PoKo ry
- yhteenveto hankkeista
vv. 2007 -2013

”Alueellani asuu yli 28 000 mahdollisuutta!”

Julkaisija: PoKo ry
Toimitus: Aspinmaa Niina, Kolhinen Juha ja Vihinen Kaisa
Kannen kuva: Iiro Koskelainen / IronMedia Oy

Lukijalle
Leader-ryhmä PoKo on yhteistyöhakuinen verkostotoimija, jonka tehtävänä on synnyttää toimialueen asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia edistävää aktiivista toimintaa. Hankkeet
ovat olemassa olevan elämisen tukemista.
Ohjelmakausi 2001–2006:
Toiminta-alue: Kuorevesi, Kuru, Mänttä, Ruovesi, Vilppula ja Virrat
Rahoitus: Patteri – ohjelma, kokonaiskehys 3,2 milj. €, yhteensä 88 hanketta. Kaikki hankkeet
olivat yleishyödyllisiä, yritysten rahoittaminen ei ollut mahdollista.
Ohjelmakausi 2007–2013:
Toiminta-alue: Kuru, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat
Rahoitus: Kompassi – ohjelma, kokonaiskehys 5,8 milj. €, yhteensä 131 hanketta: yrityshankkeita 72 kpl, ja yleishyödyllisiä hankkeita 59 kpl.
Tämän ohjelmakauden yhteenvetoon hankkeet on koottu kuntakohtaisesti hankkeen puoltamisvuoden mukaisessa järjestyksessä. Yleishyödyllisistä hankkeista on tehty lyhyt tiivistelmä,
yrityshankkeet ovat luettelomuodossa lukuun ottamatta viittä yrityshanketta, joista on tehty
yrittäjän luvalla myös lyhyt tiivistelmä.
Hankkeiden tiivistelmien kokoamisessa on perehdytty hankkeiden hankesuunnitelmiin ja loppuraportteihin sekä tehty hankevetäjien haastatteluja. Seuraavalla sivulla oleva taulukko kuvaa
koko toiminnan keskeisimmät tulokset ja vaikutukset koosteena koko ohjelmakaudelta. Mitattujen tulosten lisäksi hankkeissa on mm. parannettu viihtyisyyttä, edistetty maisemanhoitoa,
lisätty kulttuuritoimintaa sekä yleistä aktiviteettia. Kylissä on parannettu yhteistyötä, lisätty
ihmisten ja yhteisöjen osaamista ja osallistumista. Talkootöitä on tehty huomattavasti enemmän kuin taulukosta löytyvä ”virallinen”, hankkeisiin kirjattu määrä osoittaa. Osassa hankkeissa ei ole edes haettu maksatukseen talkootöitä, vaikka niitä on hankkeissa tehty. Osa hankkeista olisi jäänyt toteutumatta ilman talkootöitä, joten niiden merkitys yhteisölliselle hanketoiminnalle on todella suuri.
Yritystuet ja elinkeinojen kehittämishankkeet ovat osaltaan parantaneet uusien yritysten syntymistä sekä lisänneet työpaikkoja olemassa olevissa yrityksissä. Ohjelmakaudella 2007–2013
PoKo ry on ollut myötävaikuttamassa 32 yrityksen syntyyn alueellemme.

OHJELMAKAUDEN 2007 – 2013 TULOKSIA NUMEROINA:

Uudet yritykset

32 kpl

Uudet työpaikat

58 kpl

Säilytetyt työpaikat

53 kpl

Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat

33,5 htv

Uudet rakennukset

16 kpl (1263 m2)

Perusparannettuja rakennuksia

14 kpl (3261 m2)

Uudet toiminnot/palvelut

77 kpl

Maksatuksessa hyväksytty talkootyön arvo

155 000 €

Leader-sopimuksen allekirjoitustilaisuus 6.11.2007 Helsingissä.
Kuvassa Juha Kolhinen, Heidi Tanhua ja ministeri Sirkka-Liisa Anttila

KANSAINVALISET
HANKKEET

PoKo ry:n yhteistyökumppanit Saksassa ovat Leader-ryhmät LAG Hunsrück ja LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal

à la région-Upper Tampere & Hunsrück and Rhein Valley; Maaseudun kehittämisyhdistys, PoKo ry 1.6.2010–31.3.2012. Budjetti: 95.500 €, toteuma: 91.885 €, julkinen tuki:
100 %.
Uusi palvelu: Fin-Ger-net –sivusto
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 2 htv
Keskeinen tulos: Hankkeen avulla pyrittiin lisäämään kohderyhmien tietämystä kansainvälisestä toiminnasta sekä tukemaan kohderyhmien kansainvälistä verkostoitumista.
Toimenpiteet: Hankkeen työtavaksi valittiin Workshopien järjestäminen molemmissa maissa
kohderyhmien kesken: Kaksi workshopia järjestettiin Suomessa ja kaksi Saksassa. Lisäksi yhteistyöalueiden toimijat osallistuivat erilaisiin tapahtumiin, joita Suomessa olivat: Majoituskohteisiin tutustuminen Finnlandtours-matkatoimiston kanssa, MMM:n maaseutuverkostoyksikön
Saksa-seminaari, Lähiruokamarkkinat, Viininoita Anna I Ruoveden noitien yössä, ja KV-hankekavalkaadi Eurassa. Tapahtumat Saksassa olivat: Joulutori, Hi!r-messut, à la région – kulinaristifestivaali ja opettajien vierailu Saksassa, suomalainen ilta Sohrenissa. Saksassa on ollut myös
TAMK:n opiskelija 6 kk ajan harjoittelemassa ja auttamassa hankkeen toimenpiteissä. Hankkeen aikana rakennettiin yhteistyötä dokumentoivat nettisivut www.fin-ger-net.eu.
Tavoitteet: Ylä-Pirkanmaan yritysten kv-markkinoinnin kehittäminen ja yritysten laadun kohottaminen Keski-Euroopan tasolle, huomioiden erityisryhmät. Ylä-Pirkanmaan ja Saksan alueiden välisen matkailuvirran ja liiketoiminnan lisääminen. Ylä-Pirkanmaan alueen kansainvälisesti tunnetuksi tekeminen ja alueiden välisen oppilasvaihdon lisääminen sekä ammattiopisto
– että ammattikorkeakoulutasolla. Alueiden välisen nuorisovaihdon kehittäminen seurakuntien sekä nuorisokeskusten ja – järjestöjen välillä, kansainvälisten kylätoimintakontaktien synnyttäminen, pysyvien yhteistyötoimien sekä uusien hankkeiden synnyttäminen.
Tulokset ja vaikutukset: Workshopien-vierailut ovat lisänneet molempien alueiden tunnettavuutta matkailukohteena ja matkailutoimijat ovat verkostoituneet itsenäisesti. Yritysten kansainvälistä markkinointia pyrittiin kehittämään tarjoamalla yrittäjille mahdollisuutta messu- ja
tapahtumaosallistumisiin Saksassa. Tavoitteet saavutettiin melkein kaikilta osin. Matkailuvirtojen lisääntymistä tämän hankkeen avustuksella on mahdotonta mitata, mutta varmasti hankkeella on ollut myönteinen vaikutus siihen. Liiketoiminnan lisääminen alueiden välillä on ollut
vaikeaa. Koordinaattori on auttanut hankkeen aikana yksittäisiä yrittäjiä alihankkijoiden tai
myyntikanavien löytymisessä, mutta ne eivät ole johtaneet todelliseen liiketoimintaan.

Kansainvälistyvä Ylä-Pirkanmaa; Maaseudun kehittämisyhdistys, PoKo ry 1.4.2012–
31.05.2014, Budjetti: 130.100 €, toteuma 129.160 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 1,85 htv
Keskeinen tulos: Edellisen kv-hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet näkyivät kasvavina verkostoina ja kiinnostus Ylä-Pirkanmaata ja Suomea kohtaan on lisääntynyt.
Toimenpiteet: Hankkeelle palkattiin työntekijäksi kansainvälisten asioiden koordinaattori,
jonka toimenkuvaan kuului vastata hankkeen käytännön toteuttamisesta. Hankkeen työtavaksi
valittiin saksalaisten kumppaneiden kanssa workshopien järjestäminen Saksassa ja Suomessa
eri kohderyhmien kesken. Aktivoidaan alueen toimijoita yhteistyöhön saksalaisten toimijoiden
kanssa tai tarpeen vaatiessa etsitään muualta Euroopasta kansainvälisiä kumppaneita. Avustetaan ja neuvotaan kv-hankkeiden käynnistämisessä sekä järjestetään opintomatkoja kumppanialueille ja vierailuja kansainvälisille vieraille Ylä-Pirkanmaalle. Alueen toimijoilla on mahdollisuus myös osallistua Saksassa järjestettäviin tapahtumiin ja messuille.
Järjestettyjä tapahtumia ja workshopeja: Workshopeja on järjestetty kertaalleen Suomessa
(Pohjaslahti, Virrat), sekä yhden kerran Saksassa, jonka yhteyteen järjestettiin myös kyläkehittäjien opintomatka. Muita opintomatkoja tehtiin Saksaan Maa- ja kotitalousnaisten välillä, sekä
Virtain Urheilijoiden osalta yhteistyökumppanin löytymiseksi. Nuoret osallistuivat kansainväliseen nuorten energiateemaiseen projektiviikkoon Saksassa. Valmisteltiin Mäntän Klubi Oy:n
osallistumista à la région -tapahtumaan Saksassa juhannuksena 2013. Järjestettiin yritysvierailut Ylä-Pirkanmaalla ja Keuruulla, sekä saksalainen ilta Rantapirtillä. Maaliskuussa 2013 Saksasta saapui delegaatio tutustumaan alueemme maatalouteen tavoitteena alueiden välisen yhteistyöhankkeen käynnistäminen.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli tarjota ruohonjuuritason toimijoille kansainvälisyyden
tarjoamat avut maaseudun kehittämiseen ja sen elinvoimaisena pitämiseen, sekä palvella ja
verkottaa ruohonjuuritasoa ja muita toimijoita. Madaltaa paikallisen toimijan kynnystä uskaltautua kansainväliseen yhteistyöhön, elävöittää ja rikastuttaa paikallisen maaseudun toimintaa
sekä edistää yrittäjien palveluiden kehittymistä. Kasvattaa tietoisuutta ja kiinnostusta Ylä-Pirkanmaan alueesta ja tukea matkailun kehittymistä.
Tulokset ja vaikutukset: Edellisen kv-hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet näkyivät kasvavina verkostoina ja suhteellisen laajana medianäkyvyytenä. Saksaan toteutetut workshopit ja
opintomatkat ovat herättäneet suurta kiinnostusta Ylä-Pirkanmaata ja Suomea kohtaan ja yhteistyön etenemistä seurataan ahkerasti mm. paikallisissa lehdissä. Kylätoimijoiden avulla etsittiin vastauksia suuriin rakennemuutoksen tuomiin ongelmakohtiin maaseudulla ja uusia toimintamalleja on jo workshopien kautta pystytty omaksumaankin. Ensimmäiset avaukset yritysten verkostoitumiseen on tehty harjoittelijavaihdon avulla. Virtain Urheilijat jatkavat suunnittelua urheilijavaihdon toteutumiseksi. MTK-Virrat tähtää kansainvälisen hankkeen toteutumiseen uudella toimintakaudella. Yhteistyötä dokumentoivat nettisivut (www.fin-ger-net.eu)
on päivitetty ja kehitetty edelleen.

ALUEIDEN VALISET
HANKKEET
Ohjelmakauden aikana PoKo ry oli osarahoittajana ja myös osatoteuttajana muiden Leaderryhmien kautta edenneissä seitsemässä yhteisessä hankkeessa. Hankkeista mainitaan toteuttaja, yhteistyötahot, toteutusaika, kokonaisbudjetti, toteuma sekä PoKo ry:n rahoitusosuus
hankkeesta.
Samassa veneessä, yhdessä eteenpäin; Ylöjärven kaupunki (Kantri ry), 1.6.2009–31.05.2012,
Budjetti: 150.000 € (PoKo ry 19.200 €), toteuma 134.180 € (PoKo ry 17.180 €), julkinen tuki:
100 %.
VOIMA-hanke (Vahva Ohjaaja; Innokas, Motivoitunut Aikuinen); Hämeen 4H-piiri ry
(Kantri ry, Pirkan Helmi ry, Pomoottori ry), 1.8.2008–30.6.2009, Budjetti 34.000 € (PoKo ry
6.800 €), toteuma 32.790 € (PoKo ry 6.560 €), julkinen tuki: 80 %.
Leader-toimintatavan ja yhteistyön edistäminen 2010–2011; Suomen Kylätoiminta ry (Suomen 55 Leader-ryhmää), 1.1.2010–31.8.2011, Budjetti 143.000 € (PoKo ry 2.600 €), toteutui
täysimääräisenä, julkinen tuki 100 %.
Leader-asiamies -hanke; Suomen Kylätoiminta ry (Suomen 55 Leader-ryhmää), 1.11.2012–
31.12.2014, Budjetti 148.500 € (PoKo ry 2.700 €), toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki 100
%.
Tietolato-hanke; Virtain kaupunki, (Vesuri-ryhmä ry), 1.1.2011–31.7.2012, Budjetti 87.860 €
(PoKo ry 35.720 €), toteuma 76.030 (PoKo ry 30.910 €), julkinen tuki 100 %.
Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä: Ylöjärven yrityspalvelu Oy (Kantri ry), 16.1.2012–18.3.2013, Budjetti 55.000 € (PoKo ry 18.300 €), toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki 80 %.
Yhteinen tulevaisuus maaseudulla: Viisari ry, (Keski-Suomen ELY-keskus, Maaseutukehitys
ry, Jyväsriihi ry, Vesuri-ryhmä ry), 1.1.2012–31.12.2014, Budjetti 485.000 € (PoKo ry 65.000
€), toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki 100 %.

KURU

PoKo ry:n rahoittamat yrityshankkeet Kurussa

Hankkeen hakija

Hankkeen nimi

Tukimuoto

Autoyhtymä H & H Haavisto

Tuotantohalli

Ideasorvi Oy

Uudet
työpaikat

Hankkeen
ajaksi synSäilytetyt tyneet työtyöpaikat
paikat

Budjetti

Toteuma

Investointituki (35%)

108 000 €

103 000 €

Polttopuun tuottaminen ja myynti

Investointituki (35%)

20 200 €

16 600 €

1

Kivityöliike E.Väisänen Oy

Vaijerisaha

Investointituki (35%)

20 900 €

20 900 €

1

1

Lounas- ja juhlapalvelu Vänrikki

Lounas- ja juhlapalvelujen kehittäminen

Investointituki (35%)

13 800 €

9 000 €

1

2

Restaurantti / Antti Ahopelto

Rakennuspuusepän investoinnit

Investointituki (35%)

24 500 €

10 300 €

1

Tmi Timo Kaakkolammi

Hakkurin hankinta

Investointituki (35%)

18 000 €

16 000 €

205 400 €

175 800 €

RAHOITETUT YRITYSHANKKEET KURUSSA YHTEENSÄ

1,5

Uudet
yritykset

1,5

Uusi toiminto/
palvelu
2

1

1
1

1

1

1

1
1

4

4,5

1,5

3

7

Yrityshanke-esimerkki Kurusta
Restaurantti/Antti Ahopelto; Rakennuspuusepän investoinnit (yrityksen investointituki)
15.11.2010–31.12.2012. Budjetti: 24.470 €, toteuma: 10.330 €, julkinen tuki: 35 %.
Uudet yritykset: 1
Uudet työpaikat: 1
Keskeinen tulos: Lisäkaluston hankinnan myötä perustetun yrityksen palvelut ja työnlaatu on
parantunut ja tehostunut.
Toimenpiteet: Yrittäjä on hankkinut lisää kalustoa (koneita, laitteita, työkaluja).
Tavoitteet: Investoinneilla oli tavoitteena parantaa yrityksen palvelua, työnlaatua ja työnteon
tehokkuutta.
Tulokset ja vaikutukset: Investoinneilla saatiin työvaiheet nopeutumaan, mikä näkyi hinnoissa. Hankintojen myötä yrittäjän omat työolot paranivat ja tulivat tehokkaammiksi. Lisäksi
uskallettiin satsata myös markkinointiin uudenlaisella ja suuremmalla volyymilla, kun kalusto
on kunnossa.

