
 

 

VÄLIRAPORTTI 
 

Ajalta: 21.2.-30.9.2022 

Turvallisuutta ja hyvinvointia teemahanke 

Hankenumero: 211297 

 

Hankekuvaus 
 

Kuudestaan ry:n Turvallisuutta ja hyvinvointia kyliin -teemahankkeen tavoitteena on rahoittaa noin 15 
turvallisuutta edistävien laitteiden hankintaa ja hyvinvointia lisäävien harrasvälineiden hankintaa. 
Toteutettavilla alatoimenpiteillä lisätään asukkaiden tuvallisuutta ja mahdollisuuksia vapaa-ajan 
toimintaan, parannetaan asumisviihtyisyyttä ja tehostetaan yhteisessä käytössä olevien harrastustilojen 
käyttöä. Erityisenä tavoitteena on lisätä aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä sekä asukkaiden sosiaalista 
kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. 

Alueellamme on ollut jo pitkään toiveita ja olemme saaneet kyselyitä pienten investointien 
hakumahdollisuudesta. Kuudestaan ry:n hallitus päätti 18.2.2022 avata teemahankkeen toiveiden 
mukaisesti kone- ja laiteinvestoinneille. Hallitus valitsi 20 alatoimenpidettä toteutettavaksi 18.5.2022 
kokouksessaan. Rakentamiseen liittyvät investoinnit jätettiin rahoittamatta, koska ne eivät olleet kriteerien 
mukaiset.  

Hankkeen toteutus raportointijaksolla 21.2.-30.9.2022 
 

Alavuden ampujat ry 

Yhdistys nouti elektronisen liikkuvan maalin aseradan syyskuussa 
Hämeenlinnasta ja järeämpi kaukoajolaatikko saapui kuun lopussa 
postitse. Ne sijoitettiin kaupungilta vuokralla olevaan tilaan. 
Erityistä organisointia laitteiston hankintaan ei ole tarvittu, vaan 
kaikki on sujunut helposti; kantamalla sisään. Yhdistyksessä olla 
erittäin tyytyväisiä hankkeeseen kokonaisuutena ja ollaan 
varmoja, että käyttöä riittää jäsenmäärän kasvaessa sekä uusien 
ryhmien aloittaessa ampumaharrastusta. 

Alavuden Länsipuolen maamiesseura ry 

Maamiesseura päätti hakea teemahankkeella harrastusvälineitä 
Taipaleenkylän koulun kentälle, koska koulun lakattua kentältä oli 
viety kaikki harrastusvälineet pois. Maamiesseura teki alueen 
lapsille sekä nuorille kyselyn, millaisia harrastusvälineitä erityisesti 



haluttaisiin. Myönteisen päätöksen tultua, 
maamiesseura tilasi tuotteet Urheiluaallosta, koska 
sieltä tuotteet saatiin edullisimmin ja helpoimmin. 
Urheiluaalto toimitti pesäpalloräpylät, -mailat ja 
erilaisia muita palloja ja mailoja, frisbeegolf -korit, 
petanque pelin ja krokettipelin, turbokeihään ja 
kartioita monipuolista harrastamista varten. Kaikki 
muut harrastusvälineet saatiin paitsi 
jalkapallomaalit, joista oli kertakaikkinen pula joka 
paikassa. 

Maamiesseura oli jo aiemmin hakenut ja saanut 
rahoitusta E-P:n Ely-keskukselta kodan rakentamista varten urheilukentälle. Kota valmistui kesällä ja tätä 
sekä harrastusvälineiden saamista päätettiin juhlia Paavon polku tapahtumalla 27.7. Tapahtumaa on 
pidetty ennenkin, mutta nyt kentälle saapui ennätysmäärä osallistujia 97 henkilöä. Ikähaitari oli vauvasta 
noin 80-vuotiaisiin saakka. Kentällä on kokoontunut höntsäpesiksen pelaajia ja lapsiperheitä käy kentällä 
muutenkin pelailemassa melko usein. Olemme olleet iloisia, että harrastusvälineet ovat tulleet heti 
ahkeraan käyttöön. 

