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Tausta
Hankkeessa Lisää elämää investoinneille, I samma båt -samassa veneessä rf ry on inventoinnut n. 10
hanketta joissa on tehty yleishyödyllisiä investointeja viimeisten 10 vuoden aikana. Hanke on
rahoitettu omana hankkeena I samma båt -samassa veneessä rf ry:n kehyksestä (70%), ja yksityisen
osuuden on rahoittanut Svenska kulturfonden (30%).
Hankkeen tavoite on ollut kartoittaa investointien tämänhetkinen käyttö, miten ylläpito on järjestetty,
miten yhdistys suunnittelee tulevaisuutta, ja kysyä hyviä käytännön vihjeitä joita yhdistykset voivat
jakaa uusille hankehakijoille. Hankkeessa on tehty yleishyödyllisen investointihankkeen opasvideo
joka löytyy kotisivuilta www.sameboat.fi.
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Nuorisotila Furulund
Dragsfjärds ungdomsförening rf
Osallistujat: Johan Kinos, Stig Söderström (puheenjohtaja), Dragsfjärds ungdomsförening rf, Tove
Salovaara, Åbolands ungdomsförbund rf, Minna Boström (I samma båt – samassa veneessä rf ry)

Dragsfjärdin nuorisojärjestöllä on yhdistystalo, Furulund. Yhdistyksellä on pitkä historia, se on
perustettu jo vuonna 1897. Ensimmäinen kokoushuone rakennettiin jo vuonna 1903. Uusi rakennus
rakennettiin myöhemmin vanhan viereen ja otettiin käyttöön 1962. Paikka on kautta aikojen ollut
keskeisessä asemassa yhteiskunnassa, ja siinä on toiminut moni erinlaista toimintaa, esimerkiksi
koulu, kulttuuria, tanssia ja liikuntaa.

Yhdistys on aktiivisesti ylläpitänyt nuorisotaloa. Yhdistyksellä on ollut Leaderhankkeita joissa on
kunnostettu sisätiloja, esim. lattioita, wc-tiloja ym. Muilla säätiörahoilla on kunnostettu kaikki ikkunat,
ja viimeisimmässä Leader-hankkeessa on asennettu maalämpöpumppu jotta energiakustannuksia
saadaan alas. Aktiivinen yhdistys on näin isojen hankkeiden perusta. Furulundia käytetään edelleen
aktiivisesti monipuoliseen toimintaan, esim. käsityötoimintaan, nuorisotoimintaan ja tansseihin.
Yhdistyksellä on viiden vuoden ylläpitosuunnitelma, jonka he säännöllisesti päivittävät.
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Västanfjärdin ulkolava
Västanfjärds byaråd
Osallistujat: Max Andersson, Gunnevi Westerlund, Kaj Haga, Marjatta Karikoski, Bo Vilander,
Joonathan Stenwall (Varsinais Suomen kylät ry), Minna Boström (I samma båt-samassa veneessä rf
ry)

