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Hankkeen kuvaus 
 

Kuudestaan ry:n Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen tavoitteena oli rahoittaa 10-20 harrastus- ja vapaa-
ajanviettopaikkojen sekä reitistöjen rakentamista ja kunnostusta, sekä harrastusvälineiden hankintaa. 
Toteutettavilla toimenpiteillä ja investoinneilla lisätään asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, 
parannetaan asumisviihtyisyyttä ja tehostetaan yhteisessä käytössä olevien reitistöjen ja harrastustilojen 
käyttöä. 

Hankkeen toimialueena oli Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri. Hyödynsaajina ovat alueemme asukkaat ja 
alueella vierailevat ihmiset.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa tiedotettiin avoimella menettelyllä hankerahoituksen avautumisesta pienien 
investointien toteuttamiseksi ja avustettiin hakemusten valmistelussa.  

Toisen vaiheen aikana avustettiin hakijoita hankkeiden käynnistämisessä, toimenpiteiden toteuttamisessa, 
maksatusten hakemisessa ja seurataan hankkeiden toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hakijoille 
pidettiin neljä yhteistä aloituspalaveria.  

 

Hankkeen resurssit 
 
Hankkeelle tarvittiin rahoitusta hankkeen koordinaatiosta aiheutuviin kuluihin; palkkakustannuksiin, 
ostopalveluihin ja matkakuluihin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kuudestaan ry:n toiminnanjohtaja 
Paula Erkkilä toimi hankkeen vastuuhenkilönä. Käytännön toimenpiteiden toteuttajana toimii 
kehittämissuunnittelija Päivi Rintala, joka vastaa tiedotuksesta, hankehakemusten käsittelystä ja 
valmistelusta, maksatuksen käsittelystä ja raportoinnista. Alkutiedottamista, -neuvontaa ja -aktivointia teki 
myös kehittämissuunnittelija Jaana Sippola. Edellä mainitut kulut sisältyvät kustannusarvion kohtaan palkat 
ja palkkiot. Ostopalvelut sisältävät tarvittavat lehti-ilmoitukset ja viestintäkulut. Matkakuluihin sisältyy Päivi 
Rintalan matkakulut mm. aloituspalavereihin ja alatoimenpidekohtaisiin neuvonpitoihin, sekä 
alatoimenpiteiden kuvausmatkoihin. 
 

 
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ja kuvaus valintamenettelystä 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tiedotettiin avoimella menettelyllä hankerahoituksesta. Avustettiin hakemusten 
valmistelussa ja pidetään yhteisiä tilaisuuksia hakijoille, jolloin hakijat voivat verkostoitua keskenään. 
Hakijoina voivat olla julkis - ja yksityisoikeudelliset yhteisöt ja säätiöt.  
 
Määräaikaan mennessä saatiin 21 hakemusta, joista kaksi hakijaa veti pois hakemuksensa ennen hallituksen 
käsittelyä. Hakemusten esivalinta suoritettiin pakollisten kriteerien perusteella ja hakijoiden oli vastattava 
mahdollisiin täydennyspyyntöihin pikaisesti.  
 



Alatoimenpiteiden valinnan teki Kuudestaan ry:n hallitus kriteereihin perustuen marraskuussa 2017. 
Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeiden toteuttajaksi valittiin 19 alatoimenpidettä ja hakijaa. Valinnan jälkeen 
Kuudestaan ry teki kirjalliset sopimukset 20.12.2017 valittujen alatoimenpiteiden toteuttajien kanssa. 
Sopimuksella varmistettiin tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen, sekä tuen ehtojen 
noudattaminen.  
 
Alatoimenpiteiden virallisesta päätöksestä vastasi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja virallinen päätös 
Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeelle saatiin joulukuussa 2018, vain hieman ennen kuin alatoimenpiteiden 
toteuttamisaika ja koko hankkeen toteutusaika päättyi. 
 

Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen kriteerit 
 

• haettavien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 2 000 – 10 000 välillä  
• tukitaso 75 % 
• hakuaika 14.8.-16.10.2017 
• toteutusaika: alahankkeiden tulee toteutua 31.10.2018  
• omarahoitusosuutta (25 %) on mahdollisuus kuitata talkootöillä (0 – 100 % ) 
• paikallista kulttuuria, viihtyvyyttä tai harrastustoimintaa edistävä  
• sosiaalista pääomaa vahvistava  
• hanke toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta  
• hanke hyödyntää ja edesauttaa rakennetun infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä 
 

Pakollisten kriteerien täyttyessä hankkeet laitettiin järjestykseen painotusten pisteytyksen perusteella. 
 