Alavuden Tervajalat ry 

Alavuden Tervajalat ry on Suomen Ladun alainen paikallisyhdistys 
Alavudella. Jäsenmäärä on yhteensä 453. Tervajaloilla on Okslammen 
rannalla yksi kota ja kaksi laavua. Kota kaipasi lisävarustelua ja siksi 
kodalle hankittiin Muurikka lettupannu ja toinen vähän erilaiseen 
tarkoitukseen oleva paistinpannu. Lisäksi hankittiin SUP -lauta ja 
ilmatäytteinen kaksin tai yksin melottava kajakki lisävarusteineen 
kaikkien jäsenten vapaaseen käyttöön. Teemahankkeella hankitaan 
myös liukulumikengät ja sauvat, mutta koska niitä ei ollut vielä 
kesällä saatavilla, joudutaan niiden toimitusta odottamaan 
loppuvuodelle saakka.  

Hankinnat päätettiin tehdä hintavertailun jälkeen Welhonpesältä ja 
Veljekset Keskiseltä. SUP -lauta ja kajakki saatiin kesäkuun lopussa ja 
kajakin asennuksessa olikin yllättävän paljon hommaa. Nämä otettiin 
virallisesti käyttöön Tervajalkojen järjestämässä tapahtumassa 
heinäkuussa. Tapahtuma pidettiin Alavuden keskustan rantapuistossa 
ja sinne saapui noin 50 henkilöä testailemaan lautaa ja kajakkia. 

Todettiin että SUP -lauta oli hieman vaikea ohjattava, mutta kajakki oli todella 
helppo ja kevyt melottava ihan yksinäänkin. Kaikki hankitut harrastusvälineet 
ovat vapaasti jäsenten käytössä ilman korvausta.  

Eläkeliiton Töysän yhdistys ry 

Yhdistys tilasi touko-kesäkuun vaihteessa toimittajalta 
Zoll AED plus merkkisen laitteen. Maailmanlaajuisen 
komponenttipulan vuoksi tätä oli kuitenkin mahdotonta 
saada tavoitellun ajan puitteissa, joten päädyimme 
vaihtamaan laitteen toiseen, Lifepak CR2 iskuriin. Iskuri 



saatiin valmistajalta 5.10. ja se asennetaan Töysä-talon 
seinään syksyn aikana kaupungin asentamaan 
lämpökaappiin. 

Pidimme jo kaksi sydäniskurin käyttöopetustilaisuutta 
yleisölle, vaikka iskuria ei ollut vielä saatukaan. 
Molemmissa tilaisuuksissa oli yhteensä 96 osallistujaa. 
Tulemme pitämään vielä ainakin yhden tilaisuuden 
myöhemmässä vaiheessa. 

Olemme tyytyväisiä ja kiitollisia hankerahoituksesta! Kiitämme avusta 
Kuudestaan ry:tä ja Virtaa yhdistystoimintaan hanketta, sydänpiiriä sekä 
Alavuden kaupunkia. Ilman tätä hanketta ja yhteistyötä Töysän keskusta 
olisi edelleen ilman ainoatakaan sydäniskuria! 

Hakojärven kyläyhdistys ry 

Hakojärvellä asuu vielä aika paljon lapsia ja nuoria, 
joille pyritään luomaan monenlaisia 
harrastusmahdollisuuksia omalla kylällä. Kylätalon 
läheisyyteen rakennettiin toisella 
investointihankkeella nuorisotila Kömmeli, joka 
tarvitsi valvontakamerat kaikkien turvaksi. 
Teemahankkeen avulla hankittiin nämä kuvaamaan 
Kömmelin ympäristöä. Valvontakamera asennettiin 
kylätalon seinään ja asennus otettiin 
ostopalveluna.  

