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VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSSUUNNITELMAESITYS 2021-2023
INVESTOINTIOSA
2020-2021
950107 Hevonlinnan investointihanke

Edellytyksenä avustustulo

Hevonlinnan ulkoilualueen jatkokehittäminen investointihankkeena Leader-hanketuella,
hankkeen toteutusaikataulu vuosina 2020-2021
Valaistuslinjan uusiminen 77.000 €, ja uusi Lapinkota keskusalueelle 11.000 €.
Vanhojen keskustasta käytettyinä siirrettyjen kyllästettyjen osittain jo lahoamistilassa olevien
valaisintolppien uusiminen metallitolppiin ja valaisimien uusiminen nykyaikaisiin liiketunnistimilla
toimiviin älyvaloihin ja LED-lamppuihin. (Tolppia lahonnut ja kaatunut jo omia aikojaan).
Maakaapelointi tarvittaessa.
Hankeavustuksen määrä alustavasti 60-65%. Hankehakemus lähetetty kesällä 2020.
Kunnan rahoitusosuus 88.000 € jaettuna kahdelle vuodelle 2020-2021. Investointituloihin vuodelle
2020 +10.000 € ja 2021 +30.000 €.
Määräraha v. 2020 28.000 €, ja v. 2021 60.000 €
88.000 €
-----------------------------------------------------------2021
950102 Liikuntatoimen irtaimisto
Jäänhoitokone
Liikuntapaikoilla käytössä oleva jäädytys-/jäänhoitokone on 20 vuotta sitten käytettynä
(10 vuotta) hankittu Jää-Matti, joka on vanhentunut, riittämätön ja loppuun kulunut, joten vaatii
jatkuvaa paikkailua ja korjauksia. Laitteesta puuttuu myös lumilinko ja työleveys
on liian kapea.
Uusi jäänhoitokone on tarpeellinen, etenkin kun jääkiekkokaukalossa on nyt uusi hiekkatekonurmi,
niin jäänhoitokoneen tulee olla ajanmukainen, ettei uusittu päällyste rikkoonnu. Laitteita esim.
Jousa 2540 kotimainen, lingollinen jäänhoitokone traktorin perään.
18.000 €
-------------------------------------------------------------2021
Ulkokuntoilupuiston rakentamishanke
Ympäristöministeriö ja ELY-keskus myöntää 10 miljoonaa elvytysrahaa kuntien
lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Hanketuki 50%. Kunnan
omarahoitusosuudeksi käyvät esim. vakituisen henkilöstön palkkakulut, suunnittelukustannukset
tai rakenteiden materiaalikustannukset.
Keskustan Urheilupuistoon ulkokuntoilupuistoalue urheilukentän ja jääkiekkokaukalon väliselle
alueelle. Turva-alusta tai hiekkatekonurmi, laitteita 8-12 kpl, valaistus, kameravalvonta.
Investointituloihin 50%, + 5.000 €.
10.000 €
----------------------------------------------------------------

2022
950104
Liikunta-alueet
Keskustan Urheilupuiston kuntoradan valaistuksen uusiminen
Led-valot 1,8 km/50 valaisinta
Valaistus on vanhanaikainen ja tolpat paikoin jo pahasti lahonneet ja kaatumisvaarassa.
Uusiminen nykyaikaisiin LED-lamppuihin, joissa on metallitolpat. Kaikki tarvikkeet ja asennukset
47.000 €, kaivuutyöt 8.000 €.
= 55.000 €
Vanhimman pururatalenkin leventäminen ja päällystäminen, väylä on kapea ja kupera ja luistelu- ja
perinteisen väylän tekeminen vaikeaa. Päällystys kahdella eri karkeusasteen murskeella, 1,0 km,
konetyöt ja murskeet (20tt)
= 20.000 €
75.000 €

2022
950102 Liikuntatoimen irtaimisto
Traktori liikunta- ja urheilupaikoille, käytetty

---------------------------------------------------------------

30.000€

