Yhteystiedot ja taustaa

Hakijan
Pohjaesitys
esitys euroa euroa

KH päätös
euroa

2000

1000

Miten ja missä yhteistyö näkyy? (Tilaisuudet, näkyvyys, toiminta)

Tapani Ahtonen
Yhteensä

1000,00

Haen kumppanuusyhteistyötä.
Perheemme muutti Liperiin kesäkuussa 2021.
Taiteilijan ateljeeni muutin Liperin Myllyn alueelle jo huhtikuussa 2021. Taidenäyttelyitä
olen järjestänyt aktiivisesti pääasiassa kesäisin Pop Up- tapahtumina muiden
kesätapahtumien yhteydessä. Korona pandemian takia näyttelyitä ei ole voinut järjestää
kahteen vuoteen, joten katselin paikkoja näyttelyn järjestäjän silmin heti muuttaessani
ateljeeni tänne. Anne Vänskä ehdotti entistä meijerin kiinteistöä näyttelypaikaksi, kun
kartoitin paikallisia vaihtoehtoja. Tilat sekä ympäristö ovat aivan mainioita
näyttelytapahtuman järjestämiseen.

SUUNNITELMA:
Kesänäyttelytapahtuma "LIPERIN TAIDEMUSEO" Liperin perinteikkäässä myllymiljöössä. Tapahtuman toteutus
01.02.-31.10.2022, näyttely avoinna 10.6.- 31.7.2022. Rakennan teollisuuskiinteistöön toimivan näyttelykokonaisuuden. Tila on
kooltaan noin 250 neliömetriä. Se vaatii perusteellisen siivouksen ja jonkin verran muokkausta asianmukaiseksi näyttelytilaksi.
Siihen tarvitsen ulkopuolista apua. Tilasta tulee esteetön. Vuoden 2022 kesätapahtuman suunnittelun hoidan itse. Jatkossa
näyttelytapahtuman suunnittelua ja toteutusta hoitaa työryhmä.
Haen 2000 euroa juliste-/ tiedotekatalogin painatuskuluihin.
Suunnittelun hoidan itse.
Lisäksi haen ammattilaisapua tilan siivoukseen ja kirvesmiesapua tilan muokkaukseen mm. esteettömän kulkurampin
rakentamiseen. Näyttelytila saa olla mahdollisimman pitkälle alkuperäisessä, historiallisessa asussaan.

TAVOITE:
Tavoitteena on toimia pitkäjännitteisesti ja rakentaa vuosittain toistuva
kesänäyttelytapahtuma, jossa esitellään teoksia Pohjois- Karjalan alueella työskenteleviltä
ammatti- taiteilijoilta, sekä jatkossa myös Vienan Karjalassa toimivilta
ammattitaiteilijoilta. Laajempaa kansainvälistä väriä/yhteistyökumppaneita haetaan myös
Keski- ja Etelä-Euroopasta jo 2023 näyttelytapahtumaan. Kansainväliset yhteydet ja
Runo- ja laulumaailma ry
Yhteensä

600

600,00

600

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Yhdistyksemme tuottaa monipuolisisia musiikkija runoesityksiä toiveen mukaan. Esiinnymme ympäri maakuntaa liperiläisinä taiteilijoina.
Olemme vahvasti liperiläisiä kaikessa toiminnassa: mainoksissa, haastatteluissa ja
ohjelmissa.

Näkyvyys: nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa, Kaikessa esitysten ja ohjelmien
esittelyissä olemme liperiläisiä
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Kunnan henkilöstön virkistysiltapäivä, Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus
(heinäkuu), Liperin Leipäpäivä 24.9.2022, Vanhusten viikko (lokakuu), Musiikkiesityksiä toiveen mukaan, yhteislaulua, runoutta

Haettavaan summaan sisältyy kaksi esiintymistä kunnan tilaisuuksissa sekä yllä lueteltu Liperin esille tuominen.
Viinijärven Kyläyhdistys ry
Yhteensä

400

400,00

400

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Viinijärven kylä on yksi tärkeä osa Liperiä ja me
Viinijärvellä haluamme tuoda esille liperiläisyyttäämme. Järjestämme ensi kesänä
Taipaleen kulttuuriviikon ja myös siinä haluamme mainostaa kuntaamme. Facebooksivuillamme on 1600 jäsentä ja jos samme avustusta, laitamme Liperin näkvyiin fb-

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa, haastatteluissa, puffeissa, tapahtumissa
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vanhusten viikko (lokakuu): Jos joku vanhusten viikon tapahtuma pidetään
Viinijärvellä yhteisötila Vinkkarissa, voimme olla apuna kahvituksen tai muun tarjoilun järjestämisessä. Kylillä voisi järjestää
esim. kuntalaisten tempauksen ikäihmisten ulkoiluttamiseen tai keväällä kukkapenkkien laittoon. Kunta voisi tarjota
yhteiskyydin Viinijärveltä tai Liperistä Liprakkaan (kunnan järjestämänä ja tarjoamana).

Liperin Voimistelu ja Liikunta ry
Yhteensä

500

500,00

500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin Voimistelulla ja Liikunnalla on pitkä
historia liperiläisten liikuttajana ikään ja sukupuoleen katsomatta. Yhdistyksemme on
Liperin kunnan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Olemme tuoneet Liperin kuntaa
positiivisesti esille tapahtumissa joihin olemme osallistuneet ja joita olemme järjestäneet.
Kunta on saanut näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa sivuillamme. Toivomme
yhteistyön jatkuvan.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa,

Pyrimme järjestämään vuonna 2022 Liperin Voimistelu ja Liikunta ry:n (ent. Liperin
naisvoimistelijat ry) 70 ja +- juhlat
kunnioittaaksemme yhdistyksemme pitkää taivalta Liperissä.

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Koko perheen talvirieha Pärnävaaralla (helmi-maaliskuu), Vappupäivän tapahtuma
1.5.2021, Liperin Leipäpäivä 24.9.2022, Vanhusten viikko (lokakuu): Liikunnallinen toimintapiste koko perheelle tapahtumissa,
oman toiminnan ja liikuntatarjontamme esittelyä, vanhusten viikolla kohderyhmälle sopivaa liikuntaa palvelutalon tiloissa,
esim. tuolijumppaa.

Suvi soi Liperissä -työryhmä
Yhteensä

2500

2200,00

2200

Haen henkilökohtaista yhteistyösopimusta: Suvi Soi Liperissä taas ensi kesänä kuudetta
kertaa. Voidaan siis puhua jo perinteestä. Suvi soi Liperissä -työryhmä tuottaa kunnan ja
seurakunnan kanssa yhteistyössä saavutettavia ja maksuttomia konsertteja eri puolilla
Liperiä sekä myös palvelutaloissa. Esiintyjät ovat taitavia liperiläistaustaisia sekä
kansainvälisesti korkeatasoisia muusikoita. Konserteista pääsevät nauttimaan sekä
kunnan oma väki että kesäasukkaat. Sarja tuo mukavan lisän Liperin kesän
kulttuuritarjontaan.
Kesän 2022 alustava ohjelma
7.7. Päivilän Sanktuaari
Jukka Romu, baritoni, Arto Tarkkonen, harmonikka Eino Tillosen muistokonsertti
14.7. Liperin kirkko, Suomalais-venäläinen duo
sopraano Anu-Kaisa Nissinen ja
tenori Maksim Mostovoj
21.7. Penttilä-Sali tai Liperin kirkko Cinema Classics –konsertti Olli-Pekka Tuomisalo,
saksofoni, Risto-Matti Marin, piano
28.7. Penttilä-Sali Tango del norte
30.7. Valistustalo, Viinijärvi
Jukka Romu, baritoni, Arto Tarkkonen, harmonikka Eino Tillosen muistokonsertti
Lisäksi Jukka Romu, baritoni, Arto Tarkkonen, harmonikka esiintyvät Konttilanhovin
palvelutalossa sekä Neliapilassa Viinijärvellä.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, Muussa
viestinnässä, kuten lehtijutuissa

Periaatteemme on että konsertit ovat mahdollisimman saavutettavia kaikille. Tämän vuoksi konsertit ovat yleisölle
maksuttomia. Käsiohjelma (10€) on vapaaehtoinen. Työryhmällä on jäsentensä kautta hyvä kontaktiverkosto ja yhteyksiä
taiteilijoihin. Näin voidaan saada laadukkaista konsertteja ilman suuria kustannuksia.
Konsertit ovat lisänneet suosiotaan varsinkin kesäasukkaiden joukossa. Liperi kesäkuntana tulee toiminnallamme hyvin esiin.
Emme unohda myöskään vanhuksia, joille konsertit viedään palvelutaloihin.