Toinen hankinta teemahankkeella olivat Paintball kuula-aseet 
varusteineen. Kylästämme löytyi innokas vetäjä Paintball kerholle, joka 
alkoi kokoontua heti kuula-aseet saatuamme. Miika oli jo aiemmin 
pelannut värikuula-aseilla, joten hän osasi neuvoa miten niitä käytetään 
ja millaisessa maastossa harrastaminen kannattaa tehdä. Iloksemme 
kylästämme löytyi maanomistaja, joka antoi palan metsästään tähän 
käyttöön ja se sopii oivallisesti tähän toimintaan. Yhteistyössä olemme 
rakennelleet pieniä maastoesteitä tälle metsäpalalle, jotta saamme 
kentästä mielenkiintoisen. Tähän mennessä värikuula-aseilla on käynyt 
myös useita kylän ulkopuolisia ryhmiä leikkimässä ja on ollut mukava 
huomata, että tämä toiminta kiinnostaa kovin jopa raavaita aikuisia 
miehiä. 

Hautakylän kyläyhdistys ry 

Toukokuussa kun saimme myönteisen päätöksen tuesta ja tuensiirtosopimuksenkin lähetettyä, aloimme 
tilaamaan ensimmäisiä tuotteita. Heinä-elokuun vaiheessa taisi olla kaikki tavarat saapuneet ja toimitettu 
sijoituspaikkaan Hautakyläsalille.  

Ensin kuitenkin elokuussa kävimme kyläyhdistyksen aktiivisella porukalla raivaamassa ja siivoamassa tilan, 
johon olimme suunnitelleet tämän kuntoilutilan. Sen jälkeen saimme sijoittaa nyrkkeilysäkin, soutulaitteen, 
käsipainot ym paikoilleen. 

 



25.9.2022 järjestimme kyläläisille avoimet ovet kuntoilutilaan ja infosimme tilan käytöstä jatkossa. 
Kuntoilutila on avoin kaikille kyläläisille joka keskiviikko klo 18-20. Porukkaa siellä onkin käynyt joka viikko, 
joten juuri lisäsimme toisen avoimen vuoron, perjantaisin klo 19-21. Tilassa on ohjeita mm. 
kuminauhajumppaan, pilatespallon liikkeisiin ja puhdistusvälineet laitteille/välineille. Ja joka kerta siellä on 
ollut kyläyhdistyksemme väkeä, joilta on voinut kysyä neuvoa laitteiden käytöstä ja muutenkin hyvistä 
lihaskuntoliikkeistä. 

Perjantain lentopallossa on ollu paljon porukkaa, joten siellä ovat nauttineet uudesta verkosta ja pallosta. 
Seniorit ovat pelanneet uutta boccia-peliä ehkä eniten, mutta kyllä me muutkin sitä ollaan pelattu. 

Eli kyllä tämä hanke toi uutta toimintaa kylälle! Olemme olleet tyytyväisiä toteutuksesta ja kyläläiset 
tyytyväisiä tilasta, johon pääsee yhdessä kohottamaan niin kuntoa kuin mieltäkin. 

Hautakylän kyläyhdistyksen puolesta kiitän! 

Itä-Ähtärin kyläyhdistys ry 

Kyläyhdistyksen kokouksessa 31.3.2022 päätettiin hankkia sydäniskuri kylän 
asukkaita ja mökkiläisiä varten. Lähimpään sydäniskuriin on noin 10–15 
kilometrin matka. Sydäniskuri tilattiin 24.8 2022 ja toimitus sujui 
moitteetta. Asensimme iskurin suunnitellusti navetan seinään. Iskurin 
käyttökoulutus on tilattu. 

Kolun Woima ry 

Hankimme kiikarit jo kesän alussa, heti myönteisen 
päätöksen jälkeen. Kiikarit pääsivät heti testiin ja 
mainostimme niitä Facebook-ryhmässä. Suureksi 
harmiksemme havaitsimme niissä epämääräisiä ongelmia 
kuvanvakaimen kanssa. Kävimme näyttämässä kiikareita 
liikkeessä, mutta siellä ne tietysti toimivat moitteetta. 
Saimme ohjeet tarkempaan käyttöön. 