Hankkeen tiedotus 

Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeen alussa julkaistiin lehti-ilmoitus Lakeuden portti -nimisessä lehdessä. 
Ilmoituksessa tuotiin esille alatoimenpiteiden hakuun liittyviä asioita. Lisäksi sama hakuilmoitus julkaistiin 
Kuudestaan ry:n nettisivuilla ja Facebook -sivustolla.  
 
Teemahankkeelle tehtiin myös oma pdf -muotoinen esite, jota jaettiin eri tilaisuuksissa tai lähetettiin 
sähköpostilla kiinnostuneille. 
 
Kuudestaan ry:n nettisivustolle avattiin oma sivu Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeelle, jota täydennettiin 
päiväkirjamuotoisesti hankkeen etenemisestä 
https://kuudestaan.net/yhteisoille/teemahankkeet/aktiivisuutta-kyliin-teemahanke/ 
 
Hankkeen alkuvaiheessa, vuoden 2018 alussa järjestettiin neljä eri aloituspalaveria, eli yksi kussakin 
Kuudestaan ry:n alueen kunnista. Osallistujia saatiin jokaisesta yhdistyksestä vähintään yksi, joistakin neljä. 
Lisäksi toteutusajan loppupuolella käytiin muutamien hakijoiden luona kertaamassa loppumaksatuksen 
tekoa, tekemässä juttuja ko. investointikohteista ja kuvaamassa niitä. 
 
Hankkeen aikana hyödynnettiin sosiaalista mediaa mm. seuraavilla Facebook sivuilla ja ryhmissä: 
Kuudestaan ry, Alavus puskaradio, Ähtärin ilmoitustaulu, Soinista Päivää!, Kuortane, JPNews ja  Uhoo. 
Lisäksi hakijoiden omilla Facebook- ja nettisivuilla kerrottiin kunkin alatoimenpiteen edistymisestä. 
Tiedotusta toteutuneista hankkeista jaettiin myös sähköisissä uutiskirjeissä.  
 
Hankkeen aikana saatiin läpi yhteensä kahdeksan lehtijuttua hankkeesta ja sen alatoimenpiteistä 
Kuudestaan ry:n ja hakijoiden aloitteista. 
 
  

https://kuudestaan.net/yhteisoille/teemahankkeet/aktiivisuutta-kyliin-teemahanke/


Rahoitettujen alatoimenpiteiden kuvaus 
 
Alavuden kaupunki 
 
Alavuden kaupunki rakensi Kirkkojärven rantaan 
”Tusan maisemareitti” nimellä kulkevan 
puistopolun jatkeen. Reitti kulkee järven rantaa 
mukaillen uudelle hautausmaalle saakka. Matkalle 
rakennettiin myös yksi silta ja puistopolun varteen 
kaupunki rakensi omalla rahallaan valaistuksen. 
Aluetta on kehitetty edeltävillä kehittämis- ja 
investointihankkeilla, tämä on hyvä jatko näihin 
hankkeisiin. Järven ranta on ollut tiheää pusikkoa, 
joka raivattiin hankkeen yhteydessä ja samalla 
katettiin hankkeen yksityinen rahoitus 
talkootyönä. Tusan maisemareitti valmistui 
keväällä 2018. Käyttäjiä reitillä on ollut alusta asti 
hyvin runsaasti. 
 
 
Boxing Ähtäri ry 
 
Boxing Ähtäri ry on uusi yhdistys, joka perustettiin 
edistämään kuntonyrkkeilyharrastusta Ähtärin 
alueella. Uutena yhdistyksenä he tarvitsivat 
välineistöä, jotta aktiivista harrastustoimintaa 
voitaisiin aloittaa Inhan entisen koulun tiloissa. 
Leader-rahalla hankittiin kuntonyrkkeilyyn ja 
lihaskuntoharjoitteluun liittyviä välineitä mm. 
nyrkkeilyhanskoja, kypäriä, säkkejä, suojia, tankoja, 
painoja jne. hyvin monipuolisesti. Nyt yhdistys on 
järjestänyt kuntonyrkkeilyn alkeiskursseja ja saanut 
paljon uusia harrastajia, sekä nuorista, että vähän 
vanhemmistakin kuntoilijoista. Talkootyössä oli 
mukana aktiivisia harrastajia ja uusia jäseniä, mikä 
osaltaan lisäsi yhteisöllisyyttä harrastajien kesken. 
 