PoKo ry:n rahoittamat yleishyodylliset
hankkeet Kurussa
Pohjois-Kuru Uuteen nousuun (kehittämishanke); Taistelijan talo – palveluyhdistys ry
2.5.2011–31.12.2013. Budjetti: 70.000€, toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 1,33 htv
Talkootyön arvo: 10.500 €
Keskeinen tulos: Tarkoitus oli alun perin jatkaa ja kehittää kyläkoululla pitkään tapahtunutta
kyläläisten harrastustoimintaa ja saada kyläkoulu kyläläisten kohtaamispaikaksi. Tämä ei kuitenkaan toteutunut Ylöjärven kaupungin myydessä koulurakennuksen yksityiselle. JussiMatin
kauppa- ja baarirakennus on ollut kyläläisten käytössä. Hankkeessa on selvitetty vuonna 1936
perustetun Aureen Seurahuone Oy:n ja sen omistaman Hirvisalongin omistussuhteita, tavoitteena saada tilasta kaikkien yhteinen juhla-, ja kokoontumispaikka.
Toimenpiteet: Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen projektityöntekijä. Hankkeen aikana on
laadittu monipuolinen kyläsuunnitelma. Kyläläisille tehtiin hankkeen toimesta palvelujen toimivuudesta ja kehittämistarpeista kysely. Alueella on järjestetty paljon erilaisia tapahtumia ja
tilaisuuksia. Hankkeesta tehtiin kuukausittain ilmestyvä hanketiedote, jossa oli tiivistettynä
hankkeen toteutukseen, toimenpiteisiin ja tuleviin tapahtuviin liittyvää tietoa. Lisäksi laadittiin
Pohjois-Kurun palveluhakemisto, sekä paperijulkaisuna että päivitettävänä nettiversiona. Palveluhakemisto julkaistiin lisäksi Kurun lehdessä ilmoituksena. Laadittiin uudet alueen verkkosivut, joissa kaikille yhdistyksillekin on tilaa ja on oltu mukana myös facebookissa. Hankkeessa
on selvitetty vuonna 1936 perustetun Aureen Seurahuone Oy:n ja sen omistaman tilan omistussuhteita kylän kokoontumistilaa varten; Seurahuone paloi vuonna 1945, josta asti yhtiön
omistus on ollut epäselvä silloin toimineiden yhdistysten osalta. Toimitettiin hankkeen kesäkirje 2013 tapahtumakalentereineen Ylöjärven kaupungin 1910 kesäasukastalouteen. Hankkeessa on toimittu aktiivisesti Ylöjärven kaupungin alueella suunnittelemaa uudisrakennuskieltoa vastaan. Aurejärven kirkon hautausmaan kaikki hautapaadet on valokuvattu hankkeessa tuotettavaa opaskirjasta varten sekä digi- että painettuna versiona. Vanhojen paikkojen,
teiden ja polkujen nimistöä alueelta on koottu hankkeessa tuotettavaa opaskarttaa varten.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli saada Pohjois-Kuru uuteen nousuun alueen kehittämissuunnitelman laatimisella ja luoda alueelle monipuolisesti palveleva kokoontumistila, kyläkeskus. Hankkeella tavoiteltiin oman alueidentiteetin voimistamista, asumisviihtyisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistamista sekä väestöpohjan kasvattamista ja palveluiden turvaamista.

Tulokset ja vaikutukset: Hanke on nostanut yleisesti alueen kiinnostavuutta. Hankkeesta on
tehty paljon lehtijuttuja, ja kyläläiset ovat osallistuneet hankkeen toteutukseen aktiivisesti.
Hanke on luonut positiivista ilmapiiriä alueella, ja hankkeen myötä kylien välinen yhteistyö on
tiivistynyt. Yhteistyö myös Kurun kappeliseurakunnan kanssa on alkanut yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja kyläkirkon saamiseksi myös matkailunähtävyydeksi. Yhteistyötä on
tehty myös naapurikunnan, Parkanon Aureen Metsästysseuran omistaman seurojentalon
osalta, samoin Seitsemisen kansallispuiston osalta on virinnyt yhteistyötä sekä uuden Ylöjärven asukaslautakunnan kanssa.

MANTTA-VILPPULA

PoKo ry:n rahoittamat yrityshankkeet Mänttä-Vilppulassa

Säilytetyt
työpaikat

Hankkeen
ajaksi
syntyneet työpaikat

5,5

0,5

Budjetti

Toteuma

Uudet
työpaikat

130 600 €

46 700 €

2

93 300 €

89 700 €

0,5

Investointituki (25%)

5 300 €

5 300 €

Vehkan Viini

Investointituki (25%)

24 600 €

23 000 €

Hevostalli Kavionkopse Tmi

Ratsastuskentällä parannetaan palvelua

Investointituki (25%)

4 500 €

3 700 €

JK-Katsastus Oy

Kone- ja laitehankinnat

Investointituki (25%)

114 500 €

81 500 €

Koivulahden Rapukartano

Yrityksen laajentaminen, maankäytön suunnittelu
Kehittämistuki (50%)

15 600 €

13 300 €

Koivulahden Rapukartano

Yrityskuvan kehittäminen sekä asiakas- ja varausjärjestelmän käyttöönotto

Käynnistys- ja kehittämistuki
(50%)

98 500 €

90 500 €

2

Liikunta- ja hyvinvointikeskus
Liike Oy

Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen käynnistäminen

Investointituki (25%)

90 600 €

90 600 €

2

Lounas-Kahvila Linis Oy

Liniksen alkuinvestoinnit

Investointituki (25%)

8 700 €

8 700 €

2

Manninen Heikki ja Jaana

Lumometsän tuvan hankinta

Investointituki (25%)

58 800 €

58 800 €

MiKi-Urakointi Ay

Klapikoneen hankinta

Investointituki (25%)

10 000 €

8 300 €

Paperplast Oy

Koneinvestointi

Investointituki (25%)

65 000 €

65 000 €

Pirjo Kuulusa Tmi

Suolahuoneen perustaminen

Investointi- ja kehittämistuki
(25%/50%)

16 400 €

11 500 €

1

Puutarha-Pete

Uuden toimipaikan tarvittavat investoinnit

Investointituki (25%)

21 900 €

21 900 €

1

1

Ratsutila Seppälä Oy

Konehankinta

Investointituki (25%)

10 000 €

10 000 €

S.A. SALMI PALVELUT

Kyläkahvilan perustaminen

Investointituki (25%)

39 000 €

35 700 €

0,5

1

Hankkeen hakija

Hankkeen nimi

Tukimuoto

Alex & Wilis Oy

Bed & breakfast paikasta hotelliksi

Investointituki (25%)

Anneli Vehkaniemi

Maaseutukulttuurimatkailuyrityksen perustaminen

Investointi- ja kehittämistuki
(25%/50%)

Autosähkö Velj. Selänpää Oy

Saksinosturin hankinta

Finnventura Oy

1

0,25
0,5

Uudet
yritykset

Uusi toiminto/
palvelu
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

4
1

1

1

1

0,25

1

1

Sammallammas Tmi

Sammallammas, yritys harppaa eteenpäin

Investointi- ja kehittämistuki
(25%/50 %)

Sinkkisydän/Anita Nurmikoski

Aloitusinvestoinnit

Tmi V-W Tamminen

23 700 €

7 500 €

Investointituki (25%)

5 400 €

5 400 €

1,5

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Käynnistystuki (50%)

50 900 €

48 200 €

1

Tamminiemen Saha ja Höylä

Tuotannon ja työolojen kehittämishanke

Investointituki (25%)

75 000 €

71 500 €

Tmi Lea Aho (Vilpun Vintti)

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Käynnistystuki (50%)

40 800 €

14 500 €

1

1

Tmi Leena Reponen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Käynnistystuki (50%)

31 200 €

31 200 €

1

1

Toimistopalvelu Estimate Oy

Yrityksen kehittämisinvestoinnit

Investointituki (25%)

5 400 €

3 800 €

2

1

Töpinä-Center Oy

Vapaa-ajankeskuksen toiminnallinen kehittäminen ja kaupallistaminen

Kehittämistuki (50%)

90 000 €

43 600 €

1

Väri-Turunen Oy

Verkkoliiketoiminnan kehittäminen

Kehittämistuki (50%)

3 600 €

3 000 €

2

RAHOITETUT YRITYSHANKKEET MÄNTTÄ-VILPPULASSA YHTEENSÄ

1 133 300 € 892 900 €

1

1
1

1
2

22,5

2

25

1

1

1

1
1

3

12

21

Yrityshanke-esimerkit Mantta-Vilppulasta
Koivulahden rapukartano; Yrityksen laajentaminen, maankäytön suunnittelu (yrityksen
kehittämistuki) 4.11.2009–30.5.2011. Budjetti: 15.600 €, toteuma: 13.330 €, julkinen tuki: 50
%.
Säilytetyt työpaikat: 4
Keskeinen tulos: Kaavamuutos mahdollisti lisärakentamisen.
Toimenpiteet: Laadittiin maankäyttösuunnitelma, kaavamuutos mahdollisti lisärakentamisen.
Tavoitteet: Tavoitteena oli majoituskapasiteetin lisääminen, joka lisäsi olemassa olevan yrityksen palvelutasoa ja paransi alueen kilpailukykyä.
Tulokset ja vaikutukset: Koivulahden Rapukartano on kokonaisvaltaisia kokous- ja juhlapalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille tarjoava yritys. Päärakennuksessa on seitsemän majoitushuonetta, joihin voi majoittaa 20 vierasta. Yrityksen majoituskapasiteetti ei ole pystynyt
tältä osin vastaamaan kysyntään. Tämän kaavamuutoksen myötä on mahdollistettu jatkorakentaminen. Hankkeen tuloksena on rakennettu majoitustilaa 876 m². Merraksi nimetyssä rakennuksessa on 21 tasokasta huonetta, aamupalatilat + yleiset saunatilat. Tämä jatkorakentaminen mahdollistaa isommalle joukolle kokonaisvaltaisemman palvelukokonaisuuden, sekä
parantaa palveluvalikoimaa.
Muuta: Hankkeen myötä on tullut uusia yhteistyöideoita ja yhteistyötä on tiivistetty yhden ison
toimijan kanssa. Hanke kohtasi vastustusta valitusten osalta, joka taas johti hankeen viivästymiseen ja aiheutti lisäkustannuksia.

Rapukartanon Merta-majoitustila

Tamminiemen Saha ja Höylä; Tuotannon ja työolojen kehittämishanke (yrityksen investointituki) 5.11.2009–31.12.2010. Budjetti: 75.000 €, toteuma: 71.480 €, julkinen tuki: 25 %
Säilytetyt työpaikat: 2
Keskeinen tulos: Uusi sahalinja, työn tuottavuus, työergonomia ja työmukavuus parantuivat
tämän investoinnin myötä.
Toimenpiteet: Hankittiin uusi sahalinja, jossa on huolella kunnostetut käytetyt kuljettimet,
mutta uusi sahakone.
Tavoitteet: Tavoitteena oli saada uusi sahakone, jossa olisi yksinsahauslaitteet tukkipäässä ja
vastaanottopäässä tavaran erottelulaitteet. Tällöin apusahuri voi keskittyä pelkästään vastaanottopäässä tavaran rimoitukseen. Työhön keskittyminen ja työmukavuus paranivat oleellisesti.
Lisäksi työ keveni esim. tukin siirtimellä ylisuurten tukkien sahauksessa, raskas tukin siirtely
jäi pois apusahurilta. Myös pääsahurin työn tuottavuus ja työergonomia paranivat oleellisesti.
Lisäksi uuden sahan elektroninen mittalaite mahdollistaa erikoistilaukset ja yläterä ylisuurten
tukkien vaivattoman sahauksen.
Tulokset ja vaikutukset: Apusahurin työ on helpottunut huomattavasti ja työn tuottavuus on
lisääntynyt n. 40 % työolojen helpottumisen myötä. Pääsahurin työergonomia on parantunut,
sahaus keventynyt ja tuottavuus parantunut n. 20–30 %. Hankkeen avulla myös erikoismittojen
valmistus on nyt mahdollista ja ylisuurten tukkien sahaus on vaivatonta.

Uusi sahalinja, Kuva: Tamminiemen Saha ja Höylä

PoKo ry:n rahoittamat yleishyodylliset
hankkeet Mantta -Vilppulassa
Vittajärven vedennosto

(investointihanke); Melasen osakaskunta
31.03.2010. Budjetti: 10.700 €, toteutui täytenä, julkinen tuki: 50 %.

15.10.2007–

Talkootyön arvo: 1.000 €.
Keskeinen tulos: Vedenpinnan noston/korkeusvaihtelun pienenemisen vaikutukset näkyivät
niin veden laadullisena paranemisena kuin järven virkistyskäyttömahdollisuuksien paranemisena. Tämä puolestaan lisää koko kyläkunnan elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta asuinpaikkana.
Toimenpiteet: Vittajärven vedenkorkeus laski kuivimpina aikoina haihtumisen vuoksi alas
haitaten mm. järven virkistyskäyttöä. Tämän johdosta rannanomistajat aloittivat selvityksen
Vittajärven alivedenkorkeuksien nostamiseksi. Vittajoen suulle rakennettiin kivistä ja moreenista ylisyöksypato. Padon harjakorkeudella ja padon muotoilulla nostetaan järven aliveden
korkeutta (NW) noin. + 50 cm ylemmäksi kuin järven nykyinen (2010) aliveden korkeus kuivimpina aikoina oli.
Tavoitteet: Vittajärven pahimpina ongelmina koettiin järven rehevöitymiskehitys ja usein toistuvat alhaiset vedenkorkeudet. Hankeen tavoitteena oli nostaa Vittajärven alivedenkorkeutta
noin 50 cm. Tällä alivedenkorkeuden nostolla pyritetään parantamaan Vittajärven veden laatua, kasvattamaan vesitilavuutta, pienentämän vedenkorkeusvaihtelua, parantamaan rantojen
sopivuutta virkistyskäyttöön ja hidastamaan rehevöitymistä.
Tulokset ja vaikutukset: Vedenkorkeuden muutoksen johdosta maa-alaa on muuttunut vesialueeksi noin 1,4 ha. Talviaikainen happivarasto on kasvanut ja kalat voivat paremmin, myös
kutuolosuhteet ovat parantuneet. Virkistyskäyttö järvessä on lisääntynyt veden korkeuden
noustessa.

Ampumaradan kehittämishanke (investointihanke); Mäntän seudun ampujat
1.12.2007–31.12.2008. Budjetti: 15.700 €, toteuma: 14.930 €, julkinen tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 1.210 €
Uusi palvelu: Elektronin taululaitteisto
Keskeinen tulos: Modernisoitiin liikkuvan maalin 50 m taululaitteisto elektronisesti toimivaksi, sekä tehtiin muutostyö hirvikoppiin.
Toimenpiteet: Hankkeessa modernisoitiin liikkuvan maalin 50 m taululaitteisto elektronisesti
toimiviksi laitteiksi. Mäntän seudun ampujat olivat edelläkävijä elektronisen taululaitteiston
hankinnassa, tämän jälkeen näitä on rakennettu ainakin Inkooseen ja Kuopioon. Lisäksi rakennettiin uudet taulutelineet, ja toteutettiin hirvikopin muutostyö (vanha sisustus purettiin ja rakennettiin uusiksi sekä parannettiin äänieristystä).
Tavoitteet: Elektronisen ratalaitteen tavoitteita olivat; harjoittelun laadun parantaminen, yksin harjoittelun tehostuminen, kilpailujen läpiviennin helpottuminen, mahdollisuus järjestää
metsästysseuroille ja muille halukkaille ampumakoulutusta. 100 metrin Hirviradan ampumakopin muutostyön tavoitteet; ampumamelun väheneminen, sekä radan häiriön väheneminen
ympäristölle, kilpailujen nopeutuminen kahden lisäpaikan myötä.
Tulokset ja vaikutukset: Tehdyt toimenpiteet paransivat olennaisesti kilpailujen järjestämistä, koska ennen tarvittiin 40 talkoolaista kilpailujen läpiviemiseen ja nyt parannusten
myötä tarve on pienentynyt yli puolella. Myös radan ympäristöystävällisyys on parantunut äänieristyksen myötä. Elektronisen laitteen hankinnan myötä harrastajien harjoittelu on parantunut, koska palaute osumasta tulee välittömästi näkyviin. Jos parannuksia ei olisi tehty, niin
SM-tason kisoja ei olisi pystytty järjestämään.
Muuta: Ilman kahden ulkopuolisen rahoittajan tukea ei hanketta olisi voitu toteuttaa.