Kalkholmenin rauniot-hankkeessa Västanfjärdin kyläneuvosto on rakentanut ulkolavan Kalkholmenin
niemimaalle Västanfjärdiin. Lava otettiin käyttöön 8.6.2017. Yhdistys on laskenut kävijämääräksi noin
1500-2000/vuosi. Toiminta koostuu pääosin esityksistä (teatteri, musiikki, tanssi) mutta myös muuta
toimintaa on järjestetty lavalla tai sen läheisyydessä, esimerkiksi voimistelutunteja ja joulumarkkinat.
Joulumarkkinat, jotka järjestetään illalla pimeään aikaan, on suosittu vuosittainen tapahtuma.
Hankkeessa suurin osa työstä tehtiin talkoo-voimin. Rakentaminen on tehty niin että
kunnossapitotarve on pieni. Perinteisiä menetelmiä on käytetty, ja seuraava kunnossapitotarve on
mahdollisesti lisätä punamultamaalia seiniin muutaman vuoden päästä. Yhdistyksellä on aktiivinen
hallitus, ja yhdistyksellä on ollut myös aiempia Leader-hankkeita (Västanfjärd i tiden 2012, kehityshanke), ja ideoita löytyy myös tuleville hankkeelle. Yhdistyksen mielestä Kalkholmenin
alueella on suuri kehityspotentiaali, Kalkholmen on oikea helmi Västanfjärdissä. Alueella on myös
hyvä pysäköintialue. Pysäköinti voi joskus olla ongelma kun uusia investointeja tehdään.
Yhdistyksellä on hyvät mahdollisuudet ylläpitää investointia myös tulevaisuudessa.
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Nötön laituri
Nötö hembygdsförening rf
Sähköpostitse + puhelimitse, 2-3.10.2019, Niclas Nylund, puheenjohtaja. Nötö hembygdsförening rf
Kuinka arvioit investoinnin käyttöastetta?
Laiturin käyttöaste on ollut korkea, etenkin kesäkuukausina. Laituri on auttanut saamaan lisää
laituritilaa, mikä selvästi puuttui Nötössä. Uusi laituri on hyvännäköinen ja tarkoituksenmukainen, ja
on täyttänyt tarkoituksensa yleishyödyllisenä laiturina koko Nötön kansalle sekä vieraille.
Onko teillä investoinnin huoltosuunnitelma tai oletteko mitenkään keskustelleet miten aiotte
hoitaa mahdolliset ylläpitotarpeet tulevaisuudessa?
Laituri on rakennettu arkkulaiturina ja kestäväksi. Tämä vaikuttaa selvästi huoltotarpeen
vähentämiseen. Seuraamme laiturin kuntoa vuosittain ja korjaamme pienet kulumiset talkoo-voimalla.
Voiko vai onko investointi myötävaikuttanut jatkokehitykseen? Onko yhdistyksellä/hallituksella
mahdollisuuksia tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia?
Investointi on jo käynnistänyt uuden investointiprosessin, palvelurakennus Nötössä. Palvelurakennus
sijoittuisi samalle tontille kuin Nötön kotiseutumuseo (Nötön vanha koulu), ja voisi tuoda tarvittavat
pesu- ja wc-tilat, mikä voisi lisätä koulun käyntimääriä muina aikoina kun kesäisin. Palvelurakennus
olisi myös auki kaikille jotka haluavat peseytyä ja käydä saunassa.
Laiturin rakennushanke oli iso hanke yhdistykselle mutta opittiin monta arvokasta asiaa, ja voidaan
varmasti hoitaa seuraavakin hanke yhtä hyvin. On tärkeä että yhdistyksessä on tiimi, joka käsittelee
tällaisia rakennushankkeita. Joku joka hoitaa viestintää Leader-ryhmälle ja Hyrrään, rakennusyrityksen
maksut, rahaliikenteen kokonaisuutena, rahoittajien viestintää sekä käytännön yhteydet
rakennusyritykseen.

Kirjaisin leikkipuisto, Kirjaisin mylly sekä Port Kirjais
Kirjais och sommaröbygdens utveckling rf
Osallistujat: Pär Mickos (puheenjohtaja), Lotta Hjellman, Camilla Grönqvist ja Sara Söderlund (I
samma båt-samassa veneessä rf ry)
Kirjais och Sommaröbygdens utveckling rf on hyvin aktiivinen yhdistys. Jäsenmaksun keräämisen
sijaan, jäsenet osallistuvat talkoisiin, tai auttavat muilla tavoin. Suurin tapahtuma on vuosittain
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järjestävä huutokauppa, joka kerää noin 2000 osallistujaa. Huutokaupan liikevaihto on n. 20 000€ ja
siihen osallistuu noin 50 vapaaehtoista. Yhdistys perustettiin, kun paikalliset halusivat Kirjaisiin
päällystetyn tien, ja siihen kuuluu paikalliset asukkaat, kesäasukkaat, sekä yrittäjät, jotka kaikki
haluavat panostaa alueen kehittämiseen.
Kirjais och Sommaröbygdens utveckling rf on viime vuosina hakenut Leader-rahoitusta kolmeen eri
hankkeeseen:
1. Kirjaisin leikkipuisto -09
2. Kirjaisin mylly -11
3. Port Kirjais -16