Hautakylän kyläyhdistys ry 
 
Hautakylän kyläyhdistyksen luistelukenttä oli ajan myötä 
alkanut viettää vinoon, jolloin jään jäädyttäminen talvisin 
alkoi olla hankalaa hommaa. Kyläyhdistys päätti hakea 
Leader-rahaa luistelukentän tasoittamiseen ja 
päätylaitojen hankintaan, joita kentällä ei vielä ollut. 
Lisäksi hankittiin kylälle oma luistinten teroituskone. 
Muutosta toimenpiteisiin tuli sen verran, että todettiin 
päätylaidat käytännön syistä huonoiksi, koska kiekot 
tahtovat lentää laidan yli ja kadota lumihankeen. Sen 
sijaan päädyttiin hankkimaan kiekkoverkko, joka pitää 
kiekot paremmin kentällä. Työt sujuivat kaikin puolin 
mallikkaasti ja kyläläiset ovat olleet kenttään kuluneen 
talven aikana tyytyväisiä. Käyttäjiä sekä teroituskoneelle, että kentälle riittää naapurikylistä saakka. 



Kuortaneen kunta 
 
Kuortaneen kuntaan haluttiin tehdä kulttuuripyöräreitti tuomaan esille 
Kuortaneen alueen monenlaisia kulttuurikohteita matkailijoille, mutta 
myös kuntalaisille. Hankkeen aluksi kylät kutsuttiin yhteiseen 
tilaisuuteen, jossa ohjeistettiin kyliä etsimään sopivia kohteita omalta 
kylältään. Kohteita tuli olla kolmesta viiteen per kylä. Maanomistajien 
lupien hakeminen osoittautui kohteiden osalta melko työlääksi ja 
haastavaksi, mutta kohteet saatiin loppu viimein luvitettua ja 
kartoitettua. Kunta tilasi tolpat ja taulut kohteisiin ja k yläyhdistykset 
pystyttivät taulut talkoilla. Tauluissa on myös QR-koodit, joilla voi etsiä 
lisätietoa kohteista. Pyöräilyreitti löytyy kunnan nettisivuilta 
kulttuuripyöräilyn alta. 
 

Kuortaneen kunto Ry 

Kuortaneen Kunnon omistama KUKUn maja Kuortaneella on 
rakennettu vuonna 1952. Tilaa käytetään mm. tanssipaikkana 
sekä nyrkkeily- ym. urheilutoimintaan ja Eliittikisat 
tapahtumapaikkana. Majan lattian ja julkisivun kunto olivat 
heikentyneet vuosien kuluessa ja tarvitsivat freesausta. 
Hankkeella remontoitiin rakennuksen julkisivua maalamalla 
ja uusimalla osittain ulkoverhouspaneelia, sekä kiinnittämällä 
löystyneitä ikkunoita uudestaan. Kukun majan verhot olivat 
täysin hapertuneet, mikä huomattiin vasta 
remontointivaiheessa, joten niiden uusinta tehtiin 
ylimääräisenä muutostyönä. Suurin talkootyö tehtiin lattian 
hionnassa ja sen lakkauksessa. Onneksi talkootöihin saatiin 
hyvin porukkaa mm. painijaostosta ja muistakin seuran 
jäsenistä ja harrastajista. Lopuksi vielä fiksattiin Kukun majan kyltti ja näin majasta saatiin lähes 
uudenveroinen. 

 

Laasalan kyläseura ry 

Laasalan kyläseuran aktiivit päättivät rakentaa teemahankkeen 
rahjoituksella Alasen uimarantaan kökällä saunamökin kyläläisten 
virkistyskäyttöön ja vapaa-ajan viettopaikaksi. Kesä 2018 osoittautui 
rakentamisen kannalta hyväksi, sillä säät suosivat kökkäläisiä, jotka 
ahersivat viikonloppuisin mökkityömaalla. Sähköliittymän puute aiheutti 
hankaluuksia varsinkin projektin alkuvaiheessa, mutta sitten saatiin 
tarvittaessa lainalle aggregaattia, mikä helpotti toimintaa. Kyläläisten 
joukossa oli onneksi rakennusalan ammattilaisia, joiden johdolla työt 
sujuivat jouhevasti. Muutoksena alkuperäiseen suunnitelmaan, 
huopakaton sijaan saunamökkiin laitettiin peltikatto. Lopputulokseen 
kyläläiset ovat enemmänkin kuin tyytyväisiä. 