Liikkuva maali

Elektroninen näyttötaulu

Pohjaslahden kyläkaavan inventointi ja esiselvitys (kehittämishanke); Pohjaslahden Kyläyhdistys Puhuri ry 1.6.2008–31.12.2009. Budjetti: 17.450 €, toteuma: 13.760 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,5 htv
Keskeinen tulos: Teetettiin ostopalveluna inventointiesiselvitys, jossa saatiin kokonaiskuva
kylän historiallisesta rakennuskannasta ja kulttuurimaisemasta.
Toimenpiteet: Tehtiin inventointityö, joka sisälsi: Kylän maisema-analyysin, kylän kulttuurihistorialliset arvot, yksittäiset inventointikohteet (n. 30 kpl) ja rakennettavuuden analysointi
suunnitelluille alueille.
Tavoitteet: Pohjaslahden kyläkaavan esiselvitys- ja inventointityön tarkoituksena oli luetteloida ja dokumentoida rakennukset, rakennusryhmät ja aluekokonaisuudet, jotka edustavasti
ilmentävät paikkakunnan vaiheita, rakennustapoja, elinkeinoja ja historiallista ympäristöä. Inventointi on selvitys, jossa saadaan tutkimukseen ja dokumentointiin perustuva jäsentynyt kokonaiskuva kylän historiallisesta rakennuskannasta ja kulttuurimaisemasta. Tavoitteena oli
saada kyläkaava-asia eteenpäin kunnassa tämän hankkeen avulla.
Tulokset ja vaikutukset: Tuloksena syntyi virallinen kylän inventointijulkaisu. Järjestettiin
seminaari kyläläisille, jossa kerrottiin tulokset hankkeesta, tieto välitettiin myös kunnan kaavoitukseen. Kyläosayleiskaavaprosessin käynnistämistä aktivoitiin kunnassa, sekä toimittiin
yhteistyössä Ympäristöministeriön kyläkaavoitushankkeen kanssa. Inventoinnin oikeasta toteutustavasta neuvoteltiin Vilppulan kaavoitusvastaavien kanssa. Inventointiaineisto oli pohjana kunnan kaavoituksen käytännön toimenpiteille. Tavoitteena oli, että lopullinen käytäntöön viety kaava valmistuu hankkeessa toteutettavan inventointityön pohjalta kohdekunnan
omana työnä hankkeen jälkeen.
Hankkeen jälkeen on tapahtunut Mänttä-Vilppulan kuntaliitos, mikä osaltaan hidasti kyläosakaava-asian eteenpäin viemisen kunnassa. Mänttä-Vilppulan kaupunki on sen jälkeen teettänyt
FCG:llä (Finnish Consulting Group Oy) Pohjaslahden kyläosakaavasta selvitystyön. Keväällä
2012 Mänttä-Vilppulan kaupunki hyväksyi kyläosayleiskaavan, rantakaavaan on tehty myös
muutoksia.

Ulkoilureitistöjen täydentäminen (investointihanke); Mänttä-Vilppulan kaupunki (alkujaan Vilppulan kunta) 1.9.2008–31.8.2013. Budjetti: 142.850 €, toteuma: 141.030 €, julkinen
tuki: 100 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 5 htv
Uusi palvelu: Moottorikelkkareitistöä n. 50 km
Keskeinen tulos: Rakennettiin moottorikelkkareitistöä yhteensä n. 50 km alueella: MänttäVilppula, Virrat, Keuruu, Jämsä. Runkoreitistöjen rakentamishankkeiden päätyttyä palvelee
sekä matkailua että luonnon muuta virkistyskäyttöä noin 650 km pituinen ylimaakunnallinen
ulkoilureitistö.
Toimenpiteet: Suunniteltiin moottorikelkkaurastoa ja rakennettiin uutta reitistöä yht. n. 50
km. Mänttä-Vilppulassa: Vuohijoki - Makkaramäki - Kaijanselkä (n. 20 km). Kaijanselkä - Keuruun raja (n. 5 km). Mustalahti – Kiviristinmaa, Jämsä (n. 13 km). Virroilla Vanha rata – Äijänneva (n. 15 km). Moottorikelkkaurien käyttö vahvistettiin maankäyttösopimuksilla. Urat rakennettiin ja merkittiin laadukkaasti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Tämän hankkeen kanssa samanaikaisesti toteutettiin kahden muun toimintaryhmän (Vesuri-ryhmä ry:n ja
Pomoottori ry:n) toimialueella vastaava reitistöhanke. Nämä kolme hanketta sekä Snowconnection hanke liittyivät toisiinsa myös maastossa synnyttäen yhteneväisen valtakunnallisestikin merkittävän ulkoilureitistön.
Tavoitteet: Tavoitteena oli ulkoilureitistöjen linkittäminen laajalti yhteen länsi-itä suunnassa
Jämin ja Kankaanpään alueen, Ikaalisten kylpylän ja Jämsän Himoksen kanssa. Reitistöön kytkeytyy myös Viljakkalan Haveri, Kihniön Pyhäniemi; Virrat, josta on jo yhteys Ähtäriin; Haapamäen asema (Haapamäen Höyryveturipuisto) ja jatkossa myös Hotelli Keurusselkä, Oritupa
Orivedellä sekä väylä Kuhmoisiin, josta yhteys Lahden alueelle. Tavoitteena oli myös maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä matkailuelinkeinojen kehittäminen. Runkoreitistöjen rakentamishankkeiden päätyttyä palvelee sekä matkailua että luonnon muuta virkistyskäyttöä noin 650 km pituinen ylimaakunnallinen ulkoilureitistö. Se tarjoaa myös alueen kunnille ja asukkaille ympärivuotisen harrastus- ja vapaa-ajanvieton mahdollisuuden luonnossa. Reitistöä voidaan hyödyntää myös metsien hoidossa.
Tulokset ja vaikutukset: Hanke tukee merkittävästi reitin lähistöllä olevien maaseutuyritysten toimintaedellytyksiä sekä edesauttaa isojen matkailukeskusten saavuttamien volyymien jakautumista myös laajemmalle maaseutualueelle. Reitistöä voidaan hyödyntää myös mm. patikointiin ja maastopyöräilyyn.
Muuta tietoa: Maanomistajat suhtautuneet kielteisesti hankkeeseen ja näin ollen maanomistusneuvottelut ovat olleet suuri ponnistus. Ely-keskuksen toiminta on ollut vaikeaa.
Kiitokset paikalliselle toimintaryhmälle, PoKo:lle.

Visit Upper Tampere (kehittämishanke); Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry 1.10.2008–
31.12.2009. Budjetti: 48.750 €, toteuma: 29.700 €, julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,2 htv
Keskeinen tulos: Koottiin yhteen alueellista markkinointia, tuoteperheitä ja reittejä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin. Tämä hanke avasi ovet Saksaan, jonka jälkeen toteutettiin A la Region-Upper Tampere & Hunsrük and Rhein Valley- hanke ja Kansainvälistyvä
Ylä-Pirkanmaa –hanke.
Toimenpiteet: Hankkeeseen osallistuville yrityksille koottiin kansainväliseen markkinointiyhteistyöhön tarvittava esite- ja verkkopalvelukokonaisuus ranskan-, saksan- ja englanninkielisenä.
Tavoitteet: Visit Upper Tampere oli Ylä-Pirkanmaan matkailuyrittäjien, käsityö- ja elintarvikeyrittäjien kansainvälistymisverkoston kehittämishanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena
oli koota yhteen alueellista markkinointia, tuoteperheitä, ja reittejä kansainvälisen myynnin ja
markkinoinnin tarpeisiin. Tarkoitus oli luoda matkailutuotteita GoTampereen markkinointiin
ja löytää uusia jakelukanavia ja jälleenmyyjiä Ylä-Pirkanmaan matkailu-, elintarvike- ja käsityötuotteille. Yritysten kansainvälistymiskonsultointi oli merkittävä osa hanketta.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen alussa mukana olevat yritykset saivat yritysryhmän yhteistyötä parantavan ja kansainvälistymiseen tähtäävän liiketalouskonsultoinnin. Parannettiin
yritysten kansainvälistymistä, yritysten keskinäistä yhteistyötä, liikeosaamista, yritysten liikevaihdon kasvua sekä alueen kilpailukykyä ja tunnettavuutta. Lisäksi hankkeessa syntynyt yritysverkosto jatkaa yhteistoimintaansa hankkeen jälkeen kansainvälisessä markkinointi- ja
myyntitoiminnassa yhteistyössä GoTampereen ja Pirkanmaan maakunnallisen matkailumarkkinointihankkeen kanssa.
Hankkeen avulla tehtiin Ylä-Pirkanmaan aluetta tunnetuksi varsinkin Saksan markkinoilla.
Messuesiintymiset, syntyneet jälleenmyyntikontaktit, lehdistö- ja jälleenmyyjävierailut, yhteisesitteet ja Upper Tampere Region Visit Finland-sivustolla mahdollistavat uusien asiakasryhmien kiinnostumisen alueesta. Tästä esimerkkinä on jo, että alueen tarjontaa löytyy ainakin
kahden saksalaisen matkanjärjestäjän 2010-vuoden ohjelmasta.

Kuorma-autoilu elinkeinona Mäntän seudulla, toimialakuvaus (kehittämishanke); Mäntän seudun kuorma-autoilijat ry 15.10.2008–30.6.2011. Budjetti: 8.000 €, toteuma:
7.260 €. Julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,2 htv
Keskeinen tulos: Julkaistu kirja; ”Tavaraliikennettä kuudella vuosikymmenellä” ja kuvamateriaali tallennettuna dvd-muotoon. Elinkeinon merkityksen nouseminen esille.
Toimenpiteet: Julkaistiin kirja: Tavaraliikennettä kuudella vuosikymmenellä. Kuvamateriaali
tallennettiin dvd-muotoon.
Tavoitteet: Tavoitteena hankkeella oli kerätä tietoa seudun kuorma-autoilusta: entisaikaan,
nykypäivänä ja katsoa alan tulevaisuuteen. Hankkeen avulla osoitettiin alan kytkeytyminen hyvin laajaan osaan yhteiskunnallista toimintaa.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeella parannettiin alan imagoa ja pyrittiin parantamaan sen
kilpailukykyä tilanteessa, jossa esim. pula autoilijoista on akuutti. Hankkeen aikana yhdistyksen toimialue laajeni, Ruoveden kuorma-autoilijat liittyivät Mäntän seudun yhdistykseen. Yhdistyksen veteraanit ja eläkeläiset ovat hankkeen kautta alkaneet pitää yhteyttä toisiinsa. Hankkeen jälkeen Kuoreveden kirjastossa ja Mäntän kaupungintalolla oli valokuvanäyttelyt.
Muuta: Kiitokset PoKo:n henkilökunnalle, heiltä saatu apu oli tärkeää.

Kuorma-autojen merkitys maaseudun arjessa on suuri

Tattarituotannon ja jalostuksen vahvistaminen Ylä-Pirkanmaalla (kehittämishanke); MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 1.9.2009–31.12.2012. Budjetti: 99.700
€, toteuma: 96.240 €, julkinen tuki: 80 %.
Keskeinen tulos: Tattarin tuottajien ja alan tutkimuksen yhteistyön lisääntyminen.
Toimenpiteet: Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen osaan: pääosin Ylä-Pirkanmaalla tehty kenttäkoetoiminta, alkujatkojalostuksen sekä tiedon siirto & tattari-imagon kohottaminen. Kenttäkoetoiminnan avulla tuotettiin tietoa tattarilajikkeista, tattarin esikasviarvoista ja muista viljelyhyödyistä. Alkujatkojalostusosiossa selvitettiin tattaripähkylöiden mikrobiologista laatua, tattarinjauhojen ja ryynien vedensidontakykyä ja sivutuotteena muodostuvien kuorien hyödyntämismahdollisuuksia kirjallisuustiedon pohjalta. Tiedon siirtoa tehtiin
pellonpiennartilaisuuksien ammattilehtiartikkelien sekä joulukuussa 2012 järjestetyn seminaarin muodossa. Myös lehdet kirjoittivat hankkeesta ja tuloksista.
Tavoitteet: Hankkeen yleiset tavoitteet ja alueelliset tavoitteet linkittyivät vahvasti toisiinsa.
Yleisen tiedon ja tunnettavuuden lisääntyminen tukee yrittäjien toimintaa ja toisaalta alueellinen viljelykeskittymä tarjoaa MTT:lle toimivan yhteistyötahon ja luonnollisen koeympäristön
arvokkaan tiedon tuottamisen oikein organisoidulla yhteistyöllä.
Hankkeen alueelliset tavoitteet:






Tattarin viljelyssä olevan peltoalan kasvattaminen Ylä-Pirkanmaalla 600 hehtaariin
Tattarin keskisatojen kohottaminen ja viljelyvarmuuden parantaminen hankkeessa tuotettavaan tutkimustietoon perustuen
Osuuskuntamuotoisena toimivan viljelijärenkaan yhteistyön kehittäminen sille tasolle,
että osuuskunnasta muodostuu vahva toimija, joka kykenee kokoamaan alasta kiinnostuneet toimijat sekä tuottamaan tattarin viljelijöille tarvittavia tuki- ja kehittämispalveluja.
Alueellisen tattarin tuotantoketjun kehittäminen Suomen johtavaksi tattarin viljelyn ja
jatkojalostuksen osaamiskeskittymäksi

Tulokset ja vaikutukset: MTT:n hankkeessa tuottaman tiedon ja koetulosten avulla parannetaan viljely- ja jatkojalostustoimintaa sekä synnytetään alan toimijoiden yhteistyötä Ylä-Pirkanmaalla tukevia ja kehittäviä ratkaisumalleja.

Tattari kaunistaa monin paikoin kesäistä
PoKo-aluetta

Pedaali pohjaan (kehittämishanke); Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry 1.3.2010–31.8.2011.
Budjetti: 146.537 €, toteuma 137.080 €, julkinen tuki: 80 %.

Pedaali pohjaan (investointihanke); Mäntän Musiikkijuhlien Tuki ry 1.3.2010–31.8.2011.
Budjetti: 17.776 €, toteuma 12.300 €, julkinen tuki: 50 %.
Uusi toiminto: Kansainvälisten nuorten ammattiopiskelijoiden pianon mestarikurssi
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 1,25 htv
Uudet työpaikat: 1
Keskeinen tulos: Profiilin kohottaminen, graafisen ilmeen muuttaminen sekä kaluston uusiminen ajanmukaiseksi.
Toimenpiteet: Kehittämishankkeessa palkattiin tuottaja-projektipäällikkö hankkeen ajaksi.
Investointihankkeella taas uusittiin koko festivaalin kalusto ajanmukaiseksi ja alalla olevien
standardien mukaiseksi.
Tavoitteet: Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää yhdistyksen ammattimaista festivaalituotantoa palkkaamalla tuottaja-projektipäällikkö suunnitelmallisen kehittämistoiminnan
vetäjäksi sekä konserttitoiminnan kehittäminen ammattimaisemmaksi ja entistä organisoidummaksi. Tavoitteena oli myös lisätä markkinointia ja kansallista tunnettavuutta, sekä muuttaa graafista ilmettä. Tarkoituksena oli myös kävijämäärien nosto pysyvästi uudelle tasolle.
Tulokset ja vaikutukset: Tavoitteet saavutettiin kaikilta muilta osin, paitsi kävijämäärää ei
pystytty nostamaan. Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi yksi pysyvä työpaikka. Profiilin kohottamisessa onnistuttiin hyvin.

Parkkivuoren golf-kentän harjoitusalue (investointihanke); Keurusselän Golfseura ry
1.5.2010–31.12.2011. Budjetti: 27.130 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Uusi toiminto: Golfin lyöntiharjoittelualue
Talkootyön arvo: 2.400 €
Keskeinen tulos: Rakennettiin lyöntiharjoittelualue (range) 6-reikäisen golfkentän viereen.
Toimenpiteet: Keurusselän Golfseura ry on rakentanut omalla kustannuksellaan 6-reikäisen
golfkentän Vilppulan Parkkivuoren urheilutalon, urheilukentän, ja hiihtolatujen läheisyyteen.
Investoinnin avulla seuran on ollut tarkoitus tavoitteen mukaisesti toteuttaa golfkentän koillispuolelle lyöntiharjoittelualue (range). Range rakennettiin Hopunmäen loivasti nousevaan metsämaarinteeseen. Alueen omistaja Mänttä-Vilppulan kaupunki poisti noin kahden hehtaarin
alueelta puuston, kannot jyrsittiin, alue salaojitettiin, tasattiin ja kylvettiin nurmelle. Alueelle
rakennettiin Hopunmäentieltä tie ja parkkialue. Rangella on 12 lyöntipaikkaa sekä huolto- ja
varastorakennus palloautomaatteineen.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli rakentaa golfin lyöntiharjoitusalue, joka parantaa harjoittelumahdollisuuksia, monipuolistaa kentän käyttöä, madaltaa kynnystä aloittaa lajin harrastaminen ja tätä kautta saada uusia pelaajia lajin pariin.
Lyöntiharjoitusalue on merkittävä askel kohti seuran kentälle asettamaa tavoitetta ”kaiken
kansan kenttänä”.
Tulokset ja vaikutukset: Rangen käyttö ylitti odotukset selvästi, vaikka se ei ensimmäisenä
vuonna ollut koko pelikautta käytössä. Seuran talouden kannalta lyöntialueesta on muodostunut lisätulonlähde.
Muuta: Yhdistys muutti nimensä toimintaympäristöönsä paremmin soveltuvaksi. Seura on nyt
Parkkivuoren golfseura ry. Seuran tavoitteena on rangen välittömään läheisyyteen toteuttaa
lähipelin harjoitteluun keinonurmipintainen harjoitusgreeni, bunkkeri ja chippialue.

Lyöntiharjoittelua rangella

Raviradan majan ja katsomorakennuksien kunnostus ja suoja-aitojen rakentaminen (investointihanke); Kuoreveden hevosjalostusseura ry 14.5.2010–31.12.2011.
Budjetti: 22.200 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 7.500 €
Rakennuksen perusparannus: 80 m²
Keskeinen tulos: Mäntän raviradan rakennusten saattaminen tällä hetkellä voimassaolevien
määräyksien ja asetuksien vaatimaan kuntoon. Lisäksi hankkeella lisättiin turvallisuutta ja nostettiin koko raviradan käyttöastetta.
Toimenpiteet: Raviradan maja peruskorjattiin kesinä 2010 ja 2011. Majan keittiö uusittiin ja
keittiön lattia jouduttiin myös uusimaan, koska purkutöiden yhteydessä huomattiin, että vanha
lattia oli jo pahoin lahonnut. Keittiö liitettiin kunnallistekniikan vesi- ja viemäriverkostoon.
Keittiöön hankittiin myös lämminvesivaraaja, joten nyt keittiö täyttää kaikki vaadittavat hygieniavaateet. Muita toimenpiteitä olivat mm. muiden rakennusten, korjaus/maalaus, suoja-aitojen korjaus/maalaus ja opaskylttien hankkiminen.
Tavoitteet: Tarkoituksena oli saada Mäntän raviradan rakennukset tällä hetkellä voimassaolevien määräyksien ja asetuksien asettamaan kuntoon. Turvallisuuden lisääminen yleisötapahtumissa ja seuran omissa toiminnoissa oli myös tärkeä tavoite. Tavoitteena oli myös arjen toimintojen helpottaminen, kuten nykyaikainen keittiö ja kunnon varastotilat. Lisäksi haluttiin
nostaa raviradan ja sen rakennuksien käyttöastetta.
Tulokset ja vaikutukset: Majan peruskorjauksen myötä koko raviradan alueen käyttöastetta
saatiin nostettua. Kunnostettujen rakennusten, paranneltujen turvallisuustekijöiden ja siistin
ympäristön myötä ravirata houkuttelee paikallista väestöä tulemaan paikan päälle ja käyttämään tarjottuja palveluja. Lisäksi seuralle majan kunnostuksella on oma merkityksensä, aiemmin kylmä rakennus ei kunnolla palvellut yhdistyksen toimintaa. Hanke on myös aktivoinut
seuran jäseniä yhdistystoimintaan ja yhteiseen tekemiseen.
Muuta: Uusi kehittämisidea hankkeen myötä on
maastoesteradan rakentaminen raviradan keskikentälle. Naapuriseurat ja yhdistykset ovat järjestäneet omia yleisötapahtumiaan. Hanke onnistui
hyvin, paperityö koettiin vaan hankalaksi.

Mäntän Raviradan maja

Pollarin ampumaradan ympäristö- ja turvallisuushanke (investointihanke);
Mäntän seudun riistanhoitoyhdistys ry 23.6.2010–31.12.2014.
Budjetti: 36.763 €, hanke jäi valitusprosessien vuoksi kesken, julkinen tuki: 50 %.
Keskeinen tulos: Ampumarata saatetaan ympäristöluvan mukaiseksi, ja pyritään pysymään
kehityksen kärjessä. Hankkeella parannetaan myös ampumaradan turvallisuutta.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli saattaa Pollarin ampumarata huhtikuussa 2010 Keurusselän ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan mukaiseksi. Lisäksi hankkeen avulla
pyrittiin pitämään ampumarata ”kehityksen” kärjessä hankkimalla hirviradalle elektroninen
näyttölaite. Ampumaradan turvallisuutta oli tarkoitus parantaa uusimalla rataa ympäröivä aita,
lisäämällä varoaluetta ja hankkimalla kunnolliset opas- ja varoitustaulut sekä korottamalla luodikkoradan taustavallia.

Taito Pirkanmaa ry (investointihanke); Mänttä-Vilppulan käsityökeskus 23.6.2010–
30.7.2011. Budjetti: 76.510 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %
Rakennuksen perusparannus: 440 m²
Säilytetyt työpaikat: 2
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 1,8 htv
Keskeinen tulos: Hankittiin uudet toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat Mäntästä, mikä mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen ja yhteistyön lisääntyminen alueen muiden toimijoiden kanssa.
Toimenpiteet: Vanhat käsityökeskuksen tilat Vilppulassa eivät olleet enää asianmukaiset paloja työturvallisuuden osalta, lisäksi tilat sijaitsivat hieman sivussa. Näin ollen katsottiin tarpeelliseksi kehittää toimintaa ja hankkia uudet toimitilat keskeisemmältä paikalta Mäntästä.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli saada uudet toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat, joita
etsiessä otettiin erityisesti huomioon toiminnan edelleen kehittäminen, kuten näyttely- ja käsityöelinkeinotoiminnan sekä monipuolisemman käsityökoulutoiminnan vaatimukset.
Tulokset ja vaikutukset: Uusi käsityökeskus on antanut näkyvyyttä ja monipuolisuutta Mäntän taidekaupungin kulttuurin ja kaupan tarjontaan. Uudistunut käsityökeskus on houkutellut
paljon uusia asiakkaita. Vuonna 2012 kävijöitä oli lähes 12 000. Käsityökeskus on kehittynyt
alueen tärkeäksi käsityöyrittäjyyden puolestapuhujaksi. Sen näyttely- ja myymälätila toimii käsityöyrittäjien tuotteiden tärkeänä jakelukanavana. Käsityökeskuksen kautta yrittäjät saavat
myös asiakaspalautetta ja apua tuotekehitykseen.

Käsityöneuvonta- ja kurssitoimintaa on ammatillisesti laajennettu. Käsityön taiteenperusopetusalan Näpsä-käsityökoulutoimintaa on kehitetty yhteistyössä Autere-opiston kanssa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisen koulutuskeskuksen kanssa, jonka oppilaat tulevat suorittamaan
työssäoppimisjaksoja käsityökeskukseen.
Muuta: Hankkeen myötä on tullut uusia kehittämisideoita, kuten Mäntässä kesäkuussa pidettävä Design-tori, joka luo käsityöyrittäjille markkinointimahdollisuuksia ja jossa on tilaisuus
asiakkaan kohdata tuotteen tekijä. Yhteistyötä eri kulttuurituottajien kanssa on lisätty; esim.
Serlachius-säätiö, Mänttä-Vilppulan kaupunki ja käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjät ovat hyödyntäneet hankkeen tuomia yhteistyömahdollisuuksia.
Hanke kohtasi Vilppulassa hienoista vastarintaa paikallisen palvelun menetyksen takia. Hankerahoitus mahdollisti käsityökeskuksen toimintojen kehittämisen, joka taas vaatii lisärahoitusta
niukassa toimeentulossa. Rahoitus on tärkeää pienille toimijoille. Hieman työläänä koettiin
myös hanketoiminnan ”virkamiesmäiset” kiemurat.

Suomen sisällissotamuseo hankkeen esiselvitys (kehittämishanke); Suomen sisällissotamuseoyhdistys ry 1.4.2011–30.6.2012. Budjetti: 50.000 €, toteuma: 32.810 €, julkinen
tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,5 htv.
Keskeinen tulos: Tehtiin esiselvitys onko Vilppulaan mahdollista perustaa sisällissotamuseo,
ei ole toistaiseksi aiheuttanut jatkotoimenpiteitä.
Toimenpiteet: Palkattiin selvitysmies ajalle 9.9.2011–31.3.2012.
Tavoitteet: Esiselvityshankkeen tavoitteena oli selvittää onko Vilppulaan mahdollista perustaa
valtakunnallinen sisällissotamuseo, historiapuisto, tietokeskus tai vastaava ja hahmottaa muutama vaihtoehtoinen toteutusmalli kohteen toteuttamiseksi. Esiselvityksen oli tarkoitus antaa
pohja sille päätöksenteolle, jota varsinainen toteutus tarvitsee. Selvityksessä tuotettiin luonnontason suunnitelmia, alustavia kustannusarvioita sekä hahmotettiin toteutuksen vastuutahoja sekä rahoitusvaihtoehtoja.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena loppuraportissa esiteltiin neljä eri toteutusvaihtoehtoa Suomen sisällissodan historian esittelemiseksi Mänttä-Vilppulassa; Sisällissodan
historiapuiston perustaminen Vilppulankosken alueelle, Vilppulan Vaihe-näyttely, Sisällissodan historiaverkosto ja sisällissodan historiakeskus. Toteutuessaan toimenpiteet lisäisivät kaupungin kulttuurimatkailullista vetovoimaa ja antaisivat työtilaisuuksia alueen oppaille sekä
matkailijoita palveleville yrityksille.

Kesäajan toiminnan kehittäminen – esiselvitys (kehittämishanke); Mänttä-Vilppulan 4H-yhdistys ry 1.5.–31.12.2011. Budjetti: 12.470 €, toteuma: 10.130 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,66 htv
Keskeinen tulos: Selvitettiin kokopäiväisen kesäajan toiminnan tarvetta.
Toimenpiteet: Päivätoiminta järjestettiin Mäntässä Savosenmäen koululla 6.6.–31.7.2001 välisenä aikana. Vanhemmat maksoivat lapsesta osallistumismaksun, jolla katettiin todelliset ruokakustannukset, sekä osaltaan ne henkilöstömenot, joita syntyi toiminnan vaatimasta lisätyötyövoimasta. Lisäksi tällä rahalla kerrytettiin hankkeen vaatimaa omarahoitusosuutta.
Tavoitteet: Esiselvityshankkeen tavoitteena oli tarjota Mänttä-Vilppulan lapsiperheille uutta
päivätoimintapalvelua koulujen kesäloman ajaksi, samalla selvitettiin yhdistyksen mahdollisuutta tarjota kyseistä palvelua myös jatkossa, ja näin ollen vakiinnuttaa palvelu osaksi 4H-yhdistyksen toimintaa.
Tulokset ja vaikutukset: Taloudellisista syistä yhdistyksellä ei ole mahdollista vakiinnuttaa
palvelua osaksi 4H-yhdistyksen toimintaa. Toiminnalle on ollut kysyntää, mutta osallistujamäärä ei ole kuitenkaan niin suuri, että sillä pystyttäisiin kattamaan yhdistykselle kohdistuvat
menot päivätoiminnan järjestämisestä. Päivätoimintaan osallistui kahdeksan perhettä, palautekyselyn mukaan perheet olivat palveluun hyvin tyytyväisiä. Ainakin kahdella perheellä olisi
ollut tarvetta palveluun myös elokuussa ja koulujen syyslomalla lokakuussa. Muutoksia palveluun ei toivottu, mutta kehittämisehdotuksena kysyttiin, olisiko palvelua mahdollista tuottaa
myös Vilppulassa. Lisäksi perheet suosittelivat palvelun markkinoinnin aloittamista jatkossa
aikaisemmin, koska monet perheet olivat kuulemma olleet kiinnostuneita päivätoiminnasta,
mutta olivat ehtineet järjestää jo toisen hoitopaikan kesäksi, koska tieto 4H:n tarjoamasta palvelusta tuli niin myöhään. Päivätoimintapalvelua kehuttiin hyödylliseksi.

Kino-Säteen ja maa-alueen hankinta kotiseutuyhdistykselle (investointihanke);
Mänttä-Seura ry 25.10.2011–30.4.2012. Budjetti: 29.250 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Keskeinen tulos: Mänttä-Seura ry osti elokuvateatteri Kino-Säteen yleishyödyllistä käyttöä
varten. Rakennuksesta laadittiin rakennushistoriallinen selvitys.
Toimenpiteet: Mänttä-Seura ry osti Kino Säde – elokuvateatterin (190 m²) tontteineen (792
m²). Vuonna 1918 valmistunut teatteri on kaupunkikuvallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas, sekä sillä on elokuvatoiminnan kannalta valtakunnallista merkitystä.
Tavoitteet: Mänttä-Seuran tavoitteena oli kiinteistön ostamisen jälkeen tarjota tiloja yleishyödylliseen käyttöön.

Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen lähtökohtana oli yleinen näkemys Mänttä-Seuran mahdollisuuksista hyödyntää teatterirakennusta yleishyödylliseen toimintaan. Erilaiset harrastusryhmät, kokoukset ja seminaarit, kaupunkilaisten keskustelutilaisuudet, konsertit, näyttelyt, teatteritoiminnat, lausuntatilaisuudet yms. pääsevät hyödyntämään tilaa. Hankkeella Mänttä-Seura
osoittaa myös oma-aloitteisuutta seutukunnan viihtyisyyden parantamisessa paikallisen omaleimaisuuden ja mänttäläisten erityispiirteiden pohjalta. Toiminnalla on vaikutuksia mänttäläiseen paikalliskulttuuriin, ympäristönsuojeluun ja maisemanhoitoon sekä matkailuun.

Kino-Säde Mänttä-Vilppulassa

Mänttä-Vilppulan palvelukohteiden opastuksen kehittäminen (investointihanke); Mänttä-Vilppulan kaupunki 1.6.2012–31.10.2014. Budjetti 150.000 €, toteuma: 148
780 €, julkinen tuki 100 %.

Keskeinen tulos: Valtakunnallisesti merkittäväksi matkailukohteeksi nousseen Mänttä-Vilppulan kaupungin palvelukohteiden opastuksen saaminen toimivaksi, ajanmukaiseksi ja visuaaliselta ilmeeltään taidekaupunkiin sopivaksi.
Toimenpiteet: Opastusjärjestelmän sekä pysäkkien suunnittelu ja toteutus
Tavoitteet: Saada matkailijat jäämään pidemmäksi aikaa tutkimaan kaupungin nähtävyyksiä,
auttaa matkailijoita löytämään haluttuun tai uuteen kohteeseen helpommin, erityisesti kävelyopastuksen kehittäminen, kaupungin keskeisten taide- ja kulttuurikohteiden parempi esille
tuominen sekä taidekaupunki-ilmeen parantaminen.
Tulokset ja vaikutukset: Kaupunki-ilmeen paraneminen ja yhtenäistyminen, matkailijoita
palvelevan opastuksen merkittävä lisääntyminen ja paraneminen. Suunnitelma on auttanut ja
auttaa jatkossakin kaupunkia tekemään myös omarahoitteisia opastusinvestointeja.