Yhdistyksen mielestä kaikki kolme sijoitusta on ollut erittäin suosittuja ja käyttöaste korkea. Myllyn
itsepalvelukirjasto on ollut erityisen suosittu viime aikoina kun tavalliset kirjastot on pidetty suljettuna
ja monet tulevat Kirjaisiin pelkästään Myllyn takia.
Paikalliset käyttävät usein kylän leikkipaikkaa talvella, ja kesäisin se täyttyy kesäasukkailla ja
turisteilla. Pientä korjaustyötä ja päivitystöitä on tehty viime kesänä 2019.
Port Kirjais on vahvistettu laituri, joka antaa mahdollisuuden ajaa raskaita ajoneuvoja laiturin asti, ja
se on saaristolaisten kovassa käytössä.
Leikkipuisto ja Mylly ylläpidetään kevättalkoissa, jotka järjestetään joka vuosi. Kukat uusitaan,
haravoidaan, maalataan ja tehdään mahdolliset korjaukset tarpeen mukaan. Molemmat investoinnit
ovat mukana yhdistyksen vuosittaisessa talko-suunnitelmassa. Muutamalla laiturin käyttäjällä on
tehtävänä seurata laiturin kuntoa ja mahdollisia kunnossapitotarpeita, mutta Pär sanoo että
yhdistyksessä voisi hyvin olla luottamusmies joka olisi vastuussa laiturin turvallisuudesta.
Talkoohenki on upea ja monet asiat hoituu henkilökohtaisten aloitteiden takia.
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Kehitys on yhdistykselle erittäin tärkeää, ja uusia ideoita syntyy jatkuvasti, melkein liikaa. Kirjais och
Sommaröbygdens utveckling rf on hyvin elinvoimainen yhdistys joka suunnittelee suuria hankkeita
pitkällä tähtäimellä, mutta keskittyy välillä myös vaan seuraavaan vuoteen. Leikkipuiston investointi
on herännyt uusia ajatuksia lapsille ja nuorille suunnatusta toiminnasta, esim. suunnitteilla on
luontopolku, lapsille jotka ovat liian vanhoja leikkipuistoon. Myllyn kirjasto toimii hyvin mutta itse
rakennus on pian korjattava. Laituri on rakennettu kestäväksi ja käytettäväksi. Tällä hetkellä yhdistys
keskittyy enemmän kunnossapitoon kun kehitykseen.
Vihje muille yhdistyksille, jotka haluavat hakea rahoitusta hankkeisiin, Kirjaisilaiset sanovat että
yhdistyksellä kannattaa olla aktiivinen hallitus ja kiinnostuneet jäsenet. Hyvällä kyläilmapiirillä suurin
osa asioista hoituu talkoo-voimalla ja hyvällä tahdolla. Mukana kannattaa myös olla ihmisiä joilla on
erilaiset osaamisalueet.

Korpo i sikte
Korpo Hembygdsförening rf
Osallistujat: Siv Wikström (ordf.) ja Sara Söderlund (I samma båt-samassa veneessä rf ry)
Korppoon kotiseutuyhdistys on ollut aktiivinen useiden erilaisten hankkeiden kanssa vuosien varrella,
ja vuosina 2011-2012 he saivat Leader-tukea “Korpo i sikte”-hankkeeseen. Hanke syntyi kun oli
tarvetta rakentaa tila missä voisi säästää museoesineitä. Lopputulos oli Skärumuseo joka perustettiin
vierasvenesatama Verkaniin vunna 2012.
Museo on ollut avoinna joka päivä kesäkuukausina, ja syyskuussa viikonloppuisin. Museossa on aina
opas paikalla, viime vuosina Torgils Bäckman. Museo oli alussa hyvin suosittu ja houkutteli paljon
kävijöitä. Jonkun vuoden kuluttua vierailijoita alkoi olla vähemmän, luultavasti siksi, että
yhdistyksellä ei ollut varoja markkinoida museota tarpeeksi.
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Yhdistyksen hallituksella on ollut päävastuu ylläpidosta, kun taas opas on hoitanut päivittäiset
tarkastukset.