Liperin Sydänyhdistys Ry
Yhteensä

1000

500,00

500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin Sydänyhdistys on toiminut lähes 50
vuotta. Toimintamme tavoitteena ja tarkoituksena on ja on ollut
sydänterveystietoisuuden lisääminen kuntalaisten keskuudessa, sydän- ja
verisuonisairauksien ennalta ehkäisy ja jo sairastuneiden jaksamisen tukeminen, mm.
ohjaamalla terveellisiin elintapoihin. Toimimme jokaisessa kolmessa taajamassa ja myös
kylillä. Olemme vuosittain järjestäneet aktiivisesti useita erilaisia sydänterveyteen
liittyviä tapahtumia/luentotilaisuuksia. Meillä on toiminut myös viisi erilaista
liikuntaryhmää syys- ja kevätkauden ajan. Olemme aktiivinen järjestö, jäseniä nyt 347
hlöä.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, Muussa
viestinnässä, kuten lehtijutuissa.

Liperin Sydänyhdistys täyttää ensi vuoden 2022 syksyllä 50 vuotta. Olemme päättäneet
juhlistaa merkkivuottamme. Juhlatilaisuuksien mainostamiseen eri lehdissä ja
sosiaalisessa mediassa sekä ohjelmalehtisten painatukseen toivomme Liperin kunnalta
avustusta 1000,00€ näkyvyysyhteistyön merkeissä.

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vanhusten viikko (lokakuu): Vanhusten viikolla olemme jo vuosia järjestäneet
suosittuja sydänterveysneuvonta- ja sydänterveysmittaustapahtumia.

Vanhusten viikon sydänterveysmittauksissa tarvittavien aineiden/välineiden
(kertakäyttöisiä) hankintaan anomme 100€/tapahtuma.

Liperin Hiihtoseura

Olemme valmiit järjestämään myös vuonna 2022 vanhustenviikolla sydänterveysneuvontaa ja -ohjausta sekä tekemään
sydänterveysmittauksia 1 - 3 taajamassa.

Yhteensä

3500

2500,00

2 500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin Hiihtoseura on Suomen Hiihtoliiton
seuraranking pisteissä Pohjois-Karjalan paras seura ja valtakunnallisella tasolla kaikista
seuroista sijalla 20. Meillä on laadukasta lasten ja nuorten ohjattua toimintaa 7-12
vuotiaissa. Nuorten ryhmästä urheilijoitamme kuuluu moneen valtakunnalliseen
valmennusryhmään ja U23 maajoukkueeseen. Aikuisten naisten viestijoukkue taistelee
paikoista 10 parhaan joukkueen joukkoon. Järjestämme talvisin lapsille hiihtokoulua,
johon on osallistunut vuosittain n 30 lasta. Liperin Hiihtoseura järjestää tulevana talvena
kansalliset hiihtokilpailut ja piirinmestaruushiihdot ja yhden kansallisen
massahiihtotapahtuman jotka keräävät tapahtumiin osallistujia n 300-400. Seuran seuraasut ovat käytössä niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin, joissa on kunnan mainos.
Seuramme hiihtäjät käyvät vuosittain n 30-40 eri tasoisissa hiihtokilpailuissa ympäri
Suomea. Seuralla on kotisivut, Facebook ja Instagram tilit joissa tuomme toimintaamme
näkyville. Valtakunnallisissa medioissa näymme varsinkin Hiihdon Suomen Cupin ja
Suomen Mestaruushiihtojen televisiolähetyksissä, jotka keräävät katsojia n.400000500000.
Haemme näkyvyysyhteistyötä seuran asusteissa, kotisivujen ja sosiaalisen median kautta,
sekä valtakunnallisesti mainostettavan Pärnän Kunkun mainoksen kautta 3500€.
Pärnän Kunkku 27.2.2022 Massahiihtotapahtuman kisaisännyys. Tapahtumaa on
mainostettu mm Hiihtoliiton hiihtokalenterissa ja Hiihto lehdessä valtakunnallisesti. 500€

Näkyvyys: Kilpailu- ja edustusasuissa, Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Kisaisännyyden
muodossa, Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Koko perheen talvirieha Pärnävaaralla (helmi-maaliskuu), Liperin Leipäpäivä
24.9.2022, Talvirieha: suksien voitelukoulutusta, Liperin Leipäpäivät: liikenteenohjausta ja apuja yleisjärjestelyihin,

Liperin Hevosystäväinseura ry
Yhteensä

1000

500,00

500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin Hevosystäväinseura ja seuran omistama
harjoitusravirata ovat näkyvä osa Liperiä. Radan vaikutuspiirissä on monipuolista
toimintaa.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa
Oma tapahtuma: paikallisravit vuonna 2022. Varmasti ei uskalla luvata, koska jäsenillä on erilaisia tilanteita työelämässä, mutta
mahdollisuuksien mukaan. Pidetään mielessä tapahtumat. Kunhan koiraurheilukin alkaa toden teolla vinttikoiraradalla
hevosurheilun lisäksi, voi palveluiden kysyntä kasvaa kirkonkylällä.
Ei ole mikään mahdottomuus käyttää harjoitusradan ympäristöä hyvinvointitapahtumassa. Erätulet siellä on pidetty, samoin
kävelytestiä ja hyvinvointiluentoa.

Punaisen Ristin Liperin osasto
Yhteensä

200

200,00

200

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: SPR:n Liperin osasto toimii Punaisen Ristin
periaatteiden mukaan järjestäen erilaista kerhotoimintaa ikäihmisille ja vertaistuki
toimintaaeri ryhmille mm. mielenterveyskuntoutujille . Tavoitteena yksinäisyyden
torjunta ja osallisuus.
Haemme avustusta tapahtumiemme ilmoituskuluihin ja kerhovieraiden matkakuluihin

Näkyvyys: Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa, SPR.n yleisötapahtumissa. Tapahtumat: Vappupäivän tapahtuma 1.5.2021,
Vanhusten viikko (lokakuu), Ystävänpäivätapahtuma
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vappupäivän tapahtuma 1.5.2021, Vanhusten viikko (lokakuu),
Ystävänpäivätapahtuma Järjestämme kahvitarjoilun tilaisuuksiin:
Vanhustenviikon tapahtuma
Päiväkino
Ystävänpäivänä vierailu vanhusten luona palvelutalolla musiikki ym ohjelmalla ja kahvittelulla. Edellä mainittujen
toimintamuotojen tavoitteena on tuoda hyvinvointia ja virkistystä toiminta-alueellemme.

Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry
Yhteensä

3000

1500,00

1500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: EIKU ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka
toiminnan tarkoitus on nostaa lupaavia kulttuurikykyjä siivilleen ja joka täyttää 15 vuotta
25.2.2022. Yhdistys on tuottanut Liperiin, Pohjois-Karjalaan, muualle Suomeen sekä
ulkomaille Dubliniin ja Petroskoihin yhteensä 20 ideasta asti omin voimin luotua täysin
uutta kulttuuriproduktiota, kuten lukuisia erilaisia konsertteja, musiikkinäytelmiä ja kirkkooopperoita sekä yhden tanssiteoksen ja lyhytelokuvan. Esityksiä on tehty yhteensä noin
90 ja niissä on ollut eri tavoin mukana noin 250 eri alan artistia Liperistä, PohjoisKarjalasta ja muualta Suomesta ikähaitariltaan vauvasta vaariin. Useat toiminnassamme
kulttuuriuransa aloittaneet pohjoiskarjalaiset nuoret ovat yltäneet kansallisille estradeille
asti. Kävijöitä esityksissä on ollut yli 6000. Kaikissa produktioissamme olemme tuoneet
Liperin kunnan esille kotipaikkanamme. Viimeinen produktiomme oli liperiläisten lasten ja
heidän vanhempiensa sekä yhdistyksen piirissä toimivien ammattilaisten yhteistyönä
luotu ja Ylämyllyn uudella yläkoululla kantaesitetty YKSISARVISDINOT -niminen koko
perheen kotiseutuooppera, joka sai innostuneen vastaanoton.

Näkyvyys: Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym., Nettisivuilla
ja sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa, Esitysten käsiohjelmissa.