RUOVESI

PoKo ry:n rahoittamat yrityshankkeet Ruovedellä

Hankkeen hakija

Hankkeen nimi

Tukimuoto

Budjetti

Hankkeen
Uudet
ajaksi
työpai- Säilytetyt syntyneet Uudet
Toteuma
kat
työpaikat työpaikat yritykset

Asunta Raija

Investoinneilla ruista ranteeseen

Investointituki (35%)

16 500 €

12 500 €

Asunta Raija

Yrityksen toimintojen kehittäminen

Investointi- ja kehittämistuki (35%/50%)

57 000 €

30 700 €

1

Hesesteel Oy

Uuden toimitilan konehankinnat

Investointituki (35%)

91 000 €

86 700 €

2

4

Isännöinti ja Veropalvelut Nieminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaus

Käynnistystuki (50%)

36 000 €

27 600 €

1

1

Juha Ala-Tuuhonen

Klapivaraston rakentaminen

Investointituki (35%)

12 200 €

12 200 €

1

Juha Ala-Tuuhonen

Klapikoneen hankinta

Investointituki (35%)

25 000 €

25 000 €

1

Juha Laine

Maatilapajan toiminnan laajentaminen

Investointituki (35%)

12 500 €

12 400 €

1

Kallonen Aki

Väärin koulusta hyvinvointikeskus

Investointituki (35%)

54 000 €

49 500 €

1

1

1

Karbin Investments Oy

Jäminkipohjan satama-alueen kehittämishanke

Investointituki (35%)

65 400 €

45 100 €

1

1

1

Kati Hursti

Kotileipomon kalustehankinnat

Investointituki (35%)

12 100 €

11 400 €

1

1

1

Koivumäki Rene

Autonosturin hankinta

Investointituki (35%)

12 800 €

12 800 €

1

1

1

Kompale Oy
Kuusisto Arja-Elina

Muroleen kanavakahvilan kehittäminen
Koneiden, laitteiden ja kaluston hankinta

Investointituki (35%)
Investointituki (35%)

130 000 €
11 500 €

75 200 €
2 800 €

3
1

1

1
1

MTY Lindell

Tilaussaunan kalustaminen

Investointituki (35%)

15 000 €

15 000 €

Näsijärven Nuohous Oy

Laiteinvestoinnit

Investointituki (35%)

10 500 €

10 400 €

Pitopalvelu Vuokko Kallonen

Pikkupullasta pitoihin

Investointituki (35%)

5 600 €

4 100 €

Ruokalähetti Luisa

Ruokalähetti Luisan hankinnat

Investointituki (35%)

22 700 €

19 400 €

Ruoveden Monitori

Palvelutarjonnan laajentaminen

Investointituki (35%)

6 100 €

6 100 €

Tmi KuntoJani

Kuntosalilaitteiden hankkiminen

Investointituki (35%)

40 000 €

39 300 €

1,5

Tuominen Ari

Klapikoneen hankinta

Investointituki (35%)

9 400 €

8 000 €

0,25

Väärin Puutavara Ky

Puutavaravaraston rakentaminen

Investointituki (35%)

72 500 €

58 900 €

RAHOITETUT YRITYSHANKKEET RUOVEDELLÄ YHTEENSÄ

717 800 €

0,75

Uusi toiminto/
palvelu

0,25

1

1

3

1
2

3

1

1
1

1
1

565 100 € 17,75

1
1

1

1
1

3

0,25

18,75

0,5

7

14

Yrityshanke-esimerkki Ruovedelta
Ruokalähetti Luisa; Ruokalähetti Luisan hankinnat (yrityksen investointituki) 19.1.2012 –
18.1.2014. Budjetti: 22.695 €, toteutuma: 19.450 €, julkinen tuki: 35 %.
Uusi palvelu: 1 (Juhla- ja pitopalvelu)
Uudet yritykset: 1
Uudet työpaikat: 1
Keskeinen tulos: Hankittu koneita, laitteita ja välineitä yritystoiminnan aloittamiseen.
Toimenpiteet: Ruokalähetti Luisa on uusi yritys ja nyt tehdyt investoinnit ovat aloitusvaiheessa välttämättömiä kone- laite- ja välinehankintoja. Yrityksen palveluihin kuuluvat pääasiassa ateria- ja juhlapalvelut.
Tavoitteet: Yrityksen liikeidea perustuu tuoreisiin ja paikallisiin raaka-aineisiin, joista valmistetaan maukasta lähiruokaa/yksilöllisiä juhlia vahvalla ammattitaidolla.
Tulokset ja vaikutukset: Yrittäjä käyttää mahdollisimman paljon paikallisten maatilayrittäjien tuotteita. Yrittäjälle on tärkeää, että tuodaan esille ruoan alkuperä. Kaikkea ei tarvitse
tehdä alusta asti yksin, tärkeää on, että ruoka on maukasta ja käytetyt raaka-aineet tulevat paikallisilta yrittäjiltä. Yrittäjälle on toiminnassaan tärkeää sesonkiajattelu, joka on kestävää ajattelua parhaimmillaan. Se on hyödyllistä talouden, ympäristön ja yksilön hyvinvoinnin kannalta.
Käytetään sesonginmukaista satoa ja vuodenaikaan sopivia, edullisia elintarvikkeita.

PoKo ry:n rahoittamat yleishyodylliset
hankkeet Ruovedella
Musiikkia! Ruovesi – kamarimusiikkijuhlien markkinointi (kehittämishanke);
Musiikkia! Ruovesi ry 1.4.2008–31.12.2008. Budjetti: 11.190 €, toteuma: 6.080 €, julkinen tuki:
80 %.
Keskeinen tulos: Markkinointia lisäämällä tehtiin Musiikkia! Ruovesi – kamarimusiikkijuhla
tunnetummaksi.
Toimenpiteet: Markkinointia lisättiin esitteillä, julisteilla, käsiohjelmilla, pääsylipuilla ja käyntikorteilla sekä käyttämällä netti- ja lehtimainontaa.
Tavoitteet: Tavoitteena oli tarjota korkeatasoista musisointia Ruoveden perinteisessä kulttuuriympäristössä. Hankkeen päämääränä oli tehdä Musiikkia! Ruovesi – kamarimusiikkijuhla
tunnetuksi ja tavoittaa mahdollisimman paljon musiikista kiinnostunutta yleisöä.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeeseen kuuluneet markkinointiponnistelut toivat toivotun tuloksen. Konserteissa oli todella paljon kuulijoita, osa konserteista oli loppuunmyytyjä. Suurin
markkinointipanoksemme kohdistui Ruoveden kirkossa pidettyyn konserttiin. Kirkossa olikin
lähes 650 henkeä, joka oli erittäin hyvä tulos. Kaiken kaikkiaan konserttikävijöitä näissä viidessä konsertissa oli noin. 1 300 maksimimäärän ollessa 1600–1700 kuulijaa. Musiikkia ry sai
paljon julkisuutta juhlilleen.
Muuta: Hankkeen budjetin ja toteuman ero oli kohtuuttoman suuri, johtuen ennakko-opastuksen puutteellisuudesta.

Ruoveden kulttuuriympäristö 2008 (kehittämishanke); Ruoveden kunta/Ruoveden
opisto 13.6.2009–31.5.2010. Budjetti: 17.300 €, toteuma: 13.730 € julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi työllistyneet: 0,5 htv.
Keskeinen tulos: Osoittaa kulttuurimaiseman ja rakennuskannan arvoa sekä luotailla sen uusia käyttömahdollisuuksia keskittyen Ruoveden harmaakivinavettoihin.
Toimenpiteet: Finn VERNADOC 2009, näyttely, kivinavettakinkerit.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli osoittaa olemassa olevan kulttuurimaiseman ja rakennuskannan resurssiarvo sekä luotailla sen uusia käyttömahdollisuuksia, keskittyen erityisesti
Ruoveden harmaakivinavettoihin. Tämän koordinoivan kulttuuriympäristön sateenvarjohankkeen ja siihen liittyvien erillisosien tarkoitus oli nostaa esiin ruovesiläinen kulttuurimaisema,
osoittaa sen arvo siinä eläville ja asuville kuntalaisille ja kesäasukkaille ja erityisesti nuorille

ikäpolville, eli tulevaisuuden päättäjille. Samoin haluttiin osoittaa se, että ruovesiläinen paikalliskulttuuri on arvokasta seudullisesti ja myös valtakunnallisesti ja että sitä arvostetaan korvaamattomana osana koko maailman kulttuuriperintöä.
Tulokset ja vaikutukset: Näkyvyys ja suorat kontaktit, mittauspiirustukset, näyttely, vierailut,
kivinavettakinkerit, julkisuus, Kivinavetta-kirja.

Pyynikkilän vanhan pappilan alueen kehittämissuunnitelma (kehittämishanke); Ruoveden kunta 1.12.2009–31.12.2011. Budjetti: 23.240 €, toteuma, 13.580 €, julkinen
tuki: 90 %.
Keskeinen tulos: Tehtiin kirjallinen selvitys Pyynikkilän vanhan pappila-alueen kehittämisestä.
Toimenpiteet: Pyynikkilän alueesta valmistui Virpi Tervosen yhteistyössä Pyynikkilä-toimikunnan kanssa tekemä Pyynikkilän vanhan pappilan alueen kehittämissunnitelma –Ruovesi.
Kehittämissuunnitelma on luonteeltaan ideasuunnitelma, ja se sisältää laajahkon historiaosuuden, ideointia alueen käytöstä, rakennusten inventoinnin, dokumentoinnin ja mittapiirrokset,
lisäksi kuvauksen myös rakennusten nykykunnosta sekä rakenteelliset korjaustoimenpidesuositukset kiireellisyysluokkineen.
Tavoitteet: Ylemmän tason tavoitteena oli kehittää Ruoveden kunnan vanhan pappilan aluetta
paremmin soveltuvaksi virkistys-, teatteri- ja taidekäyttöön. Tavoitteena oli tehdä vanhan pappilan alueesta toiminnallinen, kulttuurityöhön keskittynyt ympäristö kunnan ihmisille. Kehittämishankkeen tavoitteena oli saada aikaan realistinen ja toimiva suunnitelma, jonka pohjalta
alueen kehittämistyötä on mahdollista alkaa toteuttaa suunnitelmallisesti lähitulevaisuudessa.
Tulokset ja vaikutukset: Säilyttää ja vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta. Ensimmäinen toteutettava toimenpide on ollut Pyynikkilän kesäteatterin katsomon kattaminen,
jonka toteutus on kesken.

Kokoontumis- ja yöpymistila (investointihanke); Pajusen Eräilijät ry 18.5.2010–
31.12.2012. Budjetti: 16.780 €, hanke toteutui täysimääräisenä. Julkinen tuki: 75 %.
Talkootyön arvo: 3.150 €
Uusi palvelu: Majoitustila
Rakennettiin uutta: Majoitusaitta 45 m²
Keskeinen tulos: Rakennettiin aitta, jolla saatiin majoitustilaa, joka näin ollen täydentää jo olemassa olevan erä- ja luontokeskuksen kokonaisuutta.

Toimenpiteet: Ostettiin vanha aittarakennus yksityiseltä henkilöltä, aitta purettiin ja koottiin
uudelleen suunniteltuun paikkaan Pajusen Eräilijöiden eräkeskuksen alueelle. Vanhat huonokuntoiset hirret uusittiin ja muut puuosat, kuten ovet ja kattorakenteet tehtiin paikanpäällä uusista materiaaleista. Aitta kalustettiin niin, että siellä voidaan yöpyä, rakennukseen rakennettiin sähkölämmitys, jolloin aitassa on mahdollista yöpyä myös talvikaudella.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli saada majoitusmahdollisuus eräkeskukseen.
Tulokset ja vaikutukset: Majoitus täydentää jo olemassa olevaa kokonaisuutta. Eräkeskuksen
alueella on 3,5 km luontopolku, jonka varrella on luontotauluja. Alueelle on rakennettu näköalatorni, kota, laituri, laavu ja kahdeksan kilometriä pitkä patikkapolku. Majoitus myös mahdollistaa viipymisen pidempään eräkeskuksessa.
Muuta: Hankeprosessi on turhan monimutkainen. Jos tulee leikkauksia, niin hanketoimijoiden
mielestä olisi hyvä, jos ne perusteltaisiin paremmin.

Pajusen Eräkeskuksen päärakennus (www.pajusenerailijat.fi)

Muroleen ja Kekkosen kylien pikkujärvien kunnostussuunnitelma (kehittämishanke); Muroleen ja Kekkosen kylien osakaskunnat/kalastuskunnat 1.7.2010–30.6.2013.
Budjetti: 14.190 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 90 %.
Talkootyön arvo: 990 €
Keskeinen tulos: Tuloksena syntyi suunnitelma, jonka mukaan lähdettiin toteuttamaan kunnostustoimenpiteitä leväongelman poistamiseksi.

Toimenpiteet: Jouttenus,- Mylly,- Rikalan ja Kaletonjärvistä on otettu vesinäytteitä. Niitä on
ottanut Ely-keskus omatoimisesti ja kalastuskunnat yhteistyössä Ruoveden kunnan kanssa. Vesistöistä on pyydetty roskakaloja, kaloista on myös otettu suomunäytteitä, ja annettu tutkijoille
arvioitaviksi. Järvissä on tehty myös syvyyskartoitus. Raportti tehdyistä toimenpiteistä on valmistunut 2013 kesällä.
Tavoitteet: Tavoitteena oli selvittää ensin järvien perustiedot ja sen jälkeen aloittaa mahdolliset kunnostustoimenpiteet, jotta järvien tilaa voitaisiin parantaa ja palauttaa entiselleen.
Tulokset ja vaikutukset: Jouttenus- ja Rikalanjärvissä on levän muodostuminen pysähtynyt.
Kaloja on pystytty istuttamaan hyvällä menestyksellä. Toimenpiteillä on vaikutusta alueen kalastus- ja virkistyskäyttöön. Hanke toteuttaa Ruoveden kunnan laatimaa kulttuurimaiseman
hoitosuunnitelmaa. Jouttenusjärvessä ollut leväongelma on laskenut vesistön arvoja ja samalla
rantatonttien arvo on laskenut. Toimenpiteiden jälkeen nämä asiat ovat korjaantuneet.
Muuta: Hankkeessa oli kaksi eri kalastusaluetta, joka tuotti hieman hankaluutta, Murole toimi
”isäntänä”. Byrokratia aiheutti myös vaikeutta, positiivisena
asiana koettiin hankkeen jälkeen parantunut yhteistyö eri kalastuskuntien välillä.

Tutkimus Ruoveden kyläkouluista (kehittämishanke);
Ruoveden kotiseutuyhdistys ry 1.1.2011–31.12.2012. Budjetti:
29.000 €, toteuma: 26.480 €, julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi työllistyneet: 0,5 htv.
Keskeinen tulos: Osoitettiin käytöstä poistettujen Ruoveden kyläkoulujen paikalliskulttuurinen arvo sekä rakennuskannan resurssiarvo
Toimenpiteet: Kansainvälinen Finn VERNADOC 2011, dokumentointileiri elokuussa 2011,
mittauspiirustusnäyttely elo-syyskuussa 2011, kyläkoulukinkeri-seminaari lokakuussa 2011 ja
raportin julkaisu syyskuussa 2012.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli osoittaa maaseudun käytöstä pois jääneiden koulujen
paikalliskulttuurinen arvo ja rakennuskannan resurssiarvo sekä luotailla niille uusia käyttömahdollisuuksia, keskittyen erityisesti Ruoveden koulukäytöstä poistuneisiin kyläkouluihin.
Tulokset ja vaikutukset: Näkyvyys ja suorat kontaktit, mittauspiirustukset, näyttely, vierailut,
kyläkoulukinkerit, kyläkoulu-julkaisut eli Finn VERNADOC 2011.
Muuta: Tavoite toteutui julkisuuden osalta, mutta varsinainen uusiokäyttö ei toteutunut.

Kylärannan kehittäminen (investointihanke); Tuuhosen kyläyhdistys ry 17.3.2011–
31.12.2012. Budjetti: 13.420 €, toteuma: 12.840 €, julkinen tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 2.600 €
Uusi rakennus: Rakoliiteri 8 m2
Keskeinen tulos: Ostettiin venelaituri, ruopattiin rantaa ja rakennettiin rakoliiteri.
Toimenpiteet: Ostettiin venelaituri, joka asennettiin talkoovoimin. Rantaa ruopattiin noin 260
m2 alueelta. Rantaan rakennettiin rakoliiteri.
Tavoitteet: Ensisijaisena tavoitteena oli lisätä laituripaikkoja kysyntää vastaavaksi. Rannan
ruoppaaminen ja rakoliiterin rakentaminen lisää edelleen rannan vetovoimaisuutta ja käytännöllisyyttä, sekä turvaa rannan käyttömahdollisuutta niin kylän asukkaille kuin mökkiläisillekin. Puuvajan rakentamisen myötä saatiin grillikodan ja nuotiopaikan polttopuille asianmukainen ja turvallinen säilytyspaikka.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena syntyi lisää laituripaikkoja ja venepaikkoja.
Ranta siistiytyi sekä ruoppauksen myötä myös isompien veneiden pääsy rantaan helpottui.
Polttopuut ovat nyt paremmassa ja siistimmässä sekä turvallisemmassa säilytyspaikassa. Ranta
on nyt entistä houkuttelevampi, mikä on vaikuttanut rannankäyttäjiin positiivisella tavalla.