Kesä 2020 on viimeinen kesä kun Skärimuseo on vierasvenesatama Verkanin tiloissa, kun
vuokrasopimus loppuu syyskuussa. Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole varoja perustaa museota
muualle, joten museoesineet menevät osittain sisustusesineiksi, kotiseutumuseoon tai varastoidaan.
Yhdistys keskittyy nyt enemmän kotiseutumuseoon, ja harkitsee mahdollisia hankkeita jotka voisivat
lisätä museon houkuttelevuutta ja näkyvyyttä. Yhdistys kehittää tällä hetkellä luontopolun museon
yhteyteen, muinaiset muistomerkit saavat lisää näkyvyyttä ja laituria suunnitellaan rannalle.

Näsbyn kerhohuone
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär
Osallistujat: Carl-Gustav Öhman och Sara Söderlund (I samma båt-samassa veneessä rf ry)
Houtskarin eläkeläisten asuntoyhdistys sai vuonna 2016 Leader-rahoitusta uuden kerhohuonen
rakentamiseen Fridhem-alueelle Näsbyhyn. Uuden kerhotilan tarve syntyi, kun Paraisten kaupunki
purki vanhan kerhotilan uuden terveyskeskuksen rakentamisen yhteydessä, eikä aikonut rakentaa
uutta. Rahoitus, jonka yhdistys sai Leaderilta, käytettiin yhdessä perinnön kanssa kerhohuoneen
rakennelmiin, huonekalut ja muut sisustukset hankittiin omilla rahoilla.
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Kerhotilaa käytetään paljon mm eläkeläiskerhoihin, ja harrastustoimintaan 1-2 kertaa viikossa. Siellä
on leivontaa, bingoa, luentoja, käsitöitä, ja paljon muuta toimintaa. Vuonna 2019 kerhohuoneessa oli
yhteensä 152 kirjoitettua kokoontumista. Kun Paraisten kaupunki ei tarjoa kokoustiloja Houtskarissa,
kerhohuone on hyvin suosittu kokoustila, koska sieltä löytyy kaikki tarvittavat kokousvarusteet. Tällä
hetkellä yhdistys ei veloita vuokraa tilojen käytöstä, mikä voi pitkällä tähtäimellä aiheuttaa
taloudellisia vaikeuksia tilan ylläpidosta.

Ylläpito tapahtuu talkootyönä ja yhdistyksellä on nimetty kiinteistöryhmä joka huolehtii tästä osasta.
Yhdistys on viime vuosina investoinut paljon eläkeläisasuntojen putkien, sähkön ja kuituverkkojen
uusimiseen, mikä on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia ponnisteluja. Jatkossakin on tiedossa suuria
kunnostustöitä, ja jossain vaiheessa yhdistyksellä on luultavasti tarvetta hakea taloudellista tukea
näihin. Yhdistys haaveilee laajentamisesta, ehkä perustamalla verstas.

Houtskarin minigolfrata
Pro Houtskär rf
Osallistujat: Päivi Kuntze (puheenjohtaja) ja Sara Söderlund (I samma båt-samassa veneessä rf ry)
Yhdistys Pro Houtskär rf sai 2012-2013 tukea minigolfkentän rakentamiseen torin viereen Näsbyssä.
Minigolfrata on auki kesäisin, Ravintola Skagenin aukioloaikojen mukaan, ja on ollut erittäin suosittu,
ja hyvin käytetty. Houtskari-päivien yhteydessä on järjestetty hyvin suosittu minigolf-turnaus.
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Hankemeni kaikin puolin hyvin.