Oopperakiertueemme budjetti, mikäli suora TV -lähetys myös toeutuu, on 53.000 euroa.
Liperin kunnalta haettua 3.000 euron näkyvyysyhteistyöavustusta käytetään esiintyjien
palkitsemiseen ja kuluihin, erityisesti liperiläisen 7 henkisen lapsiryhmän osuuteen, jotka
esittävät oopperassa Theodorin 7 tytärtä.

Esitämme TOLPOJEN TARINA -nimisen, Liperissä Tuomelan kartanossa elämänsä loppuajat asuneen, Liperin, Rääkkylän,
Kerimäen, Ruokolahden ja Sotkamon kirkon rakentaja Theodor Tolpon elämästä kertovan uutuusoopperan Liperin kirkossa
perjantaina 26.8.2022. Tuotamme mittavan teoksen elokuun 2022 aikana tehtävänä kiertueena kaikissa edellä mainituissa
kirkoissa yhteistyössä kyseisten seurakuntien kanssa. Oopperaa on kehitelty yhdistyksen voimin usean vuoden ajan ja sen
käsikirjoittaja, säveltäjä, ohjaaja ja tuottaja on yhdistyksen toiminnanjohtaja Paavo Joensalo. Hän on sisällyttänyt oopperan
tarinaan useita Liperissä tapahtuneita todellisia historiallisia kohtauksia, joissa Theodor Tolpo valistaa paikkakuntalaisia mm.
kestikievarilaitoksen ja maatalouden kehittämisen tärkeydestä. Myös Theodorin kuolema Tuomelassa ja hänen hautaristinsä
Liperin kirkon sakastin oven lähellä tulevat esille oopperan loppukohtauksessa. Yhdistyksemme on myös hakenut Kirkon
mediasäätiöltä avustusta suoran TV -lähetyksen toteuttamiseksi Kerimäen kirkon esityksestä sunnuntaina 19.8.2022. Mikäli
saamme tuen, teos on nähtävissä valtakunnallisesti AlfaTV:n kanavalta 15, jolloin se on tietenkin nähtävissä myös jokaisessa
liperiläisessä kodissa.

Liperin harrastajateatteri yhdistys ry
Yhteensä

500

300,00

300

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Ristin kesäteatteri on toiminut 50 kesää (2022) ja
olemme tehneet kunnan kanssa yhteistyötä alusta asti. Teatterissä käy vuosittain
tuhansia katsojia ja se luo positiivista kuvaa Liperistä. Teatteri kokoaa alueen yhdistykset
yhteistyöhön.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Haemme 500 €, joka sisältää näkyvyysyhteistyön yhdistyksen toiminnassa. Kunta
toimittaa logon/mainoksen teatterille sisä/ulkomainokseen.

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Näytös kesämökkiläisille/kesäkuntalaisille, jossa kunta tarjoaa kahvin

Liperin Lavatanssijat - LiLat ry
Yhteensä

1000

1000,00

1000

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin Lavatanssijat on jo reilun 17 vuoden ajan
tuonut näkyvyyttä kuntaan, harrastus mahdollisuuden matalalla kynnyksellä ja edullisesti
kaiken ikäisille kuntalaisille. Olemme tehneet yhteistyötä kunnan ja eri yhdistysten
kanssa, mahdollisuuksien mukaan eri tapahtumissa.
Järjestäneet 7 SM-tason tanssikilpailut joissa kunta on ollut mm. näyttävästi mukana,
kilpailijoita on tullut ympäri suomea.
LiLoille on tulossa kiihkeä ja työntäyteinen
kevät ja alkukesä. Meidät on valittu järjestämään Susel Cup SM 2022- lavatanssikilpailut.
Vuoden aikana on viidet kilpailut ja meillä on järjestettävänä yhdet niistä. Tästä syystä
tarvitsemme sali/muita tiloja, tietysti kustannukset ovat mittavat, talkooväkeä runsaasti.
Kilpailu viikonloppu on 10.-12.6.2022. Tapahtuma alkaa perjantai-iltana esim jollakin
leikkimielisellä kilpailulla, lauantaina on varsinainen kisapäivä ja sunnuntaina vielä
tanssinopetusta.
Perjantai-ilta ja lauantai on yleisön mahdollista päästä katsomaan kun suomen parhaat
tanssivat lavatansseja.
Tanssilajeina on meillä humppa, bugg ja salsa.
Liperiin tulee ympäri suomea kilpailijoita, tuomareita ym kisaväkeä. Tässä lyhyesti!

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Näkyvyys: Kilpailu- ja edustusasuissa, Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman
käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa, Kisaisännyyden muodossa, Tapahtumapaikalla olevassa
mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, saleille
jaettavissa viikko-ohjelmissa
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Uuden vuoden ilotulitus 31.12.2021 Pärnävaaralla, liikenteenohjaus, Vappupäivän
tapahtuma 1.5.2021, Kunnan henkilöstön virkistysiltapäivä, Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus (heinäkuu), Liperin
Leipäpäivä 24.9.2022, Vanhusten viikko (lokakuu), Liikenteen ohjausta, järjestyksen valvontaa, juhlatelttojen vuokrausta tai
lainausta, kahvitusta, tanssiohjelmia/opastusta, tyhjillään olevien liiketilojen ikkunoihin erilaisia koristeluja ja eri vuoden
aikoihin liittyviä, esim.

Vanhempainneuvosto Rumpu ry
Yhteensä

500

200,00

200

Haen kumppanuusyhteistyötä: Vanhempainneuvosto Rumpu ry on Ylämyllyn koulun
vanhemmista koostuva yhdistys, joka toimii kodin ja koulun välisenä yhteistyökumppanina
ja viestinviejänä. Rumpu haluaa edistää lasten, nuorten ja heidän perheidensä
hyvinvointia ja olla mukana heitä koskevissa keskusteluissa.

Haemme Liperin kunnan kumppanuutta vuonna 2022 järjestettäviin Paloaukean Joulumyyjäisiin, jotka järjestetään marraskuun
lopulla tai joulukuun alussa. Myyjäiset tuovat yhteen paikallisia pienyrittäjiä ja käsityöläisiä, joilla on mahdollisuus esitellä ja
myydä tuotteitaan myyjäisissä. Myös alueen urheiluseuroilla ja luokilla on mahdollisuus varata pöytäpaikka ja kerätä rahaa
toimintaansa. Joulumyyjäisten kahvion on yleensä hoitanut jokin luokka, joka on kerännyt rahaa luokkaretkeen.

Rumpu on toiminut Ylämyllyn koululla jo vuosia, mutta vasta syksyllä 2020 yhdistys
rekisteröitiin viralliseksi yhdistykseksi. Tänä syksynä Rummun piiriin tulivat myös uuden
yläkoulun nuoret ja heidän vanhempansa, kun Patteriston yksikkö aloitti toimintansa.
Rumpua markkinointiin ahkerasti kouluvuoden alkaessa ja toimintaan onkin saatu mukaan
uusia aktiivisia vanhempia.

Myyjäisten yhteyteen Rumpu on järjestänyt myös oheistoimintaa, joka kiinnostaa alueen lapsiperheitä. Usein piha-alueella on
ollut ponikärriajelua tai talutusratsastusta. Tänä vuonna ponikärryajelun lisäksi piha-alueella voi rapsutella kaverikoiria sekä
tutustua Joensuun VPK:n kalustoon. Paikalla on myös makkaran ja muurinpohjalettujen myyntiä muiden yhdistysten toimesta.
Rumpu on kutsunut myyjäisiin tietysti myös Joulupukin.
Paloaukean Joulumyyjäiset tuovat yhteen liperiläisiä ja ovat siten merkittävä yhteisöllinen tapahtuma. Myyjäisten
järjestäminen tukee myös hyvin Liperin kunnan pyrkimystä UNISEF:n lapsiystävälliseksi kunnaksi. Myyjäisissä on mukavaa
tekemistä ja näkemistä kaikille, mutta erityisesti kunnan lapsiperheille.

Rumpu on järjestänyt perinteiset Paloaukean Joulumyyjäiset vuosittain marras-joulukuun
vaihteessa. Viime vuonna myyjäisten järjestäminen jäi väliin koronan takia. Tänä vuonna
myyjäiset on tarkoitus järjestää lauantaina 27.11. Rummun jokavuotiseen toimintaan
kuuluu myös ruusujen kustantaminen 6.luokkalaisille. Muuta toimintaa on järjestetty
vaihtelevasti ja Rumpu on ollut järjestämässä mm. vilttikirppis-tapahtumaa sekä
harrastemessuja.

Tarjoamme Liperin kunnalle joulumyyjäisistämme omaa pöytäpaikkaa, jossa se voi kertoa kunnan toiminnasta kuntalaisille.
Toisimme mainonnassamme esille yhteistyökumppanuuden Liperin kunnan kanssa.