Koulukiinteistön ostaminen (investointihanke); Muroleen kylät ry 20.6.2011–
31.12.2012. Budjetti: 28.870 €, hanke toteutui täysimääräisenä. Julkinen tuki: 50 %.
Uudet työpaikat: Kaksi osa-aikaista, Kiinteistön ostaminen on myötävaikuttanut yhden uuden
yrityksen syntyyn.
Keskeinen tulos: Ostettiin lakkautettu entinen Muroleen-Kekkosen koulukiinteistö kyläläisten yhteiseksi kokoontumis- ja harrastepaikaksi.
Toimenpiteet: Ostettiin vuonna 2007 lakkautettu Muroleen-Kekkosen koulu.
Tavoitteet: Kyläkoulu on ollut monelta osin kylän keskipiste ja näin ollen kyläyhdistys ja kyläläiset sekä kesäasukkaat pitivät tärkeinä näiden toimintojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Koulukiinteistön ostaminen oli myös tärkeä Tampereen aluepelastuslaitoksen Muroleen VPK:n
osalta. Murole on myös vesistöjen sekä laiva- ja veneilyreittien ympäröimä, joten pelastuslaitoksen mahdollisuus nopeaan toimintaan vesistöllä mahdollisissa onnettomuustilanteissa oli
turvattava. Toimintakeskus mahdollistaa nopean avunsaannin myös yhteistyössä Kurun VPK:n
kanssa. Matkaa Ruoveden keskustaan kertyy 27 km, joten avun saanti heikkenisi hätätilanteessa, ellei VPK voisi toimia nykyisissä toimitiloissaan.

Tulokset ja vaikutukset: Kyläkoululla on ollut suuri vaikutus kylän asukkaille. Koululla järjestetään erilaisia kerhoja lapsille monen eri tahon toimesta, järjestetään mm. jumppaa ja ensiapukursseja. Koulukiinteistön ostaminen oli myös tärkeä VPK:n toiminnan säilymisen osalta. Aikuisneuvola siirtyi koulun tiloihin kaupan lopetettua. Kirjastoauto poikkeaa myös.
Muuta: Kyläläisille tehtiin mielipidekysely, joka osoittautui isotöiseksi. Haastavana koettiin
myös maksatuksen viivästyminen, lainhuudatus, ja palovakuutus.

Muroleen-Kekkosen kyläkoulu

Ruoveden Urheilutalon kunnostushanke (investointihanke); Ruoveden Pirkat ry
1.4.2012–31.12.2013. Budjetti: 13.740 €, toteuma: 7.520 €, julkinen tuki 50 %.
Talkootyönarvo: 2.740 €
Keskeinen tulos: Ehostettiin urheilutaloa maalaamalla, sisäänkäyntiä tekemällä invaluiska ja
pihaa ehostamalla.
Toimenpiteet: Salin lattian lakkaus, ulkomaalaus, pihan muotoilu, esteettömän liikkumisen
parantaminen invaluiskan avulla ja rappusten korjaus.
Tavoitteet: Urheilutalon käyttöominaisuuksien parantaminen ja yleisilmeen kohottaminen.
Tulokset ja vaikutukset: Esteettömän liikkumisen parantuminen. Pihan vesitalouden kohentuminen ja talon yleisilmeen paraneminen.

Ruoveden laivarannan palvelujen investoinnit (investointihanke); Ruoveden kunta
2.10.2013–31.12.2014. Budjetti: 150.000 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki 100
%.
Keskeinen tulos: Satama-alueella sijaitsevien rantamakasiinien saaminen yksityiseltä kunnan
omistukseen ja kunnostetut makasiinirakennukset. Uusi, nykyajan vaatimukset täyttävä ja ympäristöön sopiva hyppytorni uimarannalle.
Toimenpiteet: Rantamakasiinien hankinta ja kunnostusrakentaminen, hyppytornien rakennuttaminen.
Tavoitteet: Laivarannan alueen palveluiden parantaminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien
lisääminen.
Tulokset ja vaikutukset: Ruoveden keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan laivarannan alueen palveluiden ja kokonaiskuvan kohentuminen sekä virkistyskäytön lisääntyminen ja monipuolistuminen. Kohde on paikkakunnalle merkittävä ”käyntikortti” esim. veneilijöiden ensimmäisenä kosketuksena Ruoveteen.

Ruoveden laivaranta (www.ruovesi.fi)

VIRRAT

PoKo ry:n rahoittamat yrityshankkeet Virroilla

Hankkeen hakija

Hankkeen nimi

Tukimuoto

Ecation Finland

Päätoimisen yritystoiminnan aloittaminen

Investointituki (35%)

6 300 €

5 700 €

Kehittämistuki (50%)

21 000 €

20 000 €

Insinööritoimisto Heikki Härköskylän aluekehitys- ja liiketoimintaHelimäki Oy
mahdollisuuksien selvitys

Budjetti

Hankkeen
ajaksi synUudet
Säilytetyt
tyneet
Toteuma työpaikat työpaikat työpaikat
1

Uudet
yritykset

Uusi toiminto/
palvelu

1

1

0,5

Kilpiö Juha

Metsätalouden jatkojalostustoiminnan aloitusinvestoinnit

Investointituki (35%)

30 000 €

30 000 €

1

1

1

Kirpputori- ja suoramyynti WaudeShop Ay

Yrityksen alkuinvestoinnit

Investointituki (35%)

15 700 €

5 500 €

2

1

1

Kuvaamo Into Oy

Valokuvausliikkeen palvelujen monipuolistaminen

Investointituki (35%)

24 700 €

19 900 €

1

1

Maatiaispiha

Toimitilainvestointi

Investointituki (35%)

9 800 €

3 500 €

Marjatila Kuunsilta

Majoitus- ja saunatilojen rakentaminen

Investointituki (35%)

74 600 €

55 000 €

MojoLab Teemu Kinnunen

MojoLab, taidetta ja tiedettä

Investointi- ja kehittämistuki (35%/50%)

34 000 €

30 600 €

0,75

1

1

Raittikrouwi

Raittikrouwin aloitusinvestoinnit

Investointituki (35%)

5 400 €

2 800 €

1,2

1

1

Satu Mattsson

Kädentaitoyrittäjän aloitusinvestoinnit

Investointituki (35%)

7 300 €

5 300 €

3

1

3

SpinUp Oy

Ammattitaitoa lisäävä koulutus

Kehittämistuki (50%)

7 500 €

3 000 €

SpinUp Oy

Liikuntasalin kalustehankinnat

Investointituki (35%)

17 600 €

17 600 €

1,5

1

1

Suutari Ala-Kaarre

Työtilojen kunnostus ja konehankinnat

Investointituki (35%)

3 900 €

3 300 €

1

1

1

257 800 €

202 200 €

9

15

RAHOITETUT YRITYSHANKKEET VIRROILLA YHTEENSÄ

2

1
1

0,6

2

1

11,45

3

1,1

Yrityshanke-esimerkki Virroilta
Marjatila Kuunsilta; Majoitus- ja saunatilojen rakentaminen 4.11.2009–30.5.2011. Budjetti: 74.600 €, toteuma: 55.000 €, julkinen tuki: 35 %.
Uudet rakennukset: Aitta 32 m², holvisauna 18 m², grillikota 9 m², huvimaja 5 m²
Keskeinen tulos: Rakennettiin lisää majoitustilaa, joka mahdollistaa maatilamatkailun laajentamisen sekä matkailupalvelua tukeva, erikoinen holvisauna.
Toimenpiteet: Rakennettiin aittarakennus majoitustiloiksi; 4 huonetta / 8 henkilöä, holvisauna; käyttö mahdollista savusaunana tai normaalina saunana, grillikota ja huvimaja.
Tavoitteet: Yrityksessä harjoitetaan tilausten perusteella n. 10–100 henkilön ryhmille ruokaja kahvitarjoilua sekä koulu- tai muille erityisryhmille 1-2 yöpymisöitä sisältäviä leirikoulu –
ym. tilaisuuksia. Yöpymisen sisältävien tilaisuuksien tarjoamista on rajoittanut vähäinen petipaikkojen määrä. Lisäinvestoinneilla mahdollistettiin petipaikkojen lisääminen tilalle.
Tulokset ja vaikutukset: Lisäinvestoinnit toteuttamalla on tarkoitus merkittävästi laajentaa
maatilamatkailutoimintaa sekä yritysten ja yhteisöjen erilaisten tilaisuuksien järjestämistarjontaa.

Marjatila Kuunsillan holvisauna

PoKo ry:n rahoittamat yleishyodylliset
hankkeet Virroilla
Koron venesataman laituri ja nuotiokota (investointihanke); Koron kyläyhdistys ry
1.1.2008–31.12.2008. Budjetti: 21.420 €, toteuma: 21.270 €, julkinen tuki: 50 %.
Talkootöiden arvo: 2.880 €
Uusi palvelu: Pienvenelaituri ja nuotio kota
Uusi rakennus: 16 m2
Keskeinen tulos: Rakennettiin Koron kylään pienvenelaituri ja nuotiokota.
Toimenpiteet: Koron kyläyhdistys ry rakensi Koron venesatamaan kelluvan pienvenelaiturin
ja nuotiokodan.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli parantaa Koron ja sen lähikylien virkistyskalastajien ja
veneilijöiden mahdollisuutta päästä vaivattomasti reittivesistölle. Alueelle rakennettu nuotiokota palvelee veneilijöiden ja virkistyskalastajien lisäksi myös Koron kyläyhdistystä, Patalanmajan Metsästysseuraa sekä Patalanmajan Nuorisoseuraa ja muita lähikylien yhdistyksiä. Tavoitteena oli myös tukea kylän lomamökkiyrittäjiä luomalla lomalaisille satamasta ja nuotiokodasta virkistyspaikka, joka palvelee myös pienen kylän kaikkien asukkaiden vapaa-ajantoimintaa.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena saatiin kylän venesataman palvelutaso ja viihtyisyys paranemaan ja alueesta on muodostunut koko kylän yhteinen kesäajan kokoontumispaikka. Myös eri yhdistykset ja mm. Virtain seurakunta ovat pitäneet kokouksiaan majassa.
Hiihtäjät ja retkiluistelijat ovat käyttäneet majaa taukopaikkanaan talvisin. Hankkeen rakennustyö ja valmis tulos on aktivoitunut pienen kylän yhteishenkeä ja – toimintaa erittäin merkittävästi. Kaikki laiturin venepaikat saatiin vuokrattua välittömästi laiturin valmistuttua.

Esiselvityshanke Kisapirtin toiminnallisesta tulevaisuudesta (kehittämishanke); Virtain Urheilijat ry 17.12.2007–31.12.2008. Budjetti: 22.600 €, toteuma: 13.480 €, julkinen tuki: 90 %.
Keskeinen tulos: Esiselvityshankkeen avulla tehtiin tilatarvekartoitus ja Kisapirtin toimintasuunnitelma
Toimenpiteet: Perustettiin suunnitteluryhmä, hankkeessa tehtiin tilatarvekartoitus, ne lähetettiin paikkakunnan yrityksille, yhteisöille ja Virtain kyliin. Kartoitettiin Virtain kaupungin alueella olevat tilat päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Tavoitteet: Tilatarvekartoitus, Kisapirtin toimintasuunnitelma, yhteistyötahojen kartoitus ja
sitoutuminen ja mahdollisten rakennussuunnitelmien laatiminen luonnosasteelle.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tavoitteet saavutettiin.

Matias-kappeli, monitoimitila (investointihanke); Matias-kappeliyhdistys ry 8.2.2008–
1.10.2010. Budjetti: 167.000€, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 33.500 €
Uusi palvelu: Merkittävä matkailukohde
Uudet rakennukset: 68 m2
Keskeinen tulos: Härkösen kylään Virroille rakennettiin Matias-kappeli.
Toimenpiteet: Virroille, Härkösen kylään rakennettiin Matias-kappeli, monitoimitila.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli luoda ennakkoluuloton, suvaitseva, ajassa mukana oleva,
rauhaa ja sopusointua tarjoava paikka kristillistä sanomaa ja/tai sosiaalista hyvinvointia etsiville. Monitoimipaikkana kappeli madaltaa kirkkorakennusten kynnystä tulla sisään sakraalitilaan. Kappelissa jatkossa tapahtuvan toiminnan tavoitteena on, että kohderyhmä saa kokemuksen kestävistä arvoista elämänsä perustaksi, hyväksyy paremmin itsensä, lähimmäisensä ja
koko elämän.
Tulokset ja vaikutukset: Ensimmäisen toimintakuukauden aikana kappelissa on käynyt 2500
vierasta, mistä yllättävän suuri osa on ulkomaalaisia turisteja. Kappeli toimii nähtävyytenä,
joka houkuttelee kävijöitä koko maasta ja maailmalta ja tuo alueelle matkailutuloja sekä parantaa työllisyyttä. Kävijävirroista hyötyvät muutkin alueen matkailukohteet.

Kotalan sataman laajennus (investointihanke); Kotalan Asematien tienhoitokunta
15.6.2008–19.5.2009. Budjetti: 15.740 €, toteuma: 15.470 €, julkinen tuki: 50 %
Talkootyön arvo: 880 €
Uusi palvelu: Uusia venepaikkoja
Keskeinen tulos: Ostettiin laituriin jatko-osa, ja näin ollen pystytään vastaamaan venepaikkojen kysyntään paremmin.
Toimenpiteet: Ostettiin jo olemassa olevaan laituriin jatko-osa, joka varustettiin venepuomein
ja ketju-ankkuroinnein. Uusia venepaikkoja tuli reilu 10 kappaletta, yhteensä satamassa tämän
laajennuksen myötä on 35 venepaikkaa. Vuonna 2011 veneitä oli satamassa enimmillään 53
kappaletta, joka osoittaa suoraan tarpeen tälle laajennukselle, joka ei siltikään pysty tarjoamaan venepaikkaa kaikille sitä tarvitseville.
Tavoitteet: Tavoitteena oli lisätä venepaikkoja, suuren kysynnän takia. Satama on ainoa kaikille avoin veneenlaskupaikka Kotalassa.
Tulokset ja vaikutukset: Saatiin lisää laituri- ja rantapaikkoja. Hankkeen toteutumisen jälkeen laituri/rantapaikkojen kysyntä lisääntyi, sekä liikenteen vilkastui satamassa. Sataman
käyttö ja venepaikkojen kysyntä lisääntyi odotettua enemmän. Laajennuksella mahdollistettiin
myös puutavarakuljetukset saaritiloilta mantereelle sulanveden aikaan.

Kotalan satama

Hallittu muutos organisaatioon (kehittämishanke); Virtain Kiekko-Karhut ry 1.8.2008–
31.12.2008. Budjetti: 14.550 €, toteuma: 13.490 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,6 htv
Uusia työpaikkoja: 1 htv
Uusi toiminto: Curling-sarja
Keskeinen tulos: Saatiin palkattua Virtain Kiekko-Karhuille kokoaikainen toiminnanjohtaja
Toimenpiteet: Palkattiin työntekijä, joka laatii toimenkuvat toiminnanjohtajalle ja valmennuspäällikölle, selvittää miten työntekijöiden palkkaukseen vaadittava rahoitus olisi järjestettävissä. Lisäksi selvitettiin mitkä toimet seurassa voidaan hoitaa vapaaehtoisvoimin ja mitkä kuuluvat palkattujen tehtäviin. Suunniteltiin ja organisoitiin yleisölle avoimia tapahtumia. Ja markkinoitiin jääaikaa seuran ulkopuolisille.
Tavoitteet: Selvittää Kiekko-Karhujen mahdollisuudet palkata osa-aikainen työntekijä toiminnanjohtajaksi ja/tai valmennuspäälliköksi. Selvittää edellä mainittuihin toimenkuviin kuuluvat
tehtävät ja luoda uusia toimintamalleja Virtain ja lähialueen nuorille.
Tulokset ja vaikutukset: Toiminnanjohtajan palkkaamisella on saatu toiminta tehokkaammaksi, kun ennen toimintaa on pyöritetty vapaaehtoistyönä. Kokonaan uutena toimintona on
syntynyt Curling-sarja, hankkeena kautta on tullut myös tyky-toimintaa.