Viime vuosina yhdistys on investoinut paljon äskettäin julkaistuun perunakirjaan eikä aika ole riittänyt
minigolfradan kunnostukseen, mutta kesäksi on suunniteltu perusteelliset kunnostustyöt jotta radan
kunto pysyy hyvänä. Minigolfradat tarkistetaan joka vuosi ennen kauden alkamista ja kriittiset
ongelmat korjataan mahdollisimman pian.
Tällä hetkellä yhdistys on julkaisemassa entistä suurempaa Houtskärs NYTT lehteä ja suunnittele
myös joulunumeron julkaisemista. Yhdistys on myös äskettäin onnistunut keräämään rahaa ostaakseen
yhden haahkoista, joka ennen kellui aurajoessa Turussa. Tulevien investointien suhteen yhdistys on
riippuvainen Houtskarin torin kohtalosta. Yhdistys omistaa kaikki toripöydät, ja torikilta kuuluu
vuodesta 2020 Pro Houtskäriin. Yhdistys on huolissaan yhdistyksen ikärakenteesta, nuoria jäseniä
puuttuu, ja toivoo vilkkaampaa toritoimintaa.

Venerakennuspaja
Houtskärs kulturgille
Houtskarin kulttuurikilta on jo pitkään rakentanut ja entisöinyt veneitä monessa eri paikoissa
Houtskarissa. Vuoden 2008 aikana yhdistys jäi ilman rakennuspajaa, ja päätti silloin hakea Leaderrahoitusta uuden paikan rakentamiseen. Siitä tuli venerakennuspaja Venemuseon viereen.
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Vuosien mittaan monta venettä on rakennettu ja kunnostettu venerakennuspajassa, ja siellä järjestetään
myös venerakennuskursseja kansalaisopisto Kombin kautta. Kesäkuukausina tiloja käytetään
venemuseon jatkeena. Suurimmaksi osaksi vanhoja veneitä entisöidään, mutta myös uusia
rakennetaan. Useimmiten rakennetaan historiallisia venemalleja joita ei enää rakenneta.
Kansanveneiden kulttuuri on Houtskarissa vahvaa, ja usein entisöidään Houtskarin
kansanpurjehtijoiden veneitä. Venerakenuspajan kunnossapitotyö tehdään talkoovoimalla. Seuraava
yhdistyksen harkitsema hanke on uusi tila museoesineille, jotka on varastoitava lämpimässä tilassa.

Dalaskog-juhlapaikan kunnostaminen
De Ungas Vänner på Ålön
Vuonna 2010 DUV Ålön sai Leader-tukea Dalaskog-juhlapaikan kunnostamiseen. Dalaskogissa on
ohjelma melkein viikottain. Siellä järjestetään bingoa, tanssia kahdesti vuodessa, seurusteluiltoja,
kursseja ja liikuntatunteja. Liikuntatunnit järjestetään joka viikko, ja bingoa kerran kuukaudessa.
Dalaskogista löytyy myös sauna.
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DUV Ålön hoitaa myös jalkapallokenttää, järjestää jäähallitunteja, ja pitää voimistelutunteja PIFcenterissä. Kesäisin juhlatilassa järjestetään paljon häitä, juhlia ja mahdollisia yhdistyksien yöpymisiä.
Käyttöaste on ehdottomasti noussut kunnostamisen jälkeen, ja nyt jopa ulkopaikkakuntalaiset varaavat
tilaa juhliin ym.
Kiinteistön kunnossapito hoidetaan talkoovoimalla, ja yhdistys järjestää joka vuosi suursiivouksen.
Yhdistys on myös laatinut listan asioista mitä pitää joka vuosi hoitaa, ja siihen merkitään kun asia on
hoidettu. Aikasempina vuosina yhdistys on pystynyt Osuuspankin kesätuen avulla ottamaan
kesäapulaisen joka hoitaa osan talon ja pihan ylläpitoa.