Testailimme kiikareita uudestaan ja samat ongelmat 
jatkuivat. Veimme ne uudestaan liikkeeseen, josta otettiin 

yhteyttä maahantuojaan. Onneksi maahantuoja vaihtoi tuotteen toisiin samanlaisiin kiikareihin. Ne ovat nyt 
onneksi toimineet moitteetta. Nyt olemme voineet kunnolla tiedottaa 
kiikareiden lainaamisesta ja käytöstä.  

Kiikarit ovat erinomaiset ja erityisesti kuvanvakaajan tuoma hyöty on 
lyömätön. Kaikki ovat olleet tyytyväisiä niiden käyttöön ja tämä 
innostaa meitä luonnontarkkailuun. Olemme tyytyväisiä hankkeen 
lisäksi myyjäliikkeeltä saamaamme apuun ongelmatilanteessa.  

  



Kukonkylän kyläyhdistys ry 

Hankimme 2 kpl läskipyöriä Tuurin pyörästä. Ensin vaikutti siltä, että 
emme saa pyöriä kovan kysynnän vuoksi kesäksi, mutta yllättäen 
kaupasta ilmoitettiin, että ne voidaan noutaa. 

Pyörät ovat olleet esillä erilaisissa kylän tapahtumissa ja käytettävissä 
kaikille. Jonkin verran ihmiset ovat niitä kokeilleet, mutta ilmeisesti 
täytyy panostaa lisämarkkinointiin kylällä, että kaikki uskaltautuvat 
niitä vielä kokeilemaan ja saadaan enemmän käyttöä niille. Talkootyötä ei varsinaisesti tullutkaan tässä 
hankkeessa.  

Kuortane Golf ry 

Tavoitteena oli lisätä turvallisuutta niin kentällä kuin 
klubialueella. Tämän hankkeen johdosta tilasimme 
sokettisuojat (lyöntisuojat) sekä defibrillaattorin.  

Kesällä hankitut lyöntisuojat (sokettisuojat) ovat 
lisänneet harrastajien turvallisuutta harjoitusalueella. 
Olemme erittäin tyytyväisiä uudistukseen, samoin 
pelaajat/harrastajat. Sokettisuojien suhteen aikataulu 
sujui suunnitellusti eikä toimituksessa tai käyttöönotossa 
ilmennyt ongelmia. 

Tilasimme myös defibrillaattorin kaikkien asiakkaiden turvaksi. Toimitusongelmista johtuen defibrillaattori 
ei ole vielä saapunut suuresta komponenttipulasta sekä kovan kysynnän vuoksi. Valmistajalta tuli viestiä, 
että hankinta saapunee ensi vuoden puolella perille. 

Laasalan kyläseura ry 

 

Laasalan kyläseura hankki teemahankeavustuksen myötä 
Alasen rantaan soutuveneen kyläläisten ja alueella 
vierailevien käyttöön. Vene täydentää Alasen rannan 
palveluita ja useampi kylässä vieraileva oli toivonut 
mahdollisuutta veneilyyn. Vene saatiin hankittua ajateltua 
edullisemmin ja on ollut kalastajien ja soutelijoiden 
käytössä kesän aikana. 

Leppälän maa- ja kotitalousseura 

Hankintojen ja niitä vastaan haetun avustuksen yksityiskohdat käytiin läpi 
yhdistyksen johtokunnan kokouksessa kesällä 2022. Hankintojen 
toteutusvastuu jaettiin johtokunnan jäsenten kesken. Valitettavasti kesälle 
2022 suunnitellut yhdistyksen muut tapahtumat verottivat johtokunnan 
jäsenten aikaa siinä määrin että suurinta osaa hankinnoista ei ehditty 
toteuttamaan määräpäivään 30.09.2022. Ainoastaan hakemuksessa 
mainitut sammuttimet ehdittiin hankkia määräpäivään mennessä. Loput 
tuotteista tullaan hankkimaan tämän jälkeen.          