Leppälän maa- ja kotitalousseura 

Leppälän maa- ja kotitalousseuran pieni, mutta 
sitäkin sisukkaampi aktiiviporukka päättivät 
remontoida maamiesseurantalon näyttämön, 
lisätä näyttämövalot ja hankkia karaokelaitteet 
kyläläisten ja harrastajien käyttöön. Kökkäväkeä ei 
tällä kertaa saatu paljoa paikalle, mutta hanke 
saatiin vietyä läpi. Muutoksena alkuperäiseen 
suunnitelmaan sen verran, että talon sähköistykset 
osoittautuivat sen verran vanhanaikaiseksi, että 
jouduttiin tekemään huomattavasti isompi 
sähköurakka pelkkien näyttämävalojen 
asentamisen sijaan. Tämä työ jäi tällä kertaa 
suurimmaksi osaksi hankkeen kustannusten 
ulkopuolelle. Uudella näyttämöllä on jo esitetty ”Lumikki ja seitsemän kääpiötä” -näytelmää useita esityksiä 
runsaslukuiselle yleisölle. Karaokelaitteet pääsivät ensi kertaa käyttöön puurojuhlissa joulukuussa. 

 

Lions Club Kuortane ry 

Lions Club Kuortane haki Leader-rahoitusta jo olemassa olevan 
Aholankankaan frisbeegolfradan jatkamiseen täysimittaiseksi.  
Aholankangas on Kuortaneen Urheiluopistosäätiön omistama alue, ja 
LC Kuortane sekä säätiö tekivät radan tekemisestä sopimuksen säätiön 
alueelle. Rataa jatkettiin 9-väylän verran, jolloin reitille tulee mittaa 2,5 
kilometriä, toki pelatessa askeleita joutuu ottamaan reilusti enemmän. 
Rata nimettiin Kuortane DiscGolfParkiksi. Radan suunnittelusta vastasi 
alan ammattilainen Pasi Koivu. Suunnittelussa huomioitiin sekä 
kokeneiden harrastajien tarpeet, että aloittelijoidenkin tarpeet. Työt 
käynnistyivät elokuussa aluspuuston raivauksella. Ensimmäiset 
pelaajat tulivat uudelle radalle heti koriasentajien perässä, joten 
kiinnostusta rataa kohtaan oli heti alusta alkaen. Rata sai myös 
asiaankuuluvat infotaulut. Työt tehtiin talkoona, ja sillä kerättiin 
hankkeen yksityisen rahan osuus. Rata on nyt vapaasti sekä opiston 
asiakkaiden, että kuntalaistenkin käytettävissä. 

 

Mäyryn kyläyhdistys ry 

Mäyryn kyläyhdistyksen omistaman Piilopirtin portaat 
kaipasivat täydellistä remonttia turvallisuussyistä, ja pihalle 
haluttiin penkkejä istuskelua varten. Kuharannan Beach 
Volley -kentän läheisyyteen hankittiin harrastusvälineitä, 
mm. kajakkeja varusteineen hankittiin kaksi kappaletta, 
lento- ja jalkapallo, frisbeegolfkorit, kiekot ja laukku sekä ns. 
Lapinkota. Rakentaminen tehtiin loppukesästä talkoolaisten 
voimin, joita riitti paikalle mukavasti. Ammattitaitoakin 
löytyi, joten valmista tuli ja lopputulokseen oltiin tyytyväisiä. Harrastevälineiden hankinta viivästyi, sillä 



tarjottuja välineitä ei enää ollutkaan toimittajilta saatavilla. Lopulta tarvittavat välineet saatiin hankituksi ja 
osa hankinnoista oli halvempia kuin alun perin tarjouksessa, joten tehtiin muutos hakemukseen siten että 
hankittiin kaksi kajakkia yhden sijaan. Välineet pääsevät käyttöön kevään 2019 aikana. 

 

Rantatöysän metsästysseura r.y. 

Rantatöysän metsästysseura haki Leader-rahoitusta 
porakaivon rakentamista varten, joka tarvittiin omassa 
omistuksessa olevan kiinteistön ns. metsästysmajan 
läheisyyteen. Lisäksi rahoitusta haettiin aggrekaatin 
hankintaa varten, joka löytyi paikallisesta liikkeestä. 
Porakaivon tekemiseen pyydettiin kolme tarjousta ja 
Pohjanmaan Porakaivo Oy valittiin toteuttajaksi. Kaivo 
porattiin jo toukokuussa 2018. Pumppu asennettiin noin 
viikko sen jälkeen. Syksyllä laitettiin vielä laitteisto siten, että 
saatiin vesi majan sisälle. Tähän osaaminen löytyi omasta 
porukasta. Hankkeen toteutus sujui ilman viivästyksiä ja 
ongelmia. Lopputulokseen ollaan tyytyväisiä, sillä tämä lisää majan käyttömahdollisuuksia yhteistyössä 
kyläseuran kanssa. 

 

Saurun seudun Maa- ja kotitalousseura ry 

Saurun seudun Maa- ja kotitalousseuran johtokunta päätti 
osallistua Aktiivisuutta kyliin teemahankkeeseen ja hakea 
rahoitusta SUP-lautojen hankintaan. Kylässä sijaitsee uudistettu 
Lauttosen uimaranta-alue ja järviäkin on useampia. Myönteisen 
päätöksen tultua, SUP-laudat tilattiin varusteineen. Lämpöisen 
kesän aikana käyttöä laudoilla on ollut valtavasti, jopa niin, että 
Uuno-koirakin pääsi laudan kyytiin ja nautti kokemuksesta 
valtavasti. Kaiken kaikkiaan hankinta osoittautui onnistuneeksi.  

 

Savolankylän maa- ja kotitalousseura ry 

Savolankylän maa- ja kotitalousseuran nimi on muuttunut 
Savolankylä ry:ksi vuoden 2019 alussa. Savolankylä toteutti 
teemahankkeessa ison laavun, pääsiäiskokkopaikan ja 
parkkialueen rakentamisen vuokraamalleen maa-alueelle 
Ähtärin Savolankylässä. Laavun suunnittelusta vastasi oman 
kyläänen rakennusinsinööri talkootyönä ja käytännön 
toteutukseen osallistui iso joukko muita kyläläisiä. Työlle 
perustettiin oma rakennustoimikunta, joka johti työtä 
suunnitelmallisesti. Rungon pystytys ostettiin urakoitsijalta. 
Talkootyönä tehtiin muut työt, jopa kaivinkonetyöt 
parkkialueen, laavun ja pääsiäiskokon pohjaa varten, sekä 
tarvittavat maisemoinnit. Savolankylän laavun avajaisia juhlittiin musiikin ja pienen tarjoilun kera 27.10.2018. 



Kyläyhdistys tarjosi kahvia, mehua ja makkaraa. Paikalla oli 60 vierasta, joista kaukaisimmat Bulgarian 
Suurlähettiläs Martin Ivanov perheineen. Avajaiset huomioitiin myös Uutisnuotta, Ilkka ja Viiskunta -lehdissä. 

 

Sedu Ähtäri Tuomarniemi 

Tuomarniemen puulajipuistoreitin kunnostus 
toteutettiin Sedun eri koulutusalojen yhteistyönä. 
Esteettömän polkureitin rakentaminen toteutettiin 
maanrakennusalan aikuisopiskelijoiden toimesta. 
Hankesuunnitelman mukaista laavua ei hankkeen 
aikataulussa saatu toimitettua, joten se korvattiin Sedu 
Ähtärin talonrakentajaopiskelijoiden tekemällä 
laavulla, joka on suunniteltua tilavampi ja palvelee 
paremmin erityisesti esteettömiä käyttäjiä. 
Puulajireitin alumiiniset kylttipohjat varsineen tekivät 
Sedu Ähtärin kone- ja tuotantotekniikan 
aikuisopiskelijat. Puulajikohtaiset tekstit koottiin ja valokuvattiin. Internetsivujen ja QR-koodeihin perustuvan 
infojärjestelmän toteutettiin myös omana toimena. Kyltit ja lähtöpaikan infotaulu painatettiin ulkopuolisena 
palveluna. Kokonaisuutena hanke onnistui hyvin ja lopputulos on suunnitellun mukainen. 

 

Soinin Eläinystävät ry 

Soinin Eläinystävien toimijat hakivat rahoitusta koirapuiston 
rakentamiseen niin sanotulle Maijankydön alueelle, jonka he 
saivat käyttöönsä Soinin kunnalta. Raivuu aloitettiin vasta syksyllä 
2018, koska kesä osoittautui liian kuumaksi sellaisiin hommiin. 
Raivaushomma eteni sen verran hitaasti, että jouduttiin ottamaan 
isompi kone avuksi, jolla homma saatiin hoidetuksi ja 
kaivinkonetyöt voitiin aloittaa. Aitauksesta tehtiin 50 x 70 metriä 
kokoinen alue. Traktoriportti ja kulkuportit tuottivat heti 
kättelyssä ongelmia, joten ne tullaan ehkä myöhemmin 
vaihtamaan kätevämpiin. Koirapuisto on herättänyt laajasti 
kiinnostusta ja on ollut käyttäjilleen hyvin mieluinen. Silloin tällöin 
puistossa järjestetään toimintaa mm. pentukoirille. Facebookissa on koirapuistosta ja sen säännöistä laadittu 
video: Soinin koirapuisto 

 

Soinin Sisu ry 

Soinin Sisu ry:n pyöräilyjaosto halusi saada soinilaisia ihmisiä 
liikkumaan ja nauttimaan luonnosta uusilla tavoilla ja sen vuoksi 
he päättivät hankkia pyöräilyjaoston toimintaan viisi kappaletta 
fatbikeja eli läskipyöriä varusteineen. Pyöristä pyydettiin kolme 
tarjousta ja edullisimmat valittiin sekä tilattiin. Maastopyöräily 
sopii kaikenikäisille ja kuntoisille, ja pyöriä onkin annettu 
käyttöön mm. Hankiajot MTB 2018 tapahtumassa ja muissa 



sopivissa tapahtumissa Soinissa. Monet ovat tätä myötä innostuneet lajista.  

Soinin Sisun naisjaosto hankki saman hankkeen tuella kolme siirreltävää telttakatosta, 
joita käytetään monenlaisissa eri tapahtumissa. Alun perin katoksia piti hankkia vain 
yksi, mutta sitten löytyi toimittaja, jonka hinnat olivat niin paljon edullisemmat kuin 
muilla laadun kärsimättä, että katoksia päätettiinkin hankkia kolme kappaletta. 
Katokset ovat olleet tarpeellinen hankinta ja käytössä monissa kesän 2018 
tapahtumissa Soinissa.  

 

Suomenselän Koskikalastajat Ry 

Suomenselän Koskikalastajat ry:n aktiivinen porukka 
haki teemahankkeen rahoitusta Niemisjoen retkeily- 
ja kalastusreitin kunnostukselle. Ensin reitti 
raivattiin, puhdistettiin ja levennettiin. Sitten 
merkattiin siltojen paikat. Puhdistustyö vei paljon 
työaikaa johtuen hankalasta maaperästä. Ojien 
ylityssillat teetettiin valmiiksi kasattuina. Sillat vietiin 
ja asennettiin paikalleen mönkijöiden avustuksella. 
Iso kaarisilta vietiin osissa ja kasattiin. Opasteviitat 
kaiverrutettiin ja asennettiin itse. Muoviset kartat 
teetettiin ulkopuolisella ja sijoitettiin reitin 
infotauluihin. Laavun rappusten ja esteettömyys-
luiskan teko viivästyi, koska ei saatu kaivinkonetta 
paikalle ajoissa. Reitistön pohjan viimeistely jäi vielä 
osittain tekemättä, mitä työtä tulemme jatkamaan hankkeen jo päätyttyä keväällä 2019. Murske tasaa 
juurakkoista ja kivikkoista reittiä ja tekee siitä turvallisemman kulkea. Ähtärin kaupunki myönsi lainaa, että 
laskut saatiin maksettua ennen hankerahojen tuloutumista. Reitistö on jo nyt saanut paljon kiitosta ja 
olemme todella tyytyväisiä siihen mitä saimme aikaan. 

 

Suomenselän Pegasus ry 

Suomenselän Pegasus päätti hakea rahoitusta 
aurinkokaukoputken hankintaan yhdistyksen 
jäsenten ja tähtitornilla vierailevien, mm. 
koululaisten käyttöön. Aurinkokaukoputken 
hankinta myös pidentää taivaankappaleiden 
tarkkailuaikaa, eli vaatimuksena ei tällöin olekaan 
pimeä vuoden- ja vuorokaudenaika kuten yleensä. 
Kaukoputken hankinta sujui vaivattomasti 
tilaamalla nettikaupasta ja se on ollut aktiivisessa 
käytössä jo kesällä 2018. Lisäksi yhdistyksen jäsenet 
päättivät kunnostaa tähtitornin kupolin, jonka rakenne oli ajan kuluessa väsähtänyt. Kunnostustyö painottui 
hankeajan loppuun, jolloin paikallinen rakennusliike toteutti sen ilman ongelmia. Kupolin uuden luukun 
toiminnasta saadaan käytännön kokemuksia vasta kevään 2019 aikana.  

 



Suomenselän Satanen ry 

Suomenselän Satanen ry päätti toteuttaa 
taukopaikan rakentamisen uuden latureitin 
varrelle, joka on osa ns. Kellomäen latureittiä. 
Loppukesästä 2018 haettiin vaihtoehtoja 
puolikodan rakentamiselle. Kolmesta 
vaihtoehdosta valittiin 12-kulmainen 
kevythirsikehikko, johon rakennettiin 2/3 
peittävä katto. Varsinaiset rakennustyöt 
aloitettiin syyskuussa. Ensin kaadettiin kökällä 
puut ja puolikodan pohja valmisteltiin 
kaivinkoneella. Traktorilla siirrettiin murskeet 
rakennuspaikalle. Kökkänä tehtiin 
rakennuksen aloitus, jonka jälkeen lopputyö 
annettiin osittain ostopalveluna 
toteutettavaksi, osittain talkoona. Puolikotaan tehdyt laverit ovat tarpeeksi leveitä myös yöpymiselle. Kodan 
keskelle tehtiin tulipaikka ja huuva. Rakennus oli valmis lokakuun loppuun mennessä ja avajaiset vietettiin 
26.1.2019 makkaran ja mehun kera. Hyvin oli avajaispäivänä hiihtäjiä paikalla huolimatta kirpeästä 
pakkaskelistä. 

 

Tohnin kyläseura ry 

Tohnin kyläseura haki rahoitusta kylätalon jätevesijärjestelmien 
ajanmukaistamiseen, ilmalämpöpumppujen hankintaan, 
keittiökalusteiden uusintaan ja rantasaunan rappusten korjaamiseen 
sekä valaisemiseen. Ilmalämpöpumput hankittiin ja asennettiin 
hetimiten. Hankinta vaikutti alentavasti sähkön kulutukseen n. 30-
40% edelliseen vuoteen verrattuna. Jätevesijärjestelmä uusittiin 
siten, että harmaavesi johdetaan nyt hankittuun ja asennettuun 
umpisäiliöön. Tämä on erityisen tärkeää pohjavesialueella. 
Talousvesijärjestelmässä vanhan pumppu/painesäiliö korvattiin 
uudella painevesiautomaatilla, mikä on vähentänyt veden 
ruosteisuutta. Keittiökalusteet olivat rikkinäiset ja muutenkin 
puutteelliset. Niiden uusiminen nykyaikaisilla kaapistoilla ja tilan 
käytön optimointi toi paljon viihtyisyyttä ja käytännöllisyyttä tilaan. 
Lisääntynyt kylmätila on ehdoton elintarvikkeille. Rantasaunan 
rappuset olivat pimeät ja vaaralliset käyttää. Rappuset tehtiin täysin 
uusiksi, lisättiin käytännölliset välitasanteet, ne valaistiin ja uusittiin 
kaiteet. Nämä turvallisuutta parantavat tekijät ovat saaneet paljon 
kiitosta avantouimareilta ja muilta käyttäjiltä. Hienoista parantuneista 
tiloista on kiittäminen myös osaavia talkoolaisia, joiden panosta 
tarvittiin erityisen paljon. 

  



Hankkeen arviointi 

Indikaattoritiedot 2017-2018 Tavoite Toteuma Yksikkö 

Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä 2500 9260 kpl 

Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit 2000 3017 h 

- joista yli tavoitetason olevat talkootyötunnit   1017 h 

Hankkeen aikana työllistyneiden määrä yht. 0,3 0,23 htv 

Toimenpiteiden määrä 15 19 kpl 

Uusien toimijoiden määrä 5 8 kpl 

Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä yht. 50 53 kpl 

Ympäristöä parantavat toimet 5 11 kpl 

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat 5 70 kpl 

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 15 34 kpl 
 

 

Aktiivisuutta kyliin teemahankkeen kaikki tavoitteet saavutettiin ja ylitettiin indikaattoritietojen valossa. 
Myös avoimen kyselyn kautta tulleet vastaukset ovat olleet hyvin positiivisia toimenpiteiden toteuttajien 
osalta. 

Negatiivista palautetta on tullut lähinnä vain siitä, että näin pieniin investointeihin tarvitaan tolkuton määrä 
papereita. Lisäksi tilapäisrahoituksen järjestäminen yllätti muutaman hakijan etukäteisinformaatiosta 
huolimatta hankkeen aikana. 

Positiivista palautetta on tullut erityisesti siitä, että myös pieniä hankkeita on pystytty tällä rahoituksella 
toteuttamaan ja kaiken kaikkiaan on koettu sosiaalisen pääoman lisäystä kyläläisten ja harrastajien kesken, 
kun on ollut yhteinen tavoite ja projekti mitä kohti edetä. 

 



Hankkeen kustannukset ja rahoitus investointien osalta 

 

 

Kustannukset alitoteutuivat alatoimenpiteiden osalta vain noin 2500 euroa eli kolmen hanketoteuttajan 
osalta. Suurin osa alatoimenpiteistä ylitti kustannusarvion reippaasti. Myös yksityinen rahoitus 
vastikkeettoman työn osalta ylitti reilusti sen mitä hankkeessa voitiin hyödyntää. 