Killinkosken rakennusperintöselvitys (kehittämishanke); Killinkosken kyläyhdistys
ry 1.11.2008–30.6.2009. Budjetti: 20.000 €, toteuma: 10.380 €, julkinen tuki: 90 %.
Keskeinen tulos: Tuotettiin kylän rakennetun ympäristön selvitys sekä dokumentoitiin arvokasta rakennusperintöä.
Toimenpiteet: Killinkosken rakennusperintöselvitys hankkeessa tuotettiin ostopalveluna kylän rakennetun ympäristön selvitys. Hankkeella dokumentoitiin Killinkosken poikkeuksellisen
arvokasta rakennusperintöä. Killinkoski edustaa valtakunnallisesti arvokasta rakennusperintöä, mikä korostaa nyt valmistuneen selvityksen merkitystä ja arvoa myös kansallisesti.
Tavoitteet: Päätavoitteena oli tehdä esiselvitystyö, joka auttaa myös Virtain kaupunkia ja edistää kaavoitustyön käynnistämistä. Pitkällä tähtäimellä työn avulla pyritään luomaan uusia rakennuspaikkoja kylään muuttaville ja näin vahvistamaan kylän elinvoimaisuutta tulevaisuudessakin.
Tulokset ja vaikutukset: Rakennusperintöselvitys luo pohjaa myös nykyrakentamiselle. On
tärkeää, että uudisrakentaminen sovitetaan vanhaan rakennuskantaan, jotta kylämaisema ke-

hittyy halutulla tavalla. Kyläyhdistys haluaa uskoa, että nyt valmistunut selvitys madaltaa kynnystä saada Virtain kaupunki kaavoittamaan kylämme rakennusalueita. Tämä olisi kylän jatkokehittämiselle tärkeä askel.
Muuta: Hankkeen myötä on tullut uusia kehittämisideoita ympäristön viihtyvyyteen. Toteutetut ideat ovat: rantojen raivaus (kaupungin maata) ja skeittirampin rakentaminen. Virtain kaupungin asukasmarkkinointi on hyödyntänyt hankkeen tuomia mahdollisuuksia.

Imago- ja asukaspotentiaalikartoitus (kehittämishanke); Virtain yrittäjät ry
20.10.2008–30.6.2009. Budjetti: 54.220 €, toteuma: 49.880 €, julkinen tuki: 90 %.
Keskeinen tulos: Kyselytutkimuksen avulla haluttiin selvittää Virtain tunnettavuutta ja mainetta, joiden kautta nähdään kuinka markkinointiviestinnässä on onnistuttu.
Toimenpiteet: Tehtiin kyselytutkimus, jossa haluttiin selvittää Virtain tunnettavuutta ja mainetta, joiden kautta nähdään kuinka markkinointiviestinnässä on onnistuttu. Kartoitettu kahden viime vuoden aikana Virroille muuttaneiden syitä myönteiseen muuttopäätökseen, ovatko
muuttajat tyytyväisiä vai onko poismuuttamisen riski olemassa. Analysoitiin asukasuskollisuus
nykyisten asukkaiden ja yritysten osalta, sekä tehtiin pois muuttaneiden analyysi. Lisäksi kartoitettiin brändi-identiteetti ja brändi-imago.
Tavoitteet: Selvittää Virtain imago kuntana ja yrittäjien potentiaalisena sijoittumisseutuna.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tulosten perusteella pystyttiin käytännön toimenpiteitä
kohdistamaan oikeisiin asioihin ja tätä kautta lisättiin paikkakunnan vetovoimaisuutta. Pyrittiin saamaan yrityksiin ammattitaitoista työvoimaa ja Virroille lisää asukkaita. Vuonna 2013 on
keskusteltu sisällön ottamisesta käyttöön, jatkohankesuunnittelusta on ollut myös alustavia
keskusteluita.
Muuta: Uutta virtaa Virroille – jatkohanke ei toteutunut. Kaupunki on vuosien jälkeen hyödyntänyt kyselytutkimuksen tuloksia yritysmarkkinoinnin suunnittelussa. Konsulttityön kilpailutusta ei koettu hankalana, ja se toteutettiin Hilman kautta. Hanke kohtasi epäuskoa enemmän
kuin suoranaista vastustusta.
Tässä hankkeessa ei luotu tai säilytetty työpaikkoja, vaikka mahdollisuudet olisivat olleet jatkohankkeen myötä hyvät.
Hankkeessa ei ollut palkattua työvoimaa, vaan se toteutettiin kokonaan ostopalveluna.

Maaseutuyritysten ja maaseudun yhdistysten tulevaisuus 2015 (kehittämishanke); MTK Virrat ry 1.1.2009–31.10.2013. Budjetti: 186.630 €, toteuma: 184.050 €, julkinen
tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 3,5 htv
Keskeinen tulos: Selvitettiin alueen maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnitelmia sekä kehittämisen tarpeita. Tuottajayhdistysten välisen yhteistyön lisääntyminen,
Toimenpiteet: Tehtiin haastattelututkimus Ylä-Pirkanmaan alueen maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnitelmien sekä kehittämisen tarpeiden selvittämiseksi. Järjestettiin kotimaan
opintomatka Helsinkiin, matkalla vierailtiin MTK-keskusliitossa, eduskunnassa sekä Hankkijamaatalouden pääkonttorilla.
Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena oli selvittää Kurun, Mäntän, Ruoveden, Vilppulan ja Virtain
alueen maaseutuyritysten tulevaisuuden suunnitelmia sekä kehittämisen tarpeita todelliseen
alueelta kerättävään tietoon perustuen. Maatilojen strategisen ja tuotannollisen osaamisen
edistäminen liittyen mm. liiketoiminta-, teknologia-, työturvallisuus ja ympäristöriskien hallintaan. Tuoda maatilayrityksille ajankohtaista uusinta tietoa liittyen maatilayritysten tuotannon
kehittämiseen sekä taloudellisen ja strategisen osaamisen toimenpiteinä laadukkaat seminaarit ja työpajat, joissa luennoitsijoina käytetään alan parhaita asiantuntijoita. Hakea kansainvälistä tietoa liittyen vihreään energiaan ja taloudellisesti kannattavan bioenergiatuotannon edistämiseen maatiloilla sekä karjatalouteen ja siihen liittyvään teknologiaan. Kartoittaa maatalouden edistämiseksi toimivat yhdistykset ja niiden toiminta ja aktiivisuus Ylä-Pirkanmaalla sekä
aktivoida yhdistyksiä yhteistyöhön keskenään. Parantaa maaseutuyritysten kannattavuutta Lähituote-teemalla.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen alussa toteutetun kyselytutkimuksen tulosten perusteella
viljelijät pitävät tärkeänä viljelijätukiin liittyvää koulutusta. Hankkeen seurauksena arvioidaan,
että maatalouden investoinnit alueella lisääntyvät n. 3-5 %. Hankkeen epäsuorana seurauksena
on alueella käynnistynyt yksi lihakarjanavetta- ja yksi sikala- ja kaksi lypsykarjanavettainvestointia. Uusia tuotantotekniikoita otetaan käyttöön kolme. Yksi lypsykarjatila on siirtynyt
lypsyasemasta lypsyrobotteihin ja yksi lisännyt lypsyrobottien määrää. Ohjauksia muiden asiantuntijapalveluiden käyttöön arvioidaan tehtävän hankkeen aikana 30.

Kylät ja yhteisöt kokous-, elämys- juhla- ja matkailupalveluiden tuottajina
Ruovedellä ja Virroilla (kehittämishanke); Virtain kylien kehittämisyhdistys ry 1.7.–
30.11.2009. Budjetti: 15.030 €, toteuma: 14.930 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi työllistyneet: 0,3 htv
Keskeinen tulos: Esiselvityshankkeen avulla kartoitetaan kylien ja niiden yhdistysten mahdollisuuksia toimia kokous-, elämys-, juhla ja matkailupalveluiden tuottajina aiempaa enemmän.
Toimenpiteet: Esiselvitys toteutettiin haastattelututkimuksena Ruovedellä ja Virroilla. Haastateltavina olivat kylien yhdistykset ja yritykset.
Tavoitteet: Hanke oli esiselvityshanke, jossa kartoitettiin kylien ja niiden yhdistysten mahdollisuuksia toimia kokous-, elämys-, juhla-, ja matkailupalveluiden tuottajina aiempaa enemmän.
Hankkeen aikana kartoitettiin Ruovedellä ja Virroilla em. palveluja tarjoavat yhdistykset, niiden toimitilat (kylätalot ym.) ja niiden kanssa yhteistyötä tekevät yritykset ja muut toimijat.
Selvitettiin toiminnan laajuus, sen mahdollisuudet ja haasteet. Selvitettiin myös onko alueella
tarvetta ja tahtoa kylien ja paikallisten yritysten yhteisen varausjärjestelmän luomiseen ja valmiiden paikallisten matkailupakettien rakentamiseen ja markkinointiin.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena saatavaa tietoa hyödynnettiin yhdistyksissä,
yrityksissä ja kunnissa sekä kahden muun hankkeen (Visit Upper Tampere ja GoTampere) yhteistyössä.

Pienet luontokohteet hoitoon ja opiksi – esiselvityshanke (kehittämishanke);
Pirkanmaan luonnossuojelurahasto PLSR 1.7.2009–30.12.2010. Budjetti: 22.200 €, toteuma:
19.100 €, julkinen tuki: 90 %.
Talkootyön arvo: 250 €
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 1,25 htv
Keskeinen tulos: Selvitettiin ja dokumentoitiin perinnebiotooppialueet ja pyrittiin saamaan
ne hoidon piiriin.
Toimenpiteet: Hankkeesta tiedottaminen; viljelijöille lähetettiin EU-tukihakemuksien tallennustiedotteiden mukana tietoa hankkeesta ja tehtiin lehtijuttuja paikallislehtiin. Alueen perinnebiotooppikohteiden selvitys; sijainti, maanomistaja, yhteystiedot. Yhteydenotot maanomistajiin; esitietojen keräys, vierailusta sopiminen. Vierailut kohteissa, hoidon järjestäminen, lasten vierailut kohteisiin.
Tavoitteet: Keskeisinä tavoitteina oli löytää alueen pienet perinnebiotooppikohteet, aktivoida
paikallistoimijoita perinnebiotooppien hoitoon ja kosteikkojen perustamiseen, informoida
kohteiden omistajia mahdollisuuksista järjestää kohteen hoito ja tätä kautta säilyttää tärkeiksi
arvioidut luonnonarvot. Lanseerata yrityksille ja yhteisöille sopiva, uuden tulolähteen avaama

malli nykyaikaisesta luonnon- ja maisemanhoidosta. Opastaa lähiseudun lapset ja nuoret tuntemaan kohteen arvot ja lasten oman tekemisen kautta luoda heille myönteinen side ao. paikkoihin.
Tulokset ja vaikutukset: Nuorten luontotietoisuuden kasvaminen, maisemanhoidon tietotaidon lisääntyminen maanomistajien ja muiden toimijoiden keskuudessa.

Raitti (kehittämishanke); Virtain 4H-yhdistys ry 1.10.2009–31.12.2010. Budjetti: 15.500 €, toteuma: 11.520 €, julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi työllistyneet: 0,2 htv
Keskeinen tulos: Edesautettiin yhteisöllisyyttä ja nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulleen ja aktivoitiin nuoria osallistumaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja käsittelyihin.
Toimenpiteet: Nuorten kanssa järjestettiin erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia
Tavoitteet: Kehittämishankkeen tavoitteena oli edesauttaa yhteisöllisyyttä ja nuorten kiinnittymistä omalla kotiseudullaan tekemällä nuorten aloitteiden ja tarpeiden mukaisia konkreettisia tekoja kylillä. Aktivoidaan laajasti nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden
suunnitteluun ja käsittelyyn. Luodaan selkeä väline ja kanava nuorten mielipiteiden keräämiseen. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan siihen, että muualla asuvat nuoret voisivat kokea hajaasutusalueen ja maaseudun houkuttelevana elinympäristönä.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen myötä nuoria saatiin osallistumaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja käsittelyyn. Nuoret oppivat hankkeen myötä monia asioita tapahtumien
järjestämisestä ja talkootyön merkityksestä. Mukana olleet nuoret olivat pääsääntöisesti halukkaita toteuttamaan uusia tapahtumia tai kehittämään harrastustoimintaa omalla asuinalueellaan. Hanke tuotti jatkohankkeen nimellä Raitti 2.

Käy kylässä (kehittämishanke); Virtain kylien kehittämisyhdistys ry 1.11.2009–31.1.2013.
Budjetti: 174.540 €, toteuma: 174.470 €, julkinen tuki: 80 %.
Talkootyön arvo: 5.400 €
Uusi palvelu: Sähköinen varauspalvelu, kylämatkailupaketit
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 3,25 htv
Keskeinen tulos: Kehitetty yhteistyöverkostoja kylien ja muiden yhdistysten, yrittäjien, tapahtumajärjestäjien ja kuntien kanssa. Edistetty Ruoveden ja Virtain kylien ja niiden yhteisöjen ja
yritysten mahdollisuuksia tuottaa ja kehittää matkailu- ja virkistyspalveluita.
Toimenpiteet: Hankkeessa on kehitetty yhteistyöverkostoja kylien ja muiden yhdistysten,
yrittäjien, tapahtumajärjestäjien ja kuntien toimijoiden kanssa osallistumalla eri tapahtumien
suunnitteluun ja toteutukseen, laatimalla yhteistyömalleja ja monen toimijan yhdessä toteuttamia palveluita sekä järjestämällä yhteisiä keskustelu- ja opintotilaisuuksia. Erityisesti hankkeessa on pyritty lisäämään kylätalojen käyttöä laatimalla juhla- ja kokouspaketteja sekä erilaisia kylien retki- ja matkailupalvelupaketteja, ideoimalla ja testaamalla taloille uusia palveluita ja tapahtumia sekä markkinoimalla kylätaloja paikallislehdissä ja netissä.
Tavoitteet: Käy kylässä – hanke oli kylämatkailun kehittämishanke, jossa pyrittiin edistämään
Ruoveden ja Virtain kylien ja niiden yhteisöjen ja yritysten mahdollisuuksia tuottaa ja kehittää
matkailu- ja virkistyspalveluita. Mukana oli myös Mänttä-Vilppulan Pohjaslahden kylä. Kylien
kehittäminen on nähty alueella kokonaisvaltaisena työnä, ja tärkeää on lisätä kylien houkuttelevuutta, jotta saataisiin uusia asukkaita erityisesti lapsiperheitä ja yrittäjiä.
Tulokset ja vaikutukset: Käy kylässä – hankkeessa on ollut aktiivisesti mukana 13 yritystä ja
13 yhdistystä Ruovedeltä, Virroilta ja Mänttä-Vilppulan Pohjaslahden kylästä. Yhteistyöverkostoja on kehitetty niin kuntien omilla alueilla kuin kuntien välillä sekä myös valtakunnallisesti,
ja mukana yhteistoiminnassa on ollut myös lukuisia hankkeen ulkopuolisia toimijoita ja tapahtumanjärjestäjiä. Käy kylässä – matkailukonsepti on tullut hyvin tunnetuksi alueella, ja se koetaan jo esim. luontoarvoja vastaavaksi matkailun vetovoimatekijäksi.

Elävät kylät – hyvinvoiva Virrat (kehittämishanke); Virtain kylien kehittämisyhdistys ry
25.2.2010–31.7.2010. Budjetti: 10.300 €, toteuma: 7.540 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,16 htv
Uusia toimintoja: Kyläkoulujen profiloituminen ja näiden erikoispiirteiden entistä parempi
markkinointi (Maaseutu- luontokoulu Ilmarinen Liedenpohjassa, Mimmin metsäkoulu
Vaskivedellä, Erä- ja Yrittäjyyskoulu Kotalassa, Liikunta ja urheilukoulu Killinkoskella),
Liedenpohjan kyläkaavan laatimisen aloittaminen (prosessi kesken). Kurjenkylän
kyläsuunnitelman päivitys.
Keskeinen tulos: Esiselvityshankkeen avulla laadittiin Virtain kylien yhteinen kylien
kehittämissuunnitelma.
Toimenpiteet: Työn toteuttamista varten Virtain kylien kehittämisyhdistys ry perusti
työryhmän, jonka tehtävänä oli mm. laatia kysymyspatteristo, vastata hankkeen aikataulusta ja
julkaisuseminaarin järjestämisestä. Kyläsuunnitelmaan tarvittavat taustatiedot ja
kyläkohtaiset painopiste-alueet ja kehittämistavoitteet kerättiin kylittäin järjestetyissä,
yhteensä kymmenessä kyläkokouksessa.
Tavoitteet: Hanke oli esiselvityshanke, jonka aikana laadittiin Virtain kylien
kehittämisyhdistyksen
toimesta
kaikkien
Virtain
kylien
yhteinen
kylien
kehittämissuunnitelma. Kylien yhteisen kyläsuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli tehdä
toteuttamiskelpoinen suunnitelma toimenpide-esityksineen siitä, kuinka Virtain kylien ja sitä
kautta myös koko paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena valmistui Virtain kylien suunnitelma 2010–
2015. Hankkeessa pidettiin erityisen tärkeänä sen varmistamista, että suunnitelman
toteuttamiseen sitoudutaan kylissä. Kehittämissuunnitelmalla varaudutaan myös heikkeneviin
talousnäkymiin nostamalla esiin ne tärkeät asiat, joita toteuttamiseen tulee ajoissa varata
riittävät resurssit. Hankkeella on ollut positiivinen vaikutus kylille ja asukkaille.
Asiointiliikenne päivitettiin ja kylien sammutusosastot siirtyivät kyläyhdistyksille. Vanhukset
saivat palvelupäivän. Kylien säilyttäminen on osa kaupungin strategiaa.