  



Myllymäen kyläseura ry 

Saatuamme myönteisen päätöksen 
toukokuussa, hankittiin suunnitelmassa 
olleet veneet kylän kahdelle 
uimarannalle ja tilattiin 
harrastusvälineet. Veneille tehtiin myös 
telineet, vaikka niitä emme muistaneet 
varsinaiseen hakemukseen laittaakaan. 
Sammuttimet ja Pirtin 
turvallisuusvälineet tehtiin kesän aikana osin ostopalveluna ja osin 
talkootyönä. Kenttä huollettiin, että hankkeella hankittu lentopalloverkko 
saatiin käyttöön. Hankkeen vastaavana toimi Pasi Raittinen, joka yhdessä 
hallituksen ja jäsenten kanssa toteutti hankkeen hankinnat ja käytännön työt.  

Partiolippukunta Soinin Suopöllöt  

Partiolaisilla on ollut pitkäaikainen haave Savotta 
joukkueteltan hankkimisesta. Kustannus on 
kuitenkin ollut vähävaraiselle yhdistykselle liian iso, 
joten teemahankkeella saatava avustus oli tähän 
todella hyvä. Päätimme heti hakea tähän 
rahoitusta ja laitoimme välittömästi hakemuksen 
haun avauduttua. Koska meillä oli kiire saada teltta 
suunniteltuja partiotapahtumia ja -leirejä varten, 
tilasimme sen heti omalla riskillä kun hakemus oli 
vastaanotettu Kuudestaan ry:llä.  

Teltta on tuonut iloa partiolaisille ja laajentanut 
toimintaamme mahdollistaen uusia asioita ja 
tapahtumiin osallistumisia. 

Soinin palloseura 

SoPs toteutti kunnan järjestämän idea-kilpailun myötä alkunsa saaneen ajatuksen jalkapallobiljardi-
kentästä. Hanke käynnistyi yhteistyössä Soinin kunnan kanssa; kunta osoitti tarvittaessa siirrettävissä 
olevalle kentälle paikan ja toteutti pohjatyöt. Soinin kirjaston kanssa sovittiin pelipallojen säilytyksestä ja 
lainauksesta. 
 
Pohjatyöt valmistuivat ajallaan ja talkootyöt saatiin käyntiin. Pohjavanerit saatiin lahjoituksena KM- 
rahti Oy:ltä. Mukana oli talkooväkeä Soinin Vipu-pajalta. Vanerien ja koteloiden rakentamisessa apuna 
oli kaksi kokenutta kirvesmiestä. Pohjanurmen asennus ja hiekanlevitys oli sovittu tehtäväksi 
talkootyönä, mutta paikallinen hiekkatekonurmia asentava yritys lupautui pyyteettömästi hoitamaan 
asennustiimillään hiekanlevityksen. Myös tekonurmen kuljetus Alajärveltä tapahtui soinilaisen yrittäjän 
toimesta vastikkeetta. Naapurin huoltoasemalta yrittäjä kävi juuri ennen avajaistapahtuman alkua 
siirtämässä hiekkasäkin kulkuväylältä sivuun. 
 
Kenttä valmistui pelikuntoon suunnitellusti ennen avajaispäiväksi sovittuja Soinin kesämarkkinoita. 
Pelipallot tilattiin hyvissä ajoin, mutta niiden toimitus viivästyi, ja pallot saapuivat lopulta Soiniin vasta 



elokuun puolessa välissä. Saimme järjestettyä avajaispäivään vuokrapallot 
Jyväskylästä, ja pallojen tuonti onnistui ystävällisen paikallisen kuljetusyrittäjän 
toimesta. 
 