Rummun jäsenet tapaavat toisiaan noin 2-4 kertaa lukukaudessa eli vuositasolla noin 4-8
kertaa. Kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista teemoista ja tuodaan koulun tietoon
vanhemmilta kuultuja huolenaiheita. Rumpu tekee yhteistyötä myös muiden Liperin
Liperin Taimi Suunnistus ry
Yhteensä

1000

700,00

700

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin kunnan vapaa-aikatoimi ei tule
suunnistuskarttojen valmistusta. Olemme tänä vuonna käyttäneet maastokar-toitukseen
ilman tulostuskustannuksia 9.948,40 €. Järjestämissämme tapahtumissa on kuluneen
vuoden aikana yli 1.000 liikuntasuoritusta (tulostettuja karttoja). Toukokuun lopun MMja EM- näyttökilpailujen osallistujat veivät yli 660 Liperin kunnan logolla varustettu
karttaamme eri puolille Suomea. Useat kunnat, kuten Joensuu maksaa laajalta maaalueeltaan tehtyjen karttojen ylläpidon kokonaisuudessaan.

Näkyvyys: Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym., jokaisessa
tulostamassamme suunnistuskartassa Tapahtuma: Kunnan henkilöstön virkistysiltapäivä, olemme tarvittaessa käytettävissä
kunnan eri tapahtumien järjestelyissä yhteisesti sovittavalla tavalla, ilman mittavia etukäteisjärjestelyjä soveliaimpia ovat
liikenteen ohjaukset, erilaiset liikunta- ja kuntoilutapahtumat sekä maastoretket,

Liperin ulkoliikuntapaikkoja (PärnäTrail ja laaja latuverkosto pidetään varsin isolla rahalla
kunnossa. Suunnistuskartta mahdollistaa monipuolisen ulkoilun ja liikunnan halvimmasssa
liikuntapaikassa maastossa.

Olemme tänäkin kesänä valmistaneet pihakarttoja päiväkotien ympäristöistä ja järjestäneet perheille mahdollisuuksia tutustua
lähialueeseen kartan avulla. Pienen seuran on vaikea aktivoida kuntalaisia eri tavoin, mutta meillä on kaikki valmiudet
yhteistyössä viedä asioita eteenpäin.

Tunturikerho Kumpe ry
Yhteensä

500

500,00

500

Haen kumppanuusyhteistyötä: Kumpe on vuosittain järjestänyt ja osallistunut Liperissä eri
tapahtumiin, esim. 2021 kaikille avoimia ja maksuttomia kävelyretkiä, mm.
"vunukkaleirin" lapsille isovanhempineen, Hyvän mielen polku Pärnävaarassa,
maahanmuuttajatapahtuman ja päiväkotien ulkoilutapahtuman Ylämyllyllä, Liperissä ja
Viinijärvellä. Edustaja on ollut yl. mukana myös järjestöille kunnan järjestämissä
tilaisuuksissa. Osa toiminnasta on vasta suunnittellla.
Kunnan pyytäessä on välillä järjestetty muutakin ja se toimii edelleen.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa.
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Koko perheen talvirieha Pärnävaaralla (helmi-maaliskuu), Vappupäivän tapahtuma
1.5.2021, esim. päiväretket, Hyvän mielen polku jonkun tapahtuman yhteyteen. Pärnävaaran kunnan tapatumissa kahvin,
mehun ja lettujen myynti kota-alueella - siellä myös lasten toiminta polkuja ja aikuisille joku luontotietoiskunäyttely. Mukana
myös Liperin vapussa ainakin esittelykatoksen kanssa, ehkä jotain myyntiäkin. Mattisenlahden kyläpolulle on pyydetty joku
tietoiskutaulu. Hyvän mielen polku sopivaan paikkaan.
4–5 päiväretkeä kesäaikana, yksi lumikenkäretki,
Lapsille isovanhempineen on tarjolla viikon "vunukkaleiri" heinäkuun alussa Lapissa.

Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry
Yhteensä

600

200,00

200

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Meillä on aktiivinen kyläyhdistys, joka tarjoaa
tapahtumia eri ikäisille kuntalaisille. Saimme vuoden 2021 Maisemateko PohjoisKarjalassa -palkinnon jättipalsamintorjuntatalkoilullamme. Haluamme myös vuonna 2022
aktivoida talkoilulla kaikenikäisiä ulkoilemaan ympäristöteon merkeissä. Toteutamme
vuoden 2022 aikana Mattisenlahdessa jättipalsamin torjuntaa vuoden 2021 tapaan eri
ikäisten talkootapahtumina. Liperin kunnan logot näkyvillä tienvarsikylteissä ja
talkooinfomateriaaleissa.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Uuden vuoden ilotulitus 31.12.2021 Pärnävaaralla, liikenteenohjaus, Vanhusten
viikko (lokakuu), Liikenteenohjausta Uuden vuoden ilotulituksessa 3 henkilöä.
Vanhusten viikolla voisimme toteuttaa ikäihmisille sopivan elokuvaillan PuroMatti-kylätalolla tarjoiluineen.

Aktiivisessa käytössä olevat Mattisenlahden kyläpolku ja kylälatu ylläpidetään kaikkien
kuntalaisten käytössä ja niistä informoidaan somekanavilla.
Päivilän sanktuarin säätiö
Yhteensä
Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Päivilän sanktuarin säätiö on usean kesän ajan
tuottanut laadukasta ja monipuolista ohjelmaa kuntalaisille ja kesäasukkaille avointen
ovien viikkojen aikana. Kesän 2022 tapahtumat sijoittuvat ajalle 3.7–17.7. Ohjelmassa on
taidenäyttely, erilaisia työajoja, runomatinea, joogaa ja muita tapahtumia. Päivilä on myös
mahdollisesti tulevana kesänä yksi Suvi Soi-konserttisarjan esiintymispaikoista.
Tapahtumapäivinä Päivilän tilaan voi tulla tutustumaan, vaikka ei haluaisi osallistua
järjestettyyn ohjelmaan. Yksityiselle luonnonsuojelualueelle voi tulla samoilemaan ja
nauttimaan kauniista luonnosta vuoden jokaisena päivänä.
Säätiön järjestämään toimintaan voivat osallistua sekä kunnan vakituiset asukkaat että
kesäasukkaat. Säätiö pyrkii virkistys -ja kulttuuritoiminnalla sekä tapahtumia järjestämällä
edistämään osallistujien hyvinvointia.
Aikaisempina vuosina toimintamme on saanut positiivista näkyvyyttä mm. sanomalehti
Karjalaisessa. Säätiön toiminta-ajatus herkkiin ihmisiin liittyvän tiedon ja ymmärryksen
lisäämiseksi taas tavoittaa asiasta kiinnostuneita valtakunnallisella tasolla.
Säätiö tarjoaa Liperin kunnalle kumppanuus/näkyvyyssopimusta. Säätiö ei ole
mahdollisuutta osallistua kunnan omien tapahtumien järjestämiseen, mutta säätiö tuo
esille Liperin kuntaa tuottamalla kulttuuritoimintaa Liperissä. Myös Päivilän tilan
paikallishistoriallinen merkitys ja sen esille tuominen edistää positiivisella tavalla Liperin
kuntakuvaa. Säätiön avointen ovien päivinä voidaan jakaa Liperin kunnan omia
mainoksia/esitteitä ja säätiön pihalle voidaan ottaa Liperin kunnan banderolli tai vastaava
tapahtumien ajaksi.
Liperi Volley

800

500,00

500
Näkyvys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa, Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa.

Yhteensä

1700

1000,00

1000

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperi Volley ry on vuonna 2004 perustettu
lentopallon ja beach volley:n erikoisseura, jonka toimialueena on Liperin kunta ja
tarkoitus on kehittää em. lajien harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä aikuisissa, että
junioreissa.

Näkyvyys: Kilpailu- ja edustusasuissa
Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos
Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa
Kisaisännyyden muodossa
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym.
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa
Koko perheen talvirieha Pärnävaaralla (helmi-maaliskuu)
Liperin Leipäpäivä 24.9.2022
Liikenteen ohjausta ja järjestyksen valvojia.
Näkyvyysyhteistyöstä 1 200,00 euroa. Tapahtumajärjestelyistä 500,00 euroa. Seurallamme on hyvä maine. Seurassamme
kilpailullisen menestyksen lisäksi on hyvin tärkeää nuorten kasvatuksellinen ohjaaminen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisy.
Pidämme yhteistyötä kaikkien tahojen ja eri toimijoiden kanssa erittäin tärkeänä.

