Kalajoen keskustojen kehittäminen, 1.12.2018 – 30.11.2019
Tiivistelmä
Kalajoen yrittäjät ovat tehneet aiemmissa projekteissaan ydinkeskustassa kehittämistoimenpiteitä. Hankkeiden aikana
on havaittu tarve laajemmalle kehittämiselle, koordinoinnille ja aktivoimiselle, mm. Rautiossa, Himangalla ja Ventelän
talolla. Kulttuurihistoriallinen Ventelän talo on kunnostettu ja avattu kesällä 2018. Hankkeen avulla aktivoidaan eri yhteisöjä toiminaan Ventelän talolla ja organisoidaan erilaisia tapahtumia sekä luodaan paremmat mahdollisuudet tapahtumien järjestämiselle. Hankkeen avulla voidaan vahvistaa talon muodostumista aktiiviseksi kohtaamis- ja tapahtumapaikaksi. Pienissä keskustoissa, eli Rautiossa ja Himangalla on tarvetta eri toimijoiden aktivoimiselle ja uudenlaisen toiminnan kehittämiselle.
Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;
1) Kalajoella on P-P eteläosan ja K-P:n monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, 20. urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta
Talousarviotavoite:
1)

Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä

2) Monipuolinen ympärivuotinen kulttuuri- ja urheilutapahtumatuotanto
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä ja tapahtumia Kalajoen keskustoissa. Hankkeen tavoitteena on
aktivoida eri toimijoita, koordinoida yhteistyötä eri toimijoiden kesken, koordinoida ja kehittää erilaisia tapahtumia ja
tilaisuuksia keskustoissa sekä kehittää uudenlaista tekemistä ja aktivoida eri yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita ja
antaa niille toimitilaa Ventelän talosta ja mahdollisuuksia erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiselle. Tavoitteena on luoda uusia toiminta- ja tiedottamismalleja sekä vahvistaa julkisen sektorin, yrittäjien ja kolmannen sektorin
toimijoiden yhteistyötä ja toimia näin ollen pilottihankkeena muille kunnille.
Toimenpiteet
1) eri toimijoiden tarpeiden kartoittaminen, 2) keskustakohtaiset toimintasuunnitelmat, 3) toimijoiden välisen yhteistyön
ja tiedottamisen kehittäminen, 4) uudenlaisten tapahtuminen organisointi ja kehittäminen sekä yhteistyö olemassa olevien tapahtumien kanssa, 5) yhteisöjen, yhdistysten ja eri toimijoiden aktivointi toimimaan Ventelän talolla, josta luodaan yhteisöjen kohtaamispaikka, 6) osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen Ventelän talolla sekä yhteisöjen aktivointi omaehtoiseen kehittämiseen ja toiminnan vahvistamiseen. 7) Ventelän talon luominen pysyväksi kohtaamis- ja
tapahtumapaikaksi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista
Myönnetty
Toteuma
Palkat
41 950 €
Vuokrat
3 000 €
Ostopalvelut
20 982 €
Flat rate
10068,00
Vastikkeeton työ
4000,00
YHTEENSÄ
80000,00
Rahoitus
Julkinen: EU+ Valtio + Rieska-Leader ry, kuntarahaosuus /Kalajoen kaupunki (12800)
64000 €
Vastikkeeton työ (talkoot)
4 000 €
Yksityinen rahallinen osuusYksityinen rahoitus Kalajoen Yrittäjät ja Kalajoen kau12000,00
punki (6400 + vuokrat ym.)
YHTEENSÄ
80000,00
Vastuuorganisaatio; Kalajoen yrittäjät,
Kalajoen Yrittäjät ry; projektikoordinaattori Fanni Pöntiö, puh. 045-6479 566, fanni.pontio@kalajoenyrittajat .fi
Kalajoen Yrittäjät ry; puheenjohtaja Kimmo Salmela, puh. 0400-841 720
Osarahoittaja: Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia
Kalajoen Kaupunki; kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa, puh. 044-4691 874
Kalajoen kaupunki; hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, puh. 044-4691 546
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