 

  

Aktiivisuutta kyliin - teemahanke hakemukset ja kustannukset

Hakija Kustannus- 
arvio

Toteutunut, 
kustannukset 

yhteensä

Rakentami
nen

Koneet,
laitteet,
kalusto

Julkinen 
rahoitus 75%

Yksityinen 
rahoitus 25%

Rahallinen 
osuus

Vastikkeeton 
työ

a
k
s

Alavuden kaupunki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 7 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

Boxing Ähtäri ry 6 666,67 6 666,67 0,00 6 666,67 5 000,00 1 666,67 500,00 1 166,67

Hautakylän kyläyhdistys ry 6 471,60 6 471,60 4 751,60 1 720,00 4 853,70 1 617,90 162,90 1 455,00

Kuortaneen kunta 4 145,06 3 985,12 0,00 3 985,12 2 988,84 996,28 0,00 996,28

Kuortaneen kunto ry 6 572,00 4 255,96 4 255,96 0,00 3 191,97 1 063,99 0,00 1 063,99

Laasalan kyläseura ry 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 7 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

Leppälän maa- ja kotitalousseura 4 680,00 4 680,00 2 753,00 1 927,00 3 510,00 1 170,00 0,00 1 170,00

Lions Club Kuortane ry 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 7 500,00 2 500,00 100,00 2 400,00

Mäyryn kyläyhdistys ry 7 349,90 7 319,76 2 987,56 4 332,20 5 489,82 1 829,94 329,94 1 500,00

Rantatöysän metsästysseura r.y. 5 340,00 5 340,00 5 340,00 0,00 4 005,00 1 335,00 1 335,00 0,00

Saurun seudun maa- ja kotitalousseura ry 2 450,00 2 450,00 0,00 2 450,00 1 837,50 612,50 612,50 0,00

Savolankylän maa- ja kotitalousseura ry 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 7 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00

Sedu, Ähtäri Tuomarniemi 8 334,20 8 334,20 7 273,78 1 060,42 6 250,65 2 083,55 2 083,55 0,00

Soinin Eläinystävät ry 6 347,00 6 347,00 6 347,00 4 760,25 1 586,75 0,00 1 586,75

 Soinin sisu ry 8 151,00 8 151,00 0,00 8 151,00 6 113,25 2 037,75 2 037,75 0,00

Suomenselän koskikalastajat ry 8 806,00 8 806,00 5 964,66 2 841,34 6 604,50 2 201,50 11,50 2 190,00

Suomenselän Pegasus ry. 4 705,00 4 705,00 3 072,50 1 632,50 3 528,75 1 176,25 1 078,75 97,50

Suomenselän Satanen ry 7 822,00 7 822,00 7 822,00 0,00 5 866,50 1 955,50 1 955,50 0,00

Tohnin Kyläseura Ry 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 7 500,00 2 500,00 1 390,00 1 110,00

Yhteensä 137 840,43 135 334,31 90 568,06 44 766,25 101 500,73 33 833,58 11 597,39 22 236,19

Julkisen rahoituksen osuus 75%: 103 380,32 101 500,73
EU ja valtio yhteensä 80% 82 704,26 81 200,59

Kuntarahoituksen osuus 20% 20 676,06 20 300,15
Yksityinen rahoituksen osuus 25% 34 460,11 33 833,58

Rahallinen osuus 11 597,43 11 597,39
 Vastikkeeton työ yhteensä 22 862,68 22 236,19



Hankkeen kustannukset ja rahoitus koordinoinnin osalta 

 

 

 

Alavudella 12.2.2019 

 

Päivi Rintala 

Kehittämissuunnittelija 

Kuudestaan ry 

 
 
 

KUSTANNUKSET (todellisten kustannusten mukaan)

Budjetoitu 8-12/2017 1-12/2018
Jäljellä vrt. 

alkuper. 

Palkat 19 500,00 7 114,46 14 224,58 -1 839,04

Ostopalvelut 2 100,00 369,47 135,07 1 595,46

Matkakulut 500,00 128,88 352,48 18,64

Muut välittömät kulut 220,00 0,00 0,00 220,00

Yhteensä 22 320,00 7 612,81 14 712,13 -4,94

Tuki EU+valtio 80 % 17 856,00 6 090,25 11 769,70
Kuntaraha 20 % 4 464,00 1 522,56 2 942,43
Kokonaisrahoitus 22 320,00 7 612,81 14 712,13


