
Yhdistyksen tai 

toimintaryhmä

n nimi

Haettava 

avustusm

äärä

Kuvaus toteutettavasta 

toiminnasta (toimenpiteet, esim. 

mitä, missä, milloin, kuinka 

usein):

Millaiseen äkilliseen, 

ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai 

kohderyhmän tarpeissa 

tapahtuneeseen muutokseen 

toiminnalla vastataan?

Toiminta-

alue

Kaikkien 

ehtojen 

täyttymine

n 

Haettu 

summa

Hyväksytt

ävä 

summa

Myönnettä

vä summa

47730 0 47730 0 0

East music 

Festival  ry

10000 Tapahtuma kyläyhteisössä,  

Some kautta vaikuttaminen. 

Videot

Yhteisöllisyyden tarpeeseen.  

Harraste toimintaan musiikin 

kautta luomaan hyvinvointia.

Haapajärvi 0 10000 0 0



Eläkeliiton 

Nivalan 

yhdistys ry

1000 Suosittu Torstaikerho 2x 

kk:ssa, paitsi kesällä 2,5 kk, 

Muistipiiri-ryhmätoimintaa 1x 

kk:ssa ennalta ehkäisevää 

muistiterveyden ylläpitoa, 

liikunta-, boccia-ja 

lentopallokerhot 1x viikossa 

,käsityöpiiri 2x kk:ssa ja 

vapaaehtoistoimintaa ympäri 

vuoden.

Koronasulkujen jälkeisen 

toiminnan ja ikäihmisten 

yksinäisyyden helpottaminen 

saamalla ihmiset taas 

lähtemään liikkeelle ja 

toistensa kohtaamisiin.

Nivala 0 1000 0 0



Keilaseura 

Kempeleen 

Kertalaaki ry

29730 Tammikuun aikana hankimme 

varusteet ja muodostamme 

joukkueet.

Harjoittelut Boulis-keilahallissa 

Kempeleessä (kotihalli) tammi- 

huhtikuun aikana: 8 kertaa 

henkilökohtainen, 6 kertaa 

partnerin kanssa ja 3 kertaa 

unifield joukkueena 

(harjoituksen jälkeen 

yhteispalaveri) .                                                                

3 erikoiskilpailua maalis-

huhtikuussa, 2 kilpailua 

Heinäpään keilahallissa 1 

kilpailu Alppilan keilahallissa. 

SM-kilpailut toukokuussa 6-

7.5.2023 

Heinäpäänkeilahallissa.

Oulussa järjestetään 

Heinäpään keilahallilla 6.-

7.5.2023 Parakeilacup 8 ja 

henkilökohtaiset ja parien SM-

kilpailut. Seuraamme kuuluu 4 

maajoukkuetason parakeilaaja 

(he ovat liittyneet seuraamme 

kolmisen vuotta sitten) ketkä 

ovat osallistuneet useisiin SM-

kilpailuihin. He ovat saaneet 

houkuteltua unifield-pariksi 

muita seuramme jäseniä. Nyt 

kun para SM-kilpailut 

järjestetään Oulussa niin 

meillä on mahdollisuus 

tutustuttaa projektin avulla 

seuramme keilaajia 

kilpakeilailuun. Jotta voisimme 

harjoitella sekä kilpailla niin 

tarvitsemme avustusta 

harjoitusvuoroihin että 

varustuksiin. Keilailussa 

pallojen sormien reiät tehdään 

keilaajien mittojen mukaan. 

Osa meidän parakeilaajista on 

eläkeläisiä eikä heillä ole 

varaa hankkia asianmukaisia 

varusteita. Hyvät varusteet 

kestävät usean vuoden ja 

tuovat mielekkyyttä 

keilaamiseen.

Kempele, 

Liminka, 

Lumijoki,M

uhos, 

Oulu, 

Tyrnävä

0 29730 0 0



Oulun 

Elokuvakesku

s ry

4000 Elokuvaesityksiä alueen päivä- 

ja hoivakodeille paikan päällä 

lokakuussa 2023, esityksiä 

noin 20-25.

Elokuvaesitykset tarjoavat 

virikkeitä niin lapsille kuin 

ikäihmisille, jälkimmäisille 

myös muistojen kautta 

herätteitä muistin 

virkistykseen.

