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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE LIIKKUVA PÄIJÄTHÄME KIERTUE
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry hakee tukea hankkeelle Liikkuva Päijät-Häme –
kiertue.
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke:

Liikkuva Päijät-Häme -kiertue

Hakija:

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Tarkoitus:

Hankkeessa järjestetään Liikkuva Päijät-Häme -kuntotestikiertue,
johon on tavoitteena saada kaikki Päijät-Hämeen yhdeksän kuntaa
mukaan. Testattavat saavat henkilökohtaisen tulosraportin sekä
selkeät toimenpideohjeet oman toimintakyvyn kehittämiseen. Toimenpideohjeet sisältävät tieto fyysisen kunnon kehittämisestä, hyvästä ravitsemuksesta ja laadukkaasta palautumisesta. Kuntotestistä saa myös kattavat ryhmäraportit, joten kunnan yhteyshenkilöt
saavat tärkeää tietoa kuntalaisten kunnosta.
Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on saada kuntotesteihin
saapuvia henkilöitä ottamaan itse vastuuta oman hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisestä. Selkeät ohjeet, riittävän pitkä ajanjakso
niiden toteuttamiseen (n. 6 kk) ja seurantatestit mahdollistavat sen,
että osallistujien arki voi muuttua pysyvästi fyysisesti aktiivisemmaksi ja elintavat terveyden kannalta paremmiksi.

Toimenpiteet
Kuntotestipäivinä kunta markkinoi omia liikuntapalveluitaan ja tilaisuuteen kutsutaan mukaan myös paikallisia urheiluseuroja, kansanterveysjärjestöjä, kansanopistoja sekä yksityisiä liikuntapalvelutuottajia kertomaan omista liikuntaryhmistä ja -palveluistaan. Kuntotestikiertueen ohessa järjestetään jokaisessa osallistuvassa kunnassa
myös verkostotapaaminen kunnan urheiluseuroille, kansalaisopistoille, kansanterveysjärjestöille, PHHYKY:lle ja yksityisille liikuntapalvelutuottajille liikuntapalveluketjun edistämiseksi sekä maakunnallisen terveysliikuntastratregian jalkauttamisen tueksi.
Hankkeen projektipäällikkö vastaa tapahtumasta kokonaisuudessaan ja toteuttaa sen yhteistyössä LAMK:n, Haaga-Helian sekä Pajulahden opiskelijoiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
Jokaisen kunnan osalta tapahtuman viestintä suunnitellaan yhdessä ja siinä käytetään hyväksi kunnan olemassa olevia tiedotuskanavia kuten ilmoitustauluja, verkkosivuja, sosiaalista mediaa yms.
Hankkeen kesto:

1.1.2019 – 30.6.2020

Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018-2021
1a Kestävä valinta.
Hyväksyttävä kustannusarvio on 20 000 euroa.
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Myönnettävä maakunnan kehittämisraha on enintään 10 000 euroa.
Avustusprosentti on enintään 50 %.
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää kuntien rahoitusta 5 000 euroa hakijan omarahoitusta 5 000 euroa.
Avustuksen kertakorvaukseen on hyväksytty kustannukset:

Henkilöstökulut
Matkakulut
Ostopalvelut
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Toimistokulut
Muut kulut
Yhteensä

euroa
16 360
1 000
700
440
500
500
1 080
14 080

Osto- ja tarvikehankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjeita. Viestinnässä on käytettävä
Päijät-Hämeen maakunnan tunnuksia.
Tässä päätöksessä noudatetaan, mitä 20.1.2014 voimaan tulleessa Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) esitetään Tuen käyttöä koskevista ehdoista (18 §) sekä Tuen maksamisen edellytyksistä (19-20 §) ja Takaisinperinnän
edellytyksistä (37 §).
Edellä mainitun lain nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten voimaantuloon saakka,
maakunnan kehittämisrahan osalta noudatetaan, mitä tällä hetkellä voimassa olevissa asetuksissa esitetään.
Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät
tiedot.
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
Avustuksen saajan on toimitettava hanketta koskeva maksatushakemus 4 kk:n kuluessa
hankkeen päättymisestä. Maksatuksen kertakorvausta varten on raportoiva loppuraportti,
josta selviää kiertueen toteutuminen hankesuunnitelman mukaisesti ja mm. osallistuneiden
kuntien rahoitus, roolit ja asukkaiden määrä. Lisäksi on raportoiva, miten hankkeessa tuettu
toiminta jatkuu tulevina vuosina.
Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on erityisasiantuntija Petri Veijalainen.

Laura Leppänen
maakuntajohtaja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
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