PELTOKANKAAN LIIKUNTAPUISTON LUMETUSJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN
MUISTIO ELY-KESKUKSEN, VIISARIN JA KIVIJÄRVEN KUNNAN TAPAAMISESTA
Kivijärven kunnanvirastolla pe. 26.1.2018 klo 10.00-12.00
Osanottajat: ( )
Todettiin, että Peltokankaan lumetusjärjestelmän avustushakemus on edelleen vireillä Ely-keskuksessa
odottamassa jatkotoimia.
Kivijärven kunta haki ensin noin 123.000 euron hankkeeseen Leader Viisarilta 90%:n avustusta. Hanke tuli
vireille 24.11.2016. Viisari ei puoltanut rahoitusta katsottuaan sen hyödyiltään ja käyttöasteeltaan pieneksi
kustannuksiin nähden. Ely-keskus hylkäsi hakemuksen Leader-ryhmän päätöksen mukaisesti 9.2.2017.
Ely-keskus totesi myöhemmin Kivijärven kunnan hankkeen kuitenkin yleishyödylliseksi ja valitsi sen
rahoitettavaksi hankkeeksi. Suoraan Elyn kautta tuki on 60%.
Kunnan ja Viisarin välillä on keskusteltu vielä eri yhteyksissä maaseuturahaston mahdollisesta
rahoituksesta, jonka johdosta tämä keskustelutilaisuus järjestettiin. Tapaamisessa käytiin läpi hankkeen
rahoitusvaihtoehdot ja päätöksentekoon liittyvät prosessit.
( ) kertoi, että Kivijärven kunnanvaltuusto on nähnyt lumetusjärjestelmän hankkimisen tärkeäksi.
Lumivarmaa ympäristöä tarvitaan, jotta matkailusta voisi kehittyä aidosti ympärivuotinen elinkeino.
Laskettelurinnettä ei voi käyttää, jos siellä ei ole lunta. Myös hiihtoladulla on paljon käyttäjiä. Tykkilumen
ansiosta kausi jatkuisi pitkälle kevättalveen.
Elyn ( ) piti hanketta perusteltuna ja järkevänä. ( ) kertoi, että rahoituksessa Ely voisi tulla sen verran
vastaan, että avustus olisi 70% ja kunnan osuus 30%. Päätös Ely-keskuksesta saadaan hyvin nopealla
aikataululla, mutta se vaatii ensin kunnan puolelta päätöksen.
Elyn hakujaksot ovat helmi-, touko- ja lokakuussa. Hankkeiden kustannusarvion yläraja on miljoona euroa.
Leader Viisarin tuki on maksimissaan 180.000 euroa seutukuntaa kohti vuodessa. ( ) totesi, että Viisari
haluaa seutukunnalle toimintaa ja se rahoittaa ennemmin useita pieniä hankkeita. Latuverkoston ja
laskettelumäen ympärille toivotaan eri toimijoiden tekemiä pienempiä kehittämishankkeita. Kunnan
näkökulmasta muita hankkeita ei kannata suunnitella ennen kuin lumetusjärjestelmä on hankittu.
Tapaamisessa keskusteltiin lisäksi Kivijärven Moottorikelkkailijoiden urahankkeesta. Avustus voi olla
maksimissaan 75%, eikä sen tarvitse sisältää 25%:n kuntarahaa, koska hanke palvele Kivijärveä laajempaa
aluetta. Tämäkin hanke on Hyrrä-järjestelmässä keskeneräisenä Elylle osoitettuna. Hakemus on
mahdollista myös siirtää Viisarille, jolloin kokonaiskustannuksista tuki voi olla 50% ja talkootyön osuus 50%.
Kysymyksessä on moottorikelkkailijoiden oma hanke, jota ei käsitellä kunnassa.
( ) muistuttaa kelkkailijoita hankesuunnitelman viimeistelystä ja lopullisesta lähettämisestä.
Tilaisuuden lopuksi keskusteltiin lyhyesti myös minigolfradasta ja uuden puistoalueen kehittämisestä, sekä
kuntalaisten toiveista saada kaukaloon tekojää. Tekojää jatkaisi luistelukautta alkupäästä ainakin parilla
kuukaudella.
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