Hiekkarannan tanssilavan saneeraus (investointihanke); Virtain Sosialidemokraattinen yhdistys ry 19.3.2010–31.12.2011. Budjetti: 50.670 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 13.000 €
Uusi toiminto: Kehitysvammaisten vuotuiset karaoketanssit, mukana on Virtain lisäksi Alavus,
Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Ähtäri.

Rakennuksen perusparannus: 1 039 m²
Keskeinen tulos: Tanssilava uudistettiin maalaamalla ja tanssiparketti uusimalla, rakennettiin
Inva-WC ja invaluiskat tanssilavalle ja WC-tiloihin.
Toimenpiteet: Tanssilavaa uudistettiin maalaamalla ja tanssiparketti uusittiin. Tanssilavan
eteen rakennettiin invaluiska sekä tehtiin entisestä varastotilasta Inva-WC ja vessojen eteen
invaluiska.
Tavoitteet: Saada perinteikäs tanssilava uuteen kukoistukseen ja samalla suorittaa lavan hallittua modernisointia.
Tulokset ja vaikutukset: Uudistukset edistävät liikunnan riemua ja terveyttä. Inva-WC:n ja
invaluiskien myötä parannettiin huomattavasti pyörätuoleilla kulkevien mahdollisuuksia osallistua tansseihin. Nämä parannukset ovat lisänneet pyörätuoleilla liikkuvien määrää tansseissa.

Invaluiskan rakentaminen WC tilojen eteen
© Tomi Herranen

Tanssilavan lattian rakentaminen
© Armi Hänninen

Vaskiveden nuorisoseurantalon keittiön kunnostus (investointihanke); Vaskiveden Nuorisoseura ry. 29.3.2010–31.12.2010. Budjetti: 13.450€, toteuma: 10.590€. Julkinen tuki:
50 %.
Talkootyön arvo: 790 €
Rakennuksen perusparannus: 30 m²
Keskeinen tulos: Kunnostettiin nuorisoseurantalon keittiö
Toimenpiteet: Remontoitiin Nuorisoseuran talon keittiö.
Tavoitteet: Nuorisoseurantalon käytön lisääminen juhlien pitopaikkana.
Tulokset ja vaikutukset: Merkitykset kylämiljööseen ja asukkaisiin: havaitaan, että kiinteistöstä pidetään huolta, annetaan kylän asukkaille signaali, että uskotaan kylän tulevaisuuteen.
Keittiön käytettävyys juhlatapahtumissa on huomattavasti parempi.

Perinnekylän rakennusten kuntokartoitus (kehittämishanke); Virtain kaupunki/Marttinen 1.8.2010–30.5.2011. Budjetti: 17.520 €, toteuma: 10.470 €, julkinen tuki: 90
%.
Hankkeen ajaksi työllistyneet: 0,3 htv
Keskeinen tulos: Kuntokartoitus oli esiselvityshanke, jonka tarkoitus oli kartoittaa Virtain Perinnekylän alueella olevien rakennusten kunto, korjaustarpeet ja mahdollisuudet.
Toimenpiteet: Tehtiin kuntotarkastus ja aistinvarainen tarkastus.
Tavoitteet: Perinnekylän rakennusten kuntokartoitus oli esiselvityshanke, jossa oli tarkoitus
kartoittaa Virtain Perinnekylän alueella olevien rakennusten kunto, korjaustarpeet ja – mahdollisuudet ottaen huomioon rakennusten alkuperä, ikä ja käyttötarkoitus. Samalla myös kartoitettiin mahdollisuudet täydentää alueen rakennuskantaa sinne siirrettävillä rakennuksilla.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena syntyi Perinnekylän rakennusten kuntokartoitus, johon kuuluvat tekstiosa kuntokartoitusraportteineen ja yhteenvetoineen sekä liitteinä asiantuntijalausunnot ja valokuvat. Hankkeen avulla saatiin runsaasti täsmällistä tietoa Perinnekylän rakennusten kunnosta. Tietojen perusteella on mahdollista hahmottaa, laittaa tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa kunnostustarpeet sekä yksittäisten rakennuksen että alueen kaikkien rakennusten muodostaman kokonaisuuden osalta.

Härkösen venelaituri (investointihanke); Härkösen kyläyhdistys ry 1.1.–31.12.2011.
Budjetti: 30.800 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 1.770 €.
Uusi palvelu: Venelaituri
Keskeinen tulos: Rakennettiin venelaituri Härkösen kylään.
Toimenpiteet: Rakennettiin venelaituri Härkösen kylään. Laiturissa on 18 aisapaikkaa ja kaksi
poijupaikkaa.
Tavoitteet: Hankkeen keskeisin tavoite oli saada kylään hyvä venelaituri. Tämä tavoite saavutettiin erittäin hyvin.
Tulokset ja vaikutukset: Hanke tuotti hyvän venelaiturin lähelle kylän yhteistä uimapaikkaa.
Rantamaisema parani huomattavasti ja rannan monipuolinen käyttö lisääntyi heti ensimmäisenä kesänä. Laiturille oli tarvetta, sen osoittaa venepaikkojen kysyntä kylän vakinaisten ja kesäasukkaiden taholta. Laituri mahdollistaa myös veneilyvieraiden saapumisen kylään. Hanke
toi kylän yhteistyöhön uusia ihmisiä ja toimintamuotoja.
Muuta: Hankkeen myötä tuli uusia kehittämisideoita; uimapaikan hoitoon ottaminen ja paikan
etsiminen soutuveneille. Hanke kohtasi vastustusta maankäytön suhteen, talkootöiden osuus
alusta loppuun asti oli hankalaa kirjanpidollisesti. Hanketoimijan mielestä tarjous- ja hankintamenettelyt ovat olleet helppoja, eikä Ely-keskuksen lomakkeiden täyttäminen ole ollut hankalaa.

Härkösen venelaituri

Vehkakosken rantalavan kunnostus (investointihanke); Virtain Urheilijat ry.
1.3.2011–31.12.2011. Budjetti: 20.000 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Perusparannetut rakennukset: 180 m2
Keskeinen tulos: Perusparannettiin Vehkakosken lavaa.
Toimenpiteet: Uusittiin ravintolaosan katon huopakate, vesirännit ja syöksytorvet. Ostettiin
ravintolaosaan lämpöpumppu, ja uusittiin tanssisalin koivulattia.
Tavoitteet: Viihtyvyyden lisääminen ja saada uusia asiakkaita tanssipiireistä.
Tulokset ja vaikutukset: Tanssit eivät ole enää riippuvaisia säätilasta, minimoitiin kaatumiset
lattian uusimisen jälkeen, viihtyvyys on lisääntynyt huomattavasti ja tähän kiinnitetään nykyään erityisen paljon huomiota.

Raitti 2 (kehittämishanke); Virtain 4H-yhdistys ry 1.3.–31.12.2011. Budjetti: 15.000 €, toteuma: 9.890 €, julkinen tuki: 80 %.
Hankkeen ajaksi työllistyneet: 0,2 htv
Keskeinen tulos: Nuoret rakensivat skeittirampin.
Toimenpiteet: Järjestettiin nuorten kanssa tapahtumia ja nuoret rakensivat skeittirampin.
Tavoitteet: Edellisen hankkeen myötä huomattiin, että nuorten ryhmien kokoaminen kylille
pelkästään yläkouluikäisistä nuorista oli haasteellista. Tarkoitus oli saada kaikenikäiset lapset
ja nuoret mukaan toimintaan. Virroilla pitkien välimatkojen takia, on tärkeää saada toimintaa
jokaisen kotinurkille. Hankkeen tarkoituksena oli aktivoida nuoret mukaan tekemään itse ja
toteuttamaan erilaisia tapahtumia jne.
Tulokset ja vaikutukset: Hyvin pitkälti samat kun edellisessä hankkeessa, mutta nyt projektiryhmissä oli enemmän nuoria mukana ja osa tapahtumista/projekteista olivat pitkäkestoisempia ja vaativampia toteuttaa.

Liedenpohjan satama-alueen investointihanke; Liedenpohjan kyläyhdistys ry
1.8.2010–31.7.2013. Budjetti: 49.500 €, toteuma: 39.630 €, julkinen tuki: 50 %.
Uusi palvelu: Venepaikat
Talkootyön arvo: 5 700 €
Toimenpiteet: Satama-alueen kunnostushankkeessa toteutettiin 12–16 -paikkaisen venelaiturin hankkiminen ja asentaminen. Laituriin tuli myös vierasvenepaikkoja, joilla mahdollistettiin
isoillakin veneillä rantautuminen. Laiturin oheen rakennettiin veneiden laskuluiska, joka on tähän asti kyläkeskuksen välittömästä läheisyydestä puuttunut.
Tavoitteet: Liedenpohjan kyläyhdistys ry vuokrasi vuonna 2007 Mäntypirtti-nimisen tontin ja
sillä sijaitsevan pienen mökin ja saunarakennuksen Virtain kaupungilta. Tontti sijaitsee kylän
keskustassa Syvälahdessa Toisveden pohjoispäässä. Toisveden vesistöstä on taas suora yhteys
Herraskosken kanavan kautta Näsijärveen ja sitä kautta aina Tampereelle saakka. Muun muassa tämän vuoksi kylään on toivottu kunnollista pienvenesatamaa, joka palvelisi niin kylän
asukkaita kuin muitakin vesiteitse matkailevia.
Tulokset ja vaikutukset: Laituripaikkojen lisääntyminen, voidaan vastata kysyntään.

Työväentalon käyttöedellytyksien parantaminen (investointihanke); Killinkosken
työväenyhdistys ry 18.2.2011–31.12.2013. Budjetti: 48.230 €, toteuma: 32.340 €, julkinen tuki:
50 %.
Talkootyön arvo: 6.700 €
Rakennuksen perusparannus: 131 m2
Keskeinen tulos: Parannettiin ja säilytettiin perinteisen työväentalon käyttömahdollisuuksia.
Hankkeella on myötävaikutettu yhden uuden yrityksen syntyyn.
Toimenpiteet: Tehtiin keittiö-, saniteetti- ja aulatilojen saneeraus. Voidakseen toimia Toisveden äänestyspaikkana kiinteistöön oli rakennettava (äänestystä koskevat määräykset) liikuntarajoitteisia äänestäjiä varten pyörätuolirampit ja saniteettitilat.
Tavoitteet: Tavoitteena oli säilyttää ja parantaa perinteisen työväentalon käyttömahdollisuuksia. Työväentalo on riittävän suuri kokoontumistila, joka on edullisesti tai jopa ilmaiseksi, ja
joustavasti kylän järjestöjen/asukkaiden käytettävissä. Tavoite oli myös turvata työväentalon
säilyminen Toisveden äänestysalueen äänestyspaikkana.
Tulokset ja vaikutukset: Hankkeen tuloksena on tilojen viihtyisyys lisääntynyt, lämpötalous
ja aulatilojen käyttö varsinkin talviaikana parantunut samoin keittiön toimintaedellytykset,

vaaralliset vanhat sähköasennukset on uusittu. Lisäksi liikuntaesteisten henkilöiden liikkuminen talossa on mahdollistunut.

Valokuitu Kurjenkylään (investointihanke); Kurjenkylän kyläyhdistys ry 1.4.2011–
31.12.2013. Budjetti: 298.000 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen tuki: 50 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,25 htv
Uusi toiminto: Valokuituverkko, kosketusnäyttötelevision kautta tapahtuva yhteydenpito
ikäihmisen ja kaupungin vanhustyön välillä.
Keskeinen tulos: Rakennettiin valokuituverkko Kurjenkylään.
Toimenpiteet: Hankkeen alussa selvitettiin kuituverkkoon liittyvät kiinteistöjen määrä ja sijainti sekä tehtiin toiminta-alueen rajaus. Rakennettiin valokuituverkko Kurjenkylään.
Tavoitteet: On turvata luotettava tiedonsiirto mm. viranomaistahoihin. Synnyttää uusia työpaikkoja ja yrittäjyysmahdollisuuksia, parantaa asumisen laatua, turvata lankapuhelinverkon
pysyminen harvaanasutulla seudulla, saada kylän asukasluku nousemaan, parantaa yritysten
markkinointimahdollisuuksia, turvata ikäihmisten asumista kotona.
Tulokset ja vaikutukset: Valokuituun liittyneitä talouksia oli 81, sekä yksi pysyvä palvelumuoto.

Virtain metsästysseura, monitoimikeskus (investointihanke); Virtain Metsästysseura ry 30.6.2011-31.12.2013. Budjetti: 156.300 €, hanke toteutui täysimääräisenä, julkinen
tuki: 50 %.
Talkootyön arvo: 49.330 €
Uusi rakennus: 150m2
Keskeinen tulos: Metsästysseuralle valmistui marraskuussa 2013 monitoimikeskus, jossa on
40 hengen kokoontumistila ja nykyaikainen riistankäsittelytila. Kokoontumistilaa voi käyttää
juhliin ja kokouksiin, ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille. Rakennus sijoittuu ”Korvenojan
luontometropooli” –nimeä kantavaa ympäristöön, johon on jo aiemmin toteutettu lintutorni,
kota, varastorakennus, puulato sekä ulkokäymälä. Hankkeella edistetään metsästäjien ja luontoharrastajien yhteistyötä.
Toimenpiteet: Rakennettiin uudisrakennus.

Tavoitteet: Lisätä yhteistyötä luonto- ja lintuharrastajien, kyläläisten ja riistanhoitoa sekä
metsästystä harrastavien kesken. Tavoitteena oli saada myös asianmukaiset
riistankäsittelytilat samaan yhteyteen.
Tulokset ja vaikutukset: Yhteistyötä saatiin lisättyä eri toimijoiden kesken. Alueella on nyt
moneen toimintoon sopiva lämmin rakennus.

Virtain Metsästysseuran monitoimikeskus on upea näyte talkoohengestä

Koko kylän koulu (kehittämishanke); Virtain kylien kehittämisyhdistys ry 1.12.2011–
30.4.2012. Budjetti: 32.950 €, toteutus: 27.840 €, julkinen tuki: 90 %.
Hankkeen ajaksi syntyneet työpaikat: 0,66 htv
Talkootyön arvo: 1.210 €
Keskeinen tulos: Esiselvityshankkeella selvitettiin koulujen merkitys kylille sekä
kustannukset kaupungille.
Toimenpiteet: Koko kylän koulu oli esiselvityshanke, jossa on tutkittu mm. Virtain
kyläkoulujen kustannuksia, toimintaa, merkitystä ympäristölleen ja mahdollisuuksia toimia
nykyistä laajemmin palveluiden tarjoajana ja tuottajana.

Tavoitteet: Tavoitteena oli, että hankkeen lopputuloksena pystytään osoittamaan, että
nykyiselle tavalle tuottaa palveluita on myös vaihtoehtoinen, kustannustehokas malli.
Palvelutarvekartoituksen avulla saadaan tietoa joka hyödyttää yksityisiä ja julkisia toimijoita.
Tulokset ja vaikutukset: Turun Yliopisto tekee valtakunnallisen tutkimuksen kyläkoulun
merkityksestä kylälle, ja tämän hankkeen tuloksia tullaan käyttämään ao. tutkimuksessa.
Hankkeen avulla on pystytty hankkimaan tietoa mitä koulut voivat tarjota, esim. koulun
ruokalasta on mahdollista jakaa ruokaa vanhuksille. Hankkeen tuloksena saatiin paljon tietoa
kylien palvelutarjonnasta sekä koulujen merkityksestä kyläyhteisölle. Hankkeen tuloksena
saatiin myös tieto siitä, että kyläkoulujen eksakteja kustannuksia on mahdoton laskea
yksiselitteisesti mm. yleisesti käytössä olevien suhdelukujen ja puuttuvien yksittäisten
koulukuljetuskulujen vuoksi.
Muuta: Perusturva-, sivistys- ja tekninen lautakunta ja hallintokunta ovat hyödyntäneet
hankkeen tuomia mahdollisuuksia.

Marttisen saaren ja Torisevan luontomatkailuhanke (investointihanke); Virtain
