeen päättäminen

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen 
jälkeen?
Esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Selvitystyön tarkoitus on selvittää jo 
olemassa olevien ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämis- ja investointitarpeet. Uusien ulkoilu- ja luontokohteiden osalta tehdään 
selvitystyö, mitkä kohteet ovat potentiaalisesti mahdollista toteuttaa ja sen jälkeen tehdään suunnitelmat kohteista.

Hankkeen etenemistä arvioidaan kuukausittain, miten on pysytty aikataulussa ja miten suunnittelutyö on edistynyt ja mitä 
toimia tehdään jos suunnittelutyö ei edisty. 

Esiselvityshankkeen jatkotoimenpiteinä tehdään kehittämis- ja investointihankkeet, jolla kehitetään ja rakennetaan 
Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteita niin, että alueelle saadaan monipuolinen toimiva ja jokaisen helposti löydettävä 
ulkoilu- ja luontokohdeverkosto, jossa on huomioitu myös eritysryhmät (esteettömyys).
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Tiedottaminen
Hankkeesta tiedotetaan Haapajärven kaupungin kotisivuilla sekä tarvittaessa tehdään facebook sivut tiedottamista varten, 
lisäksi tehdään hankkeen aikana muutaman kerran lehdistötiedotteita. Mukana oleville kylille tiedotetaan asioista sähköpostitse.

Haettava hanke on
Kehittämishanke

Toimenpide Kohdennettu toimi
7.1 Selvitykset ja suunnitelmat Selvitykset ja suunnitelmat

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Kustannusmalli

Kustannusmalli Perustelu kustannusmallin valinnalle
Flat rate 24 % (prosenttimääräinen korvaus)

Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon
Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot vähennyksinä takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 10 
luku) Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot palautuksena takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 
12 luku) Hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot korvataan hakijan toimintaansa saamissa valtion 
myöntämissä rahoitusosuuksissa

Hankkeen kustannusarvio

Kustannuslaji Summa
Palkat 17740.8
Palkkiot
Vuokrat
Ostopalvelut 2500.0
Muut välittömät kulut
Laskennalliset yleiskustannukset, 24 % 4257.79
Vastikkeeton työ 1500.0
Arvonlisäverokulut
Kustannukset yhteensä 25998.59
Hankkeen tulot (vähennetään)
Kustannukset yhteensä vähennettynä tuloilla 25998.59

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Rahoituslaji Summa
Haettava tuki / avustus 20798.87
EU-osuus
Valtio
Kuntaraha toimintaryhmältä
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
Muu julkinen tuki
Julkinen tuki yhteensä 20798.87
Yksityinen, rahallinen osuus 3699.72
Yksityinen, vastikkeeton työ 1500.0
Yksityinen rahoitus 5199.72
Rahoitus yhteensä 25998.59
Hankkeen tulot (lisätään)
Kokonaisrahoitus 25998.59

Muu julkinen rahoitus

Haetaanko toimenpiteeseen muuta julkista rahoitusta?
Ei

Onko toimenpide saanut muuta julkista rahoitusta?
Ei

TAVOITTEET

Määrälliset
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Yleishyödyllinen kehittämishanke Tavoitetaso Selitys
Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön 
määrä

 hlö

Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit 100.0 h Kylät osallistuu suunnitteluun
- joista yli tavoitetason olevat talkootyötunnit  h
Hankkeen aikana työllistyneiden määrä yht. 0.6 htv projektipäällikkö 6 kk/80 %
Leader-hankkeen tavoitteet Tavoitetaso Selitys
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä yht.  kpl
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, Naiset  kpl
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä, Miehet  kpl
Ympäristöä parantavat toimet  kpl
Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja 
rakennelmat

 kpl

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat 2.0 kpl
Kehittämis- ja investointihankkeen 
kustannusarviot

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 9.0 kpl
Kyläyhdistykset ja Haapajärven kaupunki, 
Maaselän Latu ry ja vammaisjärjestöt

Hankkeet, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana 
on valtion virasto tai laitos

Arviotaso Selitys

Vuosi 2014  HTV
Vuosi 2015  HTV
Vuosi 2016  HTV
Vuosi 2017  HTV
Vuosi 2018  HTV
Vuosi 2019  HTV
Vuosi 2020  HTV
Vuosi 2021  HTV
Vuosi 2022  HTV
Vuosi 2023  HTV

Laadulliset

Uusia palveluita Tavoite Selitys
Uusia palveluita

ALLEKIRJOITUS

Allekirjoittaja Allekirjoituspäivämäärä
Juha Uusivirta 15.10.2018

LIITTEET

Hallintosääntö.pdf
Kyläyhdistysten pöytäkirjat ja otteet.pdf
Haapajärven kaupungin päätös hankkeen hallinnoinnista.pdf
Tuensaajan muistilista _Tukipäätöksen liitteenä toimitettava.pdf
Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshankkeen kustannusarvio.pdf
Haapajärven kaupungin päätös hankkeen hallinnoinnista.pdf

Ver 2.3