Jäseniä seurassamme on noin 100 ja tällä hetkellä sarjassa pelaa neljä
juniorijoukkuettamme ja kaksi aikuisten joukkuetta. B- ja c-poikien joukkueet sekä
miesten kakkossarjajoukkue pelaavat valtakunnallisissa sarjoissa. D- ja e-ikäisten
joukkueet pelaavat Itä-Suomen aluesarjoissa. Vuoden 2022 alussa ilmoitamme näillä
näkymin kaksi juniorijoukkuetta lisää sarjoihin. Tulevanakin kesänä osallistumme
useamman joukkueen voimin maailman suurimpaan junioriturnaukseen, Power Cup:iin.
Tällä hetkellä ohjaamme Salokylän koululla kahta liikuntakerhoa. Seurastamme on valittu
useana vuonna nuoria maajoukkueleireille ja tänäkin vuonna c-ikäinen Ville Keronen
valittiin maajoukkueleirille.
Seurassamme on yli kymmenen koulutettua valmentajaa, tällä hetkellä kahdella on
liigatason valmentajakoulutus. Liperissä järjestämme junioriturnauksia kaudessa 5-10 kpl
ja kakkossarjaotteluita lähes kymmenen kuten myös miesten kolmossarjaotteluita.
Seuramme toimintaa kuvaa positiivisuus ja yksi seuramme tärkeä periaate on
suvaitsevaisuus. Joukkueissamme on vuosien varrella pelannut useita
maahanmuuttajanuoria.
Seurassamme löytyy riittävästi nuoria ja myös vanhempia tekijöitä tapahtumien
järjestelyyn. Olemme olleet toimijoina useampana vuotena mm. Liperin Leipäpäivässä ja
Pärnävaaran talviriehassa.
Liperin Laulu
Yhteensä

1000

600,00

600

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Yhdistys on toiminut Liperissä, ja sovitusti
yhteistyössä kunnan kanssa jo 42 vuotta. Aiemmalta nimeltään Liperin Pelimanniyhdistys.
Vuosittain olemme olleet mukana mm vapputapahtumassa, Leipäpäivillä, järjestäneet
konsertteja ja musiikkia erilaisiin tilaisuuksiin. Kuoron levyjä on ollut kunnan liikelahjoina.
Vuodesta 2020 toimintaamme tuli mukaan karaoke, joka monipuolistaa
mahdollisuuksiamme ohjelma- ja tapahtumajärjestäjinä. Olemme pitäneet Liperiä esillä
myös ennen korona-aikaa tehdyillä esiintymismatkoilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Viimeksi Suomi100-hankkeessa Aurinkorannikolla Fuengirolassa. Olemme luotettava
yhteistyökumppani.
Musiikki ja laulaminen, erityisesti kuorolaulaminen ovat tutkitusti terveyttä edistäviä.
Edistämme terveyttä ja verkostoitumista tarjoamalla yhdessä mahdollisuuksia osallistua
musiikin kuunteluun ja laulamiseen, sekä mahdollisuuden tutustua liperiläiseen
yhdistykseen, jossa harrastusta voi jatkaa. Kutsumme ihmisiä harrastamaan
terveysliikunnan lisäksi terveyslaulua!
Kesätoritapahtumat ovat saaneet paljon hyvää palautetta ja kävijöitä koko maakunnasta,
kauempaakin. Kuten Leipäpäivä. Karaokelaulu on oiva tapa saada ihmiset viihtymään ja
mukaan jopa ympärivuotiseen terveyttä edistävään harrastamiseen.
Jos koronatilanne estää tapahtumien järjestämisen talviaikaan sisätiloissa, niin
toivottavasti se on mahdollista kesän tullen ulkona. Tällöin kannattaa tarjota ihmisille
runsaasti positiivisia kohtaamisia ja tapahtumia nostamaan mielialaa ja jaksamista.
Olemme valmiit räätälöimään tarjontaamme yhteistyön merkeissä.
Liperin Leipäpäivä ry
Yhteensä

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, Muussa
viestinnässä, kuten lehtijutuissa
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vappupäivän tapahtuma 1.5.2021, Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus
(heinäkuu), Vanhusten viikko (lokakuu), Räätälöityjä musiikkituokioita palvelutaloissa ja tk:n vuodeosastolla.
Vappupäivänä kuoron esiintyminen tapahtuman avauksen yhteydessä. Lisäksi koko tapahtuman ajan yhdistyksen
karaokelaulajat esiintyvät yleisön iloksi ja antavat laulumahdollisuuden myös halukkaille yleisöstä. Täten saadaan usein uusia
jäseniä mukaan Liperissä toimivaan yhdistykseen.
Liplatus tapahtumaan tarjoamme kuoron pienryhmän ja/tai karaokelaulajien ohjelmaosuuden. Sovitusti musiikki voi olla myös
taustamusiikkia ruokailun ajalle tai osallistujille mahdollisuus laulaa kesäistä karaokea.
Vanhusten viikolle voimme räätälöidä teemaan sopivan muistojeni musiikki- konsertin osaksi viikon ohjelmatarjontaa.
Palvelutaloihin ja terveyskeskuksen vuodeosastolle tarjoamme 5–7 pienryhmän (2–4 hlöä), järjestämää musiikkituokiota
”lauluja elämäntaipaleelta". Aiheet voidaan räätälöidä vuodenaikaan tai muihin teemoihin liittyviksi.

8000

5000,00

5000

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle: Liperin Leipäpäivä ry on kokenut
tapahtumajärjestäjäorganisaatio. Liperin Leipäpäivä -tapahtumaan on parhaimmillaan
osallistunut 110 näytteilleasettajaa ja noin 7 000 kävijää. Leipäpäivän lisäksi yhdistys on
järjestänyt muutamia kertoja myös Vappu-tapahtuman ja Vapaa-ajanasukkaiden
kesätapahtuman. Viime kesänä oltiin mukana myös Myllymiljöön kesätapahtumien
järjestämisessä. Liperin Leipäpäivä ry on tapahtumajärjestelyissä tehnyt hyvää yhteistyötä
muiden yhdistysten ja Liperin kunnan kanssa. Kunnan vaakuna on ollut hyvin esillä
ilmoi elussa ja sosiaalisessa mediassa. Vappu-tapahtuma 3 000 €
Liperin Leipäpäivä 5 000 €
Yhteensä 8 000 €

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos, Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa,
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym., Nettisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa, Muussa vies nnässä, kuten leh jutuissa
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vappupäivän tapahtuma 1.5.2021, Liperin Leipäpäivä 24.9.2022: Tapahtuman
suunnittelu ja koordinointi, ohjelman järjestäminen, näytteilleasettajien aktivointi tapahtumaan, liikenteen ohjaus ja
järjestyksenvalvonta, tapahtumaan liittyvät luvat, tapahtumamarkkinointi.
Yhteistyötä tehdään useiden yhdistysten ja kunnan kanssa.

Liperin Taimi (yleisurheilu)
Yhteensä

1000

700,00

700

Haen kumppanuusyhteistyötä: Haen Liperin kuntaa yhteistyökumppaniksi Pärnä Trail
polkujuoksukilpailuun. Kilpailua on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2017 lähtien.
Kisakeskuksena ja kilpailualueena on toiminut Pärnävaaran kisakeskus ja keskuksen
monipuoliset polkuverkostot. Osallistujia kisoissa on ollut vuosittain noin 30-40 henkilöä.
Tarkoitus on kehittää Pärnä Trailista kunnalle merkittävä ja perinteinen vuosittainen
tapahtuma. Tällä tavalla saisimme myös kuntalaisia liikkeelle. Kilpailussa voimme
hyödyntää kunnan merkitsemiä Pärnävaaran hienoja polkuverkostoja.
Tarjoamme pitkäaikaista yhteistyötä ja pyrimme kasvattamaan tapahtumasta
valtakunnallisesti merkittävän polkujuoksutapahtuman.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos
Kisaisännyyden muodossa
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym.
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa
Kunnan työntekijöille ilmainen osallistuminen Pärnä Trail tapahtumaan: Vastaamme Pärnä Trail tapahtuman järjestämisestä.
Käytämme kilpailussa kunnan uusimia Kinttupolkuja ja annamme kilpailijoille mahdollisuuden haastaa itseään myös pitkillä
matkoilla. Pyrimme tekemään kilpailusta perinteisen kilpailutapahtuman ja löytämään sille paikan kansallisessa
polkujuoksukalenterissa. Emme kilpaile Vaarojen Maratonin kanssa vaan pyrimme tekemään yhteistyötä kyseisen
kilpailutoimijoiden kanssa. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on kasvattaa Pärnä Trailin osallistujamäärää useisiin satoihin
osallistujiin. Pyrkimyksenämme on samalla edistää Liperin ja Pärnävaaran tunnettavuutta. Lisäksi markkinoimme kunnan
liikunnallista vetovoimaisuutta ja toimintaympäristöä.
Tulevana kesänä lasten yleisurheilukilpailujen järjestäminen kunnan eri kylillä. Lisäksi Pitäjänmestaruuskilpailut Jyrin kentällä.
Kaikissa näissä tapahtumissa järjestäjänä Liperin Taimi