Talo vaatii lähivuosina pieniä korjauksia, mutta tällä hetkellä ei ole mitään suurempia hankkeita
tiedossa. Yhdistyksellä on käytössään rantatontti, kivenheitton päässä Dalaskogista, ja on mietitty eri
vaihtoehtoja sen käyttöön. Merkittävin investointi tällä hetkellä olisi aurinkopaneelit Dalaskogiin, niin
että yhdistys voisi pienentää lämmityskustannuksia. Kaivataan myös rahoitusta kunnossapitoon.
Vihje muille yhdistyksille, jotka suunnittelevat Leader-rahoitusten hakua, on yrittäjällinen
puheenjohtaja ja sitoutunut hallitus. Mitä suurempaa rahoitusta haetaan, sitä suurempia ovat
vaatimukset ja vastuut. Suositellaan myös rakennusosaamista hallituksessa tai jäsenten keskuudessa, ja
hallitusta, jossa jäsenillä on vaihtelevat osaamisalueet.
Yhdistys kaipaa myös apua rakentamisessa, mahdollisesti koulutusta rakentamiseen tai
kiinteistönhoidon perusteisiin, jonka voisi toteuttaa Leader rahoituksella.
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Tuulimylly itsevalaisevaan Keistiöön
Keistiö byalag
Sähköpostitse Leif Jensen, puheenjohtaja
Kerro lyhyesti hankkeesta, miten se toteutettiin ja mitä kaikkea tehtiin.
Suurin osa siitä, mitä sai tehtyä ilman tiettyä pätevyyttä, tehtiin talkoovoimalla.
Kuinka arvioit investoinnin käyttöastetta?
Tuulimylly on tuottanut noin 3000-4000 kwt/vuosi ja ollut pois päältä kesäisin kun ei ole ollut tarvetta
katuvalon eikä koulun lämmitykseen.
Onko teillä investoinnin ylläpitosuunnitelma, tai oletteko mitenkään keskustelleet siitä miten
aiotte hoitaa mahdolliset huollontarpeet tulevaisuudessa?
Huolto on hoidettu siten, että mylly on otettu alas kerran vuodessa, ja tarkistettu, sekä voideltu
ohjeiden mukaisesti. Tämä on tehty talkoo-voimalla ja dokumentoitu ja tämä systeemi jatkuu vielä.
Voiko vai onko investointi myötävaikuttanut jatkokehitykseen? Onko yhdistyksellä/hallituksella
mahdollisuuksia tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia?
Meillä ei ole ajatuksia hankkeen jatkokehittämisestä. Kyläyhdistys suunnittelee niin pitkälle kun on
mahdollista, sekä lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.
Yhteenveto hankkeesta on että tuulimylly, vaihdettuamme katuvalot LED-lampuiksi, antaa meille
suurin piirtein saman verran energia kun mitä valot vaativat ollakseen käytössä syyskuusta lokakuuhun
hämärästä klo. 23.00 ja klo. 06.00 aamuun. Olemme tyytyväisiä hankkeen tulokseen, kun
sähkökustannukset ovat olleet yhdistyksen suurin kulu. Tuulimylly on tietenkin vakuutettu, jos joku
vahinko sattuisi.

Kylän yhteisen venelaiturin rakentaminen
Näsetin kyläyhdistys
Sähköpostitse Jyry Tuominen, puheenjohtaja
Kerro lyhyesti hankkeesta, miten se toteutettiin ja mitä kaikkea tehtiin.
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Kyse oli yleishyödyllisestä hankkeesta, joka tarkoitti käytännössä kylän yhteisen venelaiturin
rakentamista. Paikka laiturille saatiin vuokraamalla rantakiinteistö Paraisten kaupungilta. Hanketta
varten perustettiin Näsetin kyläyhdistys, jotta meidän puolelta asiaa hoitaisi oikeustoimikelpoinen
yhdistys. Koko hanke toteutettiin talkootyönä ja laituritarvikkeet ostettiin. Itse jouduin yhdistyksen
puheenjohtajana hoitamaan kaiken paperisodan, joka oli melkoinen
kouristus. I samma båt-samassa veneessä rf ry:n henkilökunta auttoi
valtavasti paperisodassa. Kaikkiaan hanke onnistui hienosti.
Kuinka arvioit investoinnin käyttöastetta?
Laiturin käyttöastetta vaihtelee vuosittain 87-100% välillä.
Miten hoidatte investoinnin huoltoa? Onko yhdistyksellä joku
huoltosuunnitelma?
Laiturin huolto ja ylläpito rahoitetaan tuloilla jotka koostuvat
kyläyhdistyksen jäsenmaksuista ja venepaikkojen vuosivastikkeista.
Onko vai voiko investointi johtaa uusiin investointeihin? Onko
investointi herättänyt uusia suunnitelmia tai haaveita? Voiko
yhdistys suunnitella pitkäaikaisesti?
Emme ole tällä hetkellä suunnitelleet minkäänlaisia jatkohankkeita.