Hailuoto, Ii, 

Kempele, 

Muhos, 

Oulu

0 4000 0 0



SPR 

Pudasjärven 

osasto

3000 Osatomme hankki kaksi vuotta 

sitten riksapyörän. Olemme 

kouluttaneet pyöräliiton 

ohjaaman koulutuksen avulla 

30 riksapyöräluotsia 

(kuljettajaa). Riksa ollut 

aktiivisessa käytössä ja 

käyttäjiltä on tullut toive 

aktiivisemmasta pyörästä. 

Olemme tilanneet vieripyörän, 

jossa myös matkustajalla on 

mahdollisuus osallistua 

polkemiseen. Olemme 

aktiivisesti hakeneet rahoitusta 

ko pyörän hankintaan. 

Olemme saaneet lähitapiolalta 

(5000 euroa), 

Kehitysvammaisten 

tukiyhdistykseltä (1500 euroa) 

Leijonilta 300 euroa) Pyörän 

hinnasta puuttuu vielä n, 3200 

eruoa. Pyörästä on myös 

paljon huoltokuluja sekä 

kuljettajien koulutuskulut yms

Mielenterveyden ja terveyden 

ylläpitoon. Jokaisella 

ikäihmisellä tai 

erityisryhmäläisella tulisi olla 

mahdollisuus pyöräilyyn 

rajoitteista huolimatta.

Pudasjärvi 0 3000 0 0



Perustelu, mikäli avustusta ei 

esitetä

Yhdistys ei ole toimittanut 

liitteenä sääntöjä, joten ei ole 

tietoa siitä, onko yhdistyksen 

tehtävänä sääntöjen mukaan 

terveyden ja sosiaalisen

hyvinvoinnin tai turvallisuuden 

edistäminen. Kerta-avustus on 

tarkoitettu toimintaan, jolla 

vastataan äkilliseen, 

ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai 

kohderyhmän tarpeissa 

tapahtuneeseen muutokseen. 

Hakemuksesta ja liitteistä ei 

käy ilmi, mihin äkilliseen 

muutokseen toiminta vastaa.



Kerta-avustus on tarkoitettu 

toimintaan, jolla vastataan 

äkilliseen, ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai 

kohderyhmän tarpeissa 

tapahtuneeseen muutokseen. 

Yhdistys on saanut hakuvuotta 

edeltävänä vuonna kunnalta 

tai kuntayhtymältä avustusta 

tähän toimintaan, joten 

toiminnalla ei vastata äkilliseen 

muutokseen. Yhdistys saa 

samaan toimintaan 

hakuvuodelle avustusta myös 

kunnasta/kunnista.  

Hyvinvointialue ei myönnä 

avustusta toimintaan,

joka saa avustusta kunnasta.



Yhdistyksen tehtävänä ei ole 

terveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tai turvallisuuden 

edistäminen: Yhdistyksen 

"tarkoituksena on 

keilailuharrastuksen ja 

keilailun kilpailutoiminnan 

ylläpitäminen ja kehittäminen 

paikkakunnalla". Kerta-avustus 

on tarkoitettu toimintaan, jolla 

vastataan äkilliseen, 

ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai 

kohderyhmän tarpeissa 

tapahtuneeseen muutokseen. 

Hakemuksesta ja liitteistä ei 

käy ilmi, mihin äkilliseen 

muutokseen toiminta vastaa.



Yhdistyksen tehtävänä ei ole 

terveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tai turvallisuuden 

edistäminen: Yhdistyksen 

"tarkoituksena on edistää 

elokuvataiteen sekä elokuvan 

historian tuntemusta ja 

tutkimista". Kerta-avustus on 

tarkoitettu toimintaan, jolla 

vastataan äkilliseen, 

ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai 

kohderyhmän tarpeissa 

tapahtuneeseen muutokseen. 

Hakija on saanut hakuvuotta 

edeltävänä vuonna kunnalta 

avustusta tähän toimintaan, 

joten kyse ei ole äkillisestä 

muutoksesta. Myös hakijan 

perustelu äkillisestä 

muutoksesta on puutteellinen. 



Kerta-avustus on tarkoitettu 

toimintaan, jolla vastataan 

äkilliseen, ajankohtaiseen 

toimintaympäristössä ja/tai 

kohderyhmän tarpeissa 

tapahtuneeseen muutokseen. 

Yhdistys on toteuttanut 

samankaltaista toimintaa jo 

aikaisemmin, joten toiminnalla 

ei vastata äkilliseen 

muutokseen.