Ylämyllyn Yllätys
Yhteensä

2500

2000,00

2000

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle:
Ylämyllyn Yllätyksellä on 445 passillista pelaajaa, yli 100 kuntoilevaa aikuista ja yli 100 Ylyn
seura-asuja käyttävää vapaaehtoistoimijaa. Ylyläiset käyttävät logollisia seura-asuja paljon
myös muulla vapaa-ajallaan.
18 ryhmää (joukkuetta, perhefutisryhmää, kuntoryhmää) harjoittelevat yhteensä yli 50
kertaa viikossa ympäri vuoden sekä pelaavat eri jalkapallon sarjoja ja maakunnalisia liigoja
noin 50 joukkueella ja futsal-sarjoja 12 joukkueella. Osallistumme lisäksi kymmeniin eri
turnauksiin eri puolilla Suomea (+ulkomailla koronan salliessa). Paloaukean kentällä on
kesäkaudella noin 50000 kävijää seuran järjestämissä tapahtumissa (ei sis. koululaisia).
Kotiturnauksia ja -pelejä järjestämme kymmenittäin, suurimpana Kortteliliiga-turnaus (x 12), joka tuo Joensuun alueelta 500 perhettä Paloaukealle.
Seuramme näkyy menestyneiden pelaajien/joukkueiden sekä muun aktiivisen toiminnan
(sadat koulu- ja päiväkotivierailut ja muu hanketyö, harrastamisen Suomen malli, leirit,
koulutukset, talkoilu) kautta niin somessa kuin muissakin medioissa.

Näkyvyys: Kilpailu- ja edustusasuissa
Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos
Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa
Kisaisännyyden muodossa
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys,palkintojenjaot ym.
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Videot (markkinointi, striimaus)
Olemme vierailleet maksutta liperiläisissä kouluissa ja päiväkodeissa vuonna 2021 tavoittaen touko-marraskuussa 1200 lasta
(65 liikuntatuokiota). Tähän olemme saaneet OKM:n tukea, mutta hankkeessa on myös mittava omarahoitusosuus, joka kasvaa
toukokuun 2022 alusta alkaen. Jotta voisimme jatkaa yhtä suuressa mittakaavassa vaikuttaviksi (kymmeniä uusia
liikuntaharrastuksen aloittaneita lapsia) todettuja vierailuja, toivomme tähän kumppanuusyhteistyötä erikseen sovitulla
tavalla.
Lisäksi järjestämme koulu- ja päiväkotifutistapahtumien järjestäminen.
Vuonna 2021 aloitetun esittelyvideon loppuunsaattaminen, ja jakelu vierasjoukkueille/somekanaviin jne. Ideana, että jopa
useisiin satoihin peleihin saapuvilla huoltojoukoilla/joukkueilla olisi mahdollisuus saada tietoa Ylämyllystä/Liperistä ja
erityisesti Jyrin alueesta. Vinkkivideo johdattelisi vieraat Kinttupoluille, uimarannoille, kertoisi tonttitarjonnasta ja kouluista,
kylän yrityksistä sekä tietysti historiasta.
Vuonna 2021 aloitettujen striimausten kehittäminen, jotta entistä useammilla joukkueilla olisi pelilähetyksissä grafiikkaa
(kunnan logo).

SPR Viinijärven osasto
Yhteensä

500

200,00

200

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle

Näkyvyys: kilpailu- ja edustusasuissa
Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos
Koko perheen talvirieha Pärnävaaralla (helmi-maaliskuu)
Vappupäivän tapahtuma 1.5.2021
Kunnan henkilöstön virkistysiltapäivä
Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus (heinäkuu)
Paloaukeapäivä syyskuu 2022
Liperin Leipäpäivä 24.9.2022

Yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ikäihmisille kerhotoimintaa, käy koululla
antamassa ea-opetusta,
ensiapuryhmä päivystää yli kuntarajojen, pitää Kammaria josssa mahdollisuus
kahvitteluun ja sanomalehtien lukemiseen.

Lähinnä tulee mieleen ensiapupäivystys. Olemme olleet aikaisemminkin mukana näissä tapahtumissa.
Keväisin ja syksyisin tel atapahtuma, joka on avoin kaikille.
EA-liiveissä olisi paikka kunnan tarralogolle.
Karttunen & Luostarinen, työryhmä
Yhteensä

8500

5000,00

5000

Haen kumppanuusyhteistyötä (katso kohta 7)
Olemme toteuttaneet kahtena kesänä tapahtumia Myllymiljööllä. Saaneet
näytteilleasettajia sekä yleisöä liikkeelle jo mukavasti. Tapahtumien edelleen
kehittäminen ja laajentaminen tavoitteena jo kaksipäiväistäminenkin ainakin yhden
tapahtuman osalta. Matalan kynnyksen tapahtumia, joiden ympärillä iloista pöhinää.
Tarkoituksena järjestäytyä yhdistysmuotoon talven aikana.
Myllymiljööllä toteutetut tapahtumat. V 2022 suunnitelmissa 3 tapahtumaa, joista osa
joudutaan sijoittamaan uusille alueille.
Kaksipäiväisyyden tavoitteleminen.
Tulossa mm Vanhat autot, Veteraanikoneet ja uutuutena järeämpi kalusto.
Iloista yhteistä pöhinää järjestelyiden, toteutuksen sekä tapahtumien merkeissä.
Uudistuminen ja laajentuminen ja yhdessä tekeminen.

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos
Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym.
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Muussa viestinnässä, kuten lehtijutuissa
Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus (heinäkuu)
Myllymiljöön tapahtumat:
Käytännön järjestelyt, toteutus, ohjelma, esim. muun tapahtuman yhteydessä tai erikseen toteutettuna.
Paikka, valmistelut, ravitsemispalvelut, lopputyöt

Kesän tapahtumat 5000 €/tapahtuma
Liplatus valmistelut 3500 €
Roukalahden Kivekkäät ry
Yhteensä

1000

300,00

300

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle

Näkyvyys: Printtimateriaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai lehtimainos
Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Roukalahden Kivekkäät ry järjestää Roukalahden kesäteatterin esitykset, joissa kävi
kesällä 2019 5300 katsojaa. Yhdistyksessä selvitetään myös mahdollisuutta järjestää
elokuvatapahtuma Roukaraina muutaman vuoden tauon jälkeen.

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus (heinäkuu)

Liperin Kokkoveikot ry
Yhteensä

800

700,00

700

Haen kumppanuusyhteistyötä

Näkyvyys: Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Muussa vies nnässä, kuten leh jutuissa
Vappupäivän tapahtuma 1.5.2022:
Ohjelma/aktiviteetti piste koko perheelle vappuna

Liperin Kokkoveikot on aktiivinen partiolippukunta, joka toimii koko Liperin kunnan
alueella. Partiotoiminnassa on mukana harrastajia vauvasta vaariin noin 100 henkilön
verran. Lisäksi toimintaa mahdollistamassa on vanhempia ja perheenjäseniä.
Partiotoiminnan yhtenä tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia ja
vastuullisia kuntalaisia. Lippukuntamme kotisivuilla näkyvissä Liperin kunta
yhteistyökumppanina ja linkki kunnan kutisivuille. Toimiessamme näkyvästi
partiopiirimme tapahtumissa edustamme myös kotikuntaa Liperiä. Meidät huomataan ja
seurataan sosiaalisessa mediassa nykyisin helposti.
Haemme myös yhteistyösopimusta tapahtumayhteistyön sekä näkyvyysyhteistön osalta:

Kumppanuusyhteistyö: vuodesta 2018 olemme tehneet kumppanuusyhteistyötä Liperin kunnan kanssa esittelemällä Liperin
kunnan retkipaikkoja. Retkipaikkablogimme retkipaikat.blogspot.com on saanut uusia lukijoita viimevuoden poikkeusolon
myötä ja blogiamme linkitetään sosiaalisessa mediassa retkipaikoista keskusteltaessa. Vuoden aikana blogiamme on luettu yli
10 000 kertaa.
Olemme valmiit jatkamaan retkipaikkaesittelyjä myös vuonna 2022. Koska tunnetuimmat paikat ovat jo esitelty, voimme jatkaa
""teemaesittelyilljä"" (esimerkiksi talviretkeily Salokylän kylälatu, WinterTrail Pärnä) sekä testata ja esitellä retkeilyvälineitä
(esim. sup-laudat, fatbike-pyörät), joita Liperin kunnalla on kuntalaisten lainattavana. Yritämme kuitenkin vielä löytää myös
uusia kohteita esiteltäväksi. (Geokätkötrailit, Nopsakin kuntoportaat)
Olemme valmiit tekemään viisi uutta blogikirjoitusta vuoden 2022 yhteistyössä Liperin kunnan kanssa. Esittelyt ja kuvat ovat
entiseen tapaan käytettävissä myös kunnan omassa markkinoinnissa. Haemme siis 500 euron kumppanuusyhteistyösopimusta
kattamaan retkien matkakuluja, ohjelmamateriaaleja ja esittelyjen laatimiskuluja.
Retki- ja luontokohteiden esitteleminen tukee kuntalaisten virkistystoimintaa ja hyvinvointia yli kuntarajojen näin koronaaikana.

200 euroa näkyvyysyhteistyön jatkuminen entiseen tapaan
100 euroa Yhteistyösopimuksen kautta, Liperin vapun ohjelma ja aktiviteetti pisteeseen,
500 euroa kumppanuusyhteistyösopimukseen, kattamaan retkien materiaali- ja
matkakuluja. Ohjelmamateriaalien ja esittelelyjen laatimiskuluja

Salibandyseura Jekku Ry
Yhteensä

500

500,00

500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle
Tavoitteena on meillä tuoda salibandya lisää liperiläisten tietoisuuteen ja vankistaa
tulevaisuudessa laji Liperiin miesten, naisten sekä junioreiden tahoilta.

Näkyvyys: Kilpailu- ja edustusasuissa
Ne sivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Haetaan 500€ ensi kauden kilpaurheilun tukemiseen.

Joensuun Agilityurheilijat ry/Agiråkki-tapahtuma
Yhteensä

700

500,00

500

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle

Näkyvyys: Mainoskylteissä sisä- tai ulkotiloissa
Tapahtumapaikalla olevassa mainonnassa, esim. oma osasto, banderolli, tervehdys, palkintojenjaot ym.
Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Järjestämme Pärnävaaran Koiraurheilukeskuksessa nelipäiväiset agilitykilpailut
pääsiäisenä 2022 yhdessä Pohjois-Karjalan Seurakoirat ry:n kanssa. Agiråkki-tapahtumaan
odotetaan kisaajia ympäri Suomea ja yksi tuomareista on tulossa Norjasta, joten voimme
tarjota näkyvyyttä laajalti tapahtuman kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Koko perheen talvirieha Pärnävaaralla (helmi-maaliskuu)
Voisimme Pärnävaaran talvitapahtumassa järjestää oman pisteen hallillamme, jossa voisi olla lelukoira-agilitya, rotuvisaa tms.
Aiemmin olemme olleet talvitapahtumassa mukana ja silloin oli tarjolla myös rekiajelua lapsille koiran vetämässä
ahkiossa/reessä.

Järjestimme Agiråkin yhdessä heinäkuussa 2018 Joensuun keskuskentällä, jolloin
tapahtumaan osallistui kolmen päivän aikaan noin 1000 kisaajaa. Tällä kertaa tapahtuma
järjestetään pienimuotoisempana, mutta paikalle odotetaan kuitenkin runsaasti väkeä,
arviolta joitakin satoja kisaajia. Tarkoitus olisi kisata agilitya neljä päivää aamusta iltaan!

Kuoringan järviyhdistys ry
Yhteensä

500

200,00

200

Haen yhteistyösopimusta yhdistykselle

Näkyvyys: Prin materiaaleissa, esim. tapahtuman käsiohjelma tai leh mainos
Ne sivuilla ja sosiaalisessa mediassa
Muussa vies nnässä, kuten leh jutuissa

Kuorinka on Liperin tunnetuin järvi, ja sen vaaliminen ja ainutlaatuisuuden esille
tuominen on erinomaisen vahva valtti Liperille ja kohottaa koko seutukunnan imagoa.
Kuoringan järviyhdistys edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja -hoitoa.
Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuman voisi rakentaa jonkin teeman ympärille,
esimerkkinä Kuorinka ja yleisemmin, miten kesäasukkaat voivat edistää (mökki)järvensä
hyvinvointia tai estää sen pilaantumista.

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Vapaa-ajan asukkaiden kesätapahtuma Liplatus (heinäkuu)
Tietoa ja esityksiä Kuoringasta (asiantuntijoita, kunnostustoimien esittelyä, talkootyötä)

Viinijärven Urheilijat/Kunnari-leiri
Yhteensä

6500

4500,00

4500

Viinijärven Urheilijat ry järjestää 18.-19.6.2022 Pesäpalloliiton Itäisen alueen ensimmäisen
6-12 -vuotiaiden pesäpallon alueleirin, Kunnarileirin.
Kunnarileirille odotetaan n. 450 junioria taustajoukkoineen ja leirin järjestelyyn osallistuu
pelkästään ViUsta n. 100 vapaaehtoista.

Leiriä ehdotetaan osaksi Pesäpallon 100 -vuotisjuhlaohjelmaa, jolloin leiri saa myös
merkittävää valtakunnallista näkyvyyttä. Liperissä järjestettävää leiriä tullaan markkinoimaan
omien kanavien, laajojen lajiverkostojen ja yhteistyökumppanuuksien kautta.
Yhteistyökumppanina ja pääsponsorina Liperin kunta tulee saamaan positiivista näkyvyyttä
niin järjestäjien kuin leirille osallistuvien käyttäjien kautta. Leirille tehdään Instagram ja
Facebook-tilit sekä omat verkkosivut.
Leirin kautta Liperi lisää tunnettuuttaan urheilu- ja matkailuystävällisenä kuntana ja
monien mahdollisuuksien pitäjänä.
KUNNARILEIRIN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANUUS 6500 eur
Otteluisännyys Pesäpallon 100-vuotisjuhlaotteluun 18.6.2022: (2 500 eur)
Vip-tila tarjoiluineen 15 hlöä
avausheitto
äänimainonta ottelussa
otteluisäntä lahjoittaa koti- ja vierasjoukkueen pelipalkinnot (4 kpl).
Näkyvyys leirituotteissa: (2 000 eur)
Ostettava leirituote leiriläisille, logonäkyvyys
Leiriranneke, logonäkyvyys
Talkoolaisten vaatetus, logonäkyvyys
Leiribanderolli, sijainti leirikylässä, logonäkyvyys
Kunnan näkyvyys leirin markkinoinnissa: (2000 eur)
Kunnan logo näkyy leirin kaikissa markkinointikanavissa (some, verkko,
leirikirjeet…). Kaikessa leirin viestinnässä tehdään aktiivista yhteistyötä,
kunnan toiveet huomioiden ja viestintäsuunnitelmat yhteensovittaen.
Kunnan omien roll-upien, beach flagien, tms. käyttö leirin tapahtumissa
Kunta saa käyttää leirin nimeä ja logoa omassa viestinnässään.

Viinijärven Urheilijat
Yhteensä

1000

700,00

700
Kunnan logonäkyvyys kaikissa seuran pelipuvuissa ja seuran verkkosivuilla.
Seuran osallistuminen kunnan järjestämiin tapahtumiin, esim.
vapputapahtuma.

SEURAYHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2022

Tapahtumat, joissa voimme olla mukana: Seura on myös halukas olemaan mukana muissakin tapahtumajärjestelyissä
erillistä korvausta vastaan. Aikaisempina vuosina mm. kuntalaisten jouluateria,
Pärnän talvirieha, mökkiläisten rantakala jne.