Kustavin koirapuisto
Saariston koirakamut ry
Sähköpostitse Kirsti Salminen, sihteeri
Saariston koirakamut ry on perustettu 29.9.2017. Yhdistyksessä on jäseniä tällä hetkellä 30 ja
perheenjäseniä 6. Hallitus on erittäin aktiivinen, yhteistyökykyinen ja innostunut. Järjestimme mm.
alkuvuodesta ideointipäivän ja lemmikkitavarakirppiksen. Yhdistys perustettiin, tarkoituksena
rakentaa Kustaviin koirapuisto. Kustavin kunnan kanssa allekirjoitettiin vuokrasopimus noin 1000 m²
alueesta koira-aitauksen rakentamista ja käyttöä varten. Hanke toteutui vuonna 2018.
Koirapuistolla on erittäin hyvä käyttöaste. Koska puistolle oli selvä tarve Kustavissa, ovat koiraperheet
käyttäneet puistoa ahkerasti. Puistolla on laaja käyttäjäkunta. Kustavilaisten lisäksi puistossa käy
loma-asukkaita, satunnaisia matkailijoita ja naapurikuntalaisia koirineen. Puistossa järjestetään
säännöllisesti tapaamisia, ”koiratreffejä” kolme kertaa viikossa ja yhdistys on aktiivinen muissakin
tapahtumissa.
Toiminnan tueksi laaditaan vuosittain toimintakertomus ja toimintasuunnitelma. Yhdistyksen talous
pyörii jäsenmaksujen, avustusten ja lahjoitusten turvin. Hallituksessa on sovittu käytännön
huoltohommat, talkoot ja jäteastioiden tyhjennysvuorot. Säännöllisesti pidetään kevät- ja syystalkoot,
tarvittaessa muulloinkin. Ympärivuotuinen kunnossapito kuuluu yhdistykselle. Hallituksen jäsenillä on
päävastuu kunnossapidosta ja muut jäsenet auttavat tarvittaessa. Pyritään siihen, että tavalliset korjaus, huolto-, ja kunnostustyöt tehdään talkoovoimin niin pitkälle kuin mahdollista.
Tällä hetkellä vireillä on toive koirien uimapaikasta. Keskustelua käydään Kustavin kunnan kanssa.
Toimintamme poikii uusia ideoita koko ajan, yhdistyksenä meillä on mahdollisuus toteuttaa jäsenten
toiveita.
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Vinkkejä toisille yhdistyksille: Kunnollinen
etukäteissuunnittelu on kaiken a ja o! Yhdistyksen
jäsenet keräsivät tietoa muiden kuntien
koirapuistoista, joissa käytiin tutustumassa.
Perehdyttiin myös rakentamistapoihin,
aitamateriaaleihin ja kustannuksiin. On hyvä olla
tietotaitoa monelta eri osaamisalueelta, tällöin
täydennetään toinen toisiamme sekä hyvät yhteydet
kuntaan. Saimme kunnalta väliaikaisrahoituksen
nollakorolla. Lisäksi löysimme muutaman
yksityisen lahjoittajan, jotka yhdessä lahjoittivat
melkoisen summan projektiamme varten.
Kannattaa olla yhteydessä paikallisiin yrityksiin.
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