Alueraha 2018 koillinen alue, hakemusten
yhteenveto. Jaettava alueraha on yht. 5 000 €
Hakija

Tapahtuma/hanke

Kohde/hlöä Budjetti €

1. Kumpulan omakotiyhdistys

Kumpulan alueen yhteisöllinen Elojuhla. Suunnattu
erityisesti lapsiperheille, aikuisille myös ohjelmaa myöhemmin 200-300 henk.
illalla.

900 €

450 €

2. Atalan seudun omakotiyhdistys ry

Atalan alueen asukkaille suunnattu yhteinen luontoretki
kansallispuistoon tai vastaavaan retkeilyalueeseen.

600 €

450 €

3. Messukylän perinneseura ry

Takahuhdin historiakävelyjen (kaupunginosakävelyt) ja luentojen järjestäminen. Tarkoitus on lisätä alueen asukkaiden
150-300 henk.
tietämystä alueensa historiasta ja kulttuuriperinnöstä.
Tapahtumat olisivat osa eri toimijoiden järjestämää Koillisen
alueen syyskarnevaalia.

500 €

400 €

4. Linnainmaan omakotiyhdistys ry

A) Toiminallinen liikunta, kaikille ikäryhmille ilmainen
fysioterapeutin viikottainen lihaskuntotunti koulun salissa B)
Puistokahvakuula aikuisille viikoittain kesällä C) Jättiputkien
torjunta urheilukentän viereisessä metsikössä

100 henk.

1 950,50 €

1 250 €

5. Kaanaan Kyläyhdistys ry

Perinteiset Nappulahiihdot 4.3.2018 Kaanaassa. Sarjat 0-12
vuotiaille, kaikki osallistujat palkitaan. Leppoisa ja lapsia
kannustava osallistumaan ja liikkumaan.

n. 100 henk.

350 €

200 €

6. Irjalan omakotiyhdistys ry

Irjalan Makasiinin Vilttikirppis 20.5.2018. Samassa
yhteydessä järjestetään lautapelitapahtuma Makasiinin
sisätiloissa. Yhteisöllinen tapahtuma, jossa vetonaulana
shakin asiantuntija.

100 henk.

750 €

600 €

7. Viitapohjan kyläyhdistys ry

Viitapohjan 35-vuotis kesäjuhlat (ohjelmalliset iltamat)
heinäkuussa. Talkoilla järjestettävä kaikille avoin ja maksuton
kesäjuhla, ohjelmaa, arpajaiset, buffetti ym.

500-600 henk.

1 800 €

800 €

50 henk.

Haettu €

8. Linnainmaan koti ja koulu ry
(Linnainmaan koulun
vanhempainyhdistys)

Linnainmaan kevättapahtuma 2018, joka on suunnattu
lähinnä lapsiperheille ja on jatkunut jo 40 vuotta. Höpinätötteröduo, temppurata, juoksukilpailu, poniratsastus,
peräkonttikirppis ym. Tapahtumassa mukanan seuroja ja
yhdistyksiä (n. 15) esittelemässä toimintaansa.

1000 henk.

1 500 €

1 000 €

9. Takahuhdin koulun
vanhempainyhdistys ry

Mitä tubettajat ajattelevat kiusaamisesta, erityisesti somekiusaamisesta? Tarkoituksena kiusaamisen
ennaltaehkäiseminen. Tapahtumapaikkana koulun piha, jossa
eri toimijoiden esittelypisteitä, nuorten omaa musiikkia, buffetti
ja vieraana puhumassa lasten ja nuorten suosima tubettaja.

3000-4000
henk.

3 000 €

1 000 €

10. Aitoniemen-Hirvenniemen
Kyläläiset ry

Perhekerhotoiminta lapsiperheille Aitoniemen Keson
kylätalolla. Kerho on tarkoitettu kaikille alueen lapsiperheille
kerran kuukaudessa. Askarteluja, pelejä, leipomista ym.

70 henk.

550 €

500 €

350 henk.

500 €

400 €

12. Leinolan Omakotiyhdistys ry

Lyhtykulkue 6.12.2018 Lyylikinkadun päästä Mannerheimin
kalliolle, jossa glögitarjoilu. Muistamme 1918 tapahtumia ja
Suomen itsenäisyyttä.

200 henk.

400 €

200 €

13. Leinolan Omakotiyhdistys ry

Pihakirppis ja ravintolapäivä. Asukkaiden tavaramyyntiä
sekä mahdollisuus pitää päivän ravintolaa ja myydä omia
herkkuja.

500 henk.

450 €

250 €

14. Koillisen Kuoro (Tampereen
nuorisoseura ry)

Koillisen Kuoron esiintymiset ja yhteislaulutilaisuudet
koillisella alueella. Aluerahaa haetaan näiden tilaisuuuksien
nuottikuluihin ja yhteislaulumonisteisiin. Kuoro on kaikille
avoin eri-ikäisten matalan kynnyksen sekakuoro.

200 henk.

800 €

500 €

Atalan koulun kevättapahtuma 28.4.2018. Yhdistysten ja
11. Atalan koulun vanhempainyhdistys seurojen toimintapisteitä, peräkonttikirppis, vohvelikahvio,
eläinsuunnistus ym, esiintyjänä Riesa-Pelle

Koonti 7.2.2018/uj. Aluerahan jakamisesityksestä päätetään koillisen Alueverkostossa ke 14.2.2018

Hakemusten yhteissumma

8 000 €