Fitness Media Oy ja SCL Finland Oy , Liperi Strongman and Strongwoman Challenge
Yhteensä

8500

3000,00

3000

Liperi Strongman and Strongwoman Challenge- kilpailu järjestetään Liperissä 18.6.tai
2.7.2022. Liperi on kilpailun SCL:n kotimainen pääyhteistyöyritys. Liperi voi hyödyntää
"SCL:n kotimainen pääyhteistyöyritys" -statusta tässä sopimuksessa mainittavalla tavalla.
Liperillä on lisäksi oikeus käyttää SCL tapahtumatunnusta markkinoinnissa ja
tiedottamisessa yhteisesti sovittavalla tavalla. Tapahtuma järjestetään
ilmaistapahtumana.

Näkyvyys SCL tapahtuman aikana/näkyvyys televisioinnissa kilpailun aikana:
Kilpailun tv-introssa, lajien välillä ja kilpailun lopussa esitellään Liperiä videokuvin. Kilpailulajit suoritetaan Liperin
kirkkorannassa. Kaikkien kilpailijoiden paidoissa on Liperin kunnan logo vasemmalla puolella rintaa, sekä Liperin kunta saa
oman yhdessä erikseen sovittavan lajin, jossa Liperin logo hyvin esillä. Liperi saa mainosaitaan 4 kpl 0,8m x 2,0m logo kylttejä.
Liperi saa tapahtumaan halutessaan oman esittelyosaston. Liperi mukana tapahtuman avajaispuheessa, palkintojenjaossa ja
kaikessa ennakkomarkkinoinnissa.
Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa:
Liperi on tapahtuman markkinoinnin pääyhteistyökumppanina oikeutettu suurimpaan näkyvyyteen markkinoinnissa. Fitness
Media ja SCL tekevät markkinointia tapahtumasta voimailulajien suomalaisissa ja kansainvälisissä medioissa lähinnä
tiedottamalla ja julistekampanjalla. Näissä yhteyksissä Liperi saa suurimman näkyvyyden tapahtuman
pääyhteistyökumppanina.
Näkyvyys televisiossa
Kilpailusta tehdään SCL:n toimesta tunnin TV-kooste näkyy mm. Suomessa CMORE (MAX) kanavalla (3 kertaa) ja tämän lisäksi
kilpailusta tehdään live stream- lähetys sanomalehti Karjalaisen toimesta.

4.250 euroa (+alv) heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen
4.250 euroa (+alv) maaliskuussa 2022
Pro Liperi ry
Yhteensä
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Kävelytien viimeistelyä. Mahdollisten talvivaurioiden korjaaminen, kohtaamispaikan
viimeistely sekä kävelytien päiväkodin puoleisen osan "jatkaminen".
Lintulavan rakentaminen keväällä 2022. Rakennustarvikkeiden hankintaa varten meillä on
LC Liperiltä saatu 1.000 € lahjoitus.
Lammasaitauksen kevätkunnostus. Kyse on ensinnäkin kaatuneiden puiden aiheuttamien
vahinkojen korjaamisesta ja talven aikana mahdollisesti kertyneen hoitovelan
hanskaamisesta. Aitaan on tarkoitus asentaa/ rakentaa portti, jolloin traktori tai
kaivinkone pääsisi aitaukseen ilman, että jouduttaisiin purkamaan aitaa.

Joensuun Urheiluautoiijat ry

9000

2000,00

2000
Pro Liperi ry anoo Liperi n kunnalta 9.000 € suuruista avustusta.
Tästä noin 3.500 € kohdistuisi keväällä 2022 suoritettavien hankkeiden rahoittamiseksi.
Loppuosalla kunta osallistuisi kävelytien rakentamisesta kertyneiden kulujen kattamiseen sekä
niihin panostuksiin, joiden tavoitteena on Luhtapuiston yleisilmeen vahva kirkastaminen. Riittävän
rahoituksen varmistumisen myötä olemassa olevat visiot ja suunnitelmat voitaisiin toteuttaa
riittävän laadukkaina ilman pitkää aikajännettä ja tässä voisi avautua myös kunnan työllistettäville
mahdollisuus sekä merkittävään että näkyvään työpanokseen.

Yhteensä

4200

1500,00

1500

Joensuun Ua on v. 1962 perustettu vireä ja aktiivinen autourheiluseura. Olemme yksi
suurimmista lajin seuroista Suomessa. Kuten tunnettua, seuran toiminta keskittyy Liperin
Ylämyllyllä sijaitsevaan moottoriurheilukeskukseen jossa järjestetään vuosittain 1 – 5
kansallisen ja/tai SM tason kilpailua sekä harjoittelutoimintaa lähes ympärivuotisesti.
Tulevana kesänä järjestämme Ylämyllyllä seuraavat kilpailut:
22.5. Kevät mylly JM.
28.-29.5. Karting SM
30.-31.7. Mekonomen Rallicross SM ja Mekonomen Crosskart SM
10.-11.9. EVK-liiga JM
Lisäksi seura juhlii 60 vuotista taivaltaan syksyllä 2022.

Tarjoamme kunnalle näkyvyyttä tapahtumista seuraavasti:
Kevät Mylly 22.5.
Logonäkyvyys etusivulla kaikissa kilpailun painotuotteissa, nettisivuilla joeua.fi sekä
sosiaalisen media julkaisuissa ja kilpailuun liittyvässä mainonnassa.
Liperin kunnan haluama julkaisu kilpailun fb ryhmässä. (seuraajia tällä hetkellä 919
henkilöä ), Käsiohjelmamainos 1 sivu, Pääsylippuja tapahtumaan 20kpl
Näkyvyyden hinta 500€
Karting SM 28.-29.5.
Kilpailuun osallistuu n. 100 lasta ja nuorta ympäri Suomen, perheineen.
Logonäkyvyys etusivulla kaikissa kilpailun painotuotteissa, nettisivuilla joeua.fi sekä
sosiaalisen media julkaisuissa. Kilpailun nimeäminen haluamallanne tavalla, esim. Karting SM Liperi. Mahdollisuus
suoramarkkinointiin osallistujille painotuottein. Näkyvyys kilpailupaikalla banderolli tms., Käsiohjelmamainos 1 sivu
Näkyvyyden hinta 2000€
Näkyvyyden hinta ilman kilpailun nimeä 800€
30.-31.7. Mekonomen Rallicross SM ja Mekonomen Crosskart SM
Logonäkyvyys etusivulla kaikissa kilpailun painotuotteissa, nettisivuilla joeua.fi sekä
sosiaalisen media julkaisuissa. Käsiohjelma mainos 1 sivu. Mainosvideo tai -kuva kilpailun suoraan livestream lähetykseen (
karjalainen.fi ) Pääsylippuja tapahtumaan 20 kpl
Näkyvyyden hinta 1000€
10.-11.9. EVK-liiga JM
osallistujia yli 200 hlö, huoltojoukkoineen ympäri Suomen ja katsojia jopa 2000 kpl
( perustuu tilastoihin ennen korona-aikaa ) Logonäkyvyys etusivulla kaikissa kilpailun painotuotteissa, nettisivuilla joeua.fi sekä
sosiaalisen media julkaisuissa ja kilpailuun liittyvässä mainonnassa, Liperin kunnan haluama julkaisu kilpailun fb ryhmässä. (
seuraajia tällä hetkellä n. 2500
henkilöä ) Käsiohjelma mainos 1 sivu. 300€. Mainosvideo tai -kuva kilpailun suoraan livestream lähetykseen ( karjalainen.fi )
Pääsylippuja tapahtumaan 20 kpl a 15€
Näkyvyyden hinta 700€
Näkyvyys yhteensä, 4 kilpailua 3000 – 4200€

Kylä/asukasyhdistysten kahviraha 200€/yhdistys
Yhteensä

3600

3600

3600

79100,00

45300,00

45300,00

Ahonkylän kylätoimikunta
Eko-alueen kylätoimikunta
Honkalammin Asukasyhdistys ry
Jyrin kyläyhdistys
Kaarnalammen kylätoimikunta
Kaatamon seudun kyläyhdistys ry
Komperon kyläyhdistys ry
Käsämän kyläyhdistys ry
Leppälahden kyläyhdistys ry
Liperinsalon kyläyhdistys ry
Mattisenlahti-Puromäki kyläyhdistys ry
Pro Liperi ry / Liperin kirkonkylän kyläyhdistys
Puolivälin asukasyhdistys
Roukalahden kyläyhdistys ry
Salokylän kyläyhdistys ry
Tutju-Roukalahti-Saariston kyläyhdistys ry
Vaivio-Härkinvaaran kyläyhdistys ry
Viinijärven Kyläyhdistys ry
Yksityishenkilöt ja urheiljat

Yhteensä

Raha maksetaan kun kylä/asukasyhdistys toimittaa tilinumeron.