Kenttä on ollut mukavasti käytössä kirjaston pelipallojen lainausvihkoon 
kertyneiden merkintöjen perusteella. Kirjaston kanssa keskustelimme, että onko 
pallojen lainausta mahdollista toteuttaa jatkossa aineistotietokannan kautta 
paikallisesti muiden liikuntavälineiden tapaan, mutta yleensä aineisto on tällöin 
lainattavissa myös ulkopaikkakunnille, mikä voisi aiheuttaa ongelmia. Ohjeena on 
ollut nyt, että pallot on palautettava saman vuorokauden aikana ja ovat käytettävissä vain SoPS:n 
kentällä. 

 
Kenttä on herättänyt kovasti ihmetystä, kiinnostusta ja kummastelua varsin ainutlaatuisena ilmiönä koko 
Pohjanmaalla. Kenttä vaikuttaa toimivalta ja kestävältä edistäen kaiken ikäisten matalan kynnyksen 
harrastustoimintaa ja täydentäen uusittua puistoaluetta Soinin keskustassa. Kentälle hankittiin vielä 
hankesuunnitelman mukaisesti info-kyltti ja talven varalle suojapressu paikallisilta yrittäjiltä. 

Töysän Ylipään nuorisoseura 

Hanke saatiin ”purkkiin” ja todella tyytyväisin mielin valmista 
katsellaan. Hankinnat onnistuivat hyvin, lukuunottamatta kaupungin 
toimittamaa turvahaketta, jota ei ollut toimittaa kuin yksi kuorma 
kahden tilatun sijaan. Siksi kustannuksia jäi uupumaan 124€. Lisäksi 40€ 
alennusta kertyi tingatuista alennuksesta Kärkkäisen ostoista.  

Suojakangasta emme huomanneet kustannuksiin laskea, mutta meidät 
pelasti rakennusliikkeeltä lahjoituksena saatu suodatinkangas. Suurin 
osa talkootöistä jäi yhden miehen tekemiksi, kesän kiireiden vuoksi 
halukkaita koneenkäyttäjiä ei ollut. Tämän vuoksi jäimme hieman suunnitellusta aikataulusta jälkeen, mutta 
päätimme, että emme ota asiasta stressiä.  



Beach-kenttä toteutettiin myös osittain 
lahjoituksen turvin, sillä saimme hiekkaa 
lahjoituksena. Kentällä on käynyt pelaajia 
kauempaakin ja kiitosta on tullut paitsi 
beach-kentälle, myös koko projektille 
kyläläisiltä, mökkiläisiltä ja kauempaa 
saapuneilta vierailijoilta. Viralliset kentän 
avajaiset juhlimme vasta keväällä 2023. 
Kiitos tästä mahdollisuudesta parantaa 
turvallisuutta ja viihtyvyyttä kylällämme!  

Erillisenä liitteenä lisätty Töysän Ylipään 
ns:n erillinen PDF, jossa lisää kuvia ja 
selostusta tekovaiheista. 

 

Vehun maa- ja kotitalousseura ry 

Vehulle hankittiin teemahankkeen 
avustuksella frisbeegolfkorit ja -kiekot, sekä 
invarampit helpottamaan rullatuolilla tai 
vaunujen kanssa sisäänkäyntiä 
maamiesseurantalolle. Frisbeegolfkoreja 
varten piti ensin raivata paljon risukkoaja 
tasata kenttää. Tämä työ tehtiin heinäkuussa 
talkoilla. Sen jälkeen asennettiin korit ja 
voitiin aloittaa harrastaminen. 

 

Toteutuneet kustannukset 

Toteutuneet kustannukset yhteensä 43 982,46 

Julkisen rahoituksen osuus 75%: 32986,85 

EU ja valtio yhteensä 80% 26389,48 

Kuntarahoituksen osuus 20% 6597,37 

Yksityinen rahoitus 25% 10995,62 
Rahallinen osuus 7 776,47 

 Vastikkeeton työ yhteensä 3 219,15 
 

 

Alavudella, 30.11.2022 

 

Päivi Rintala 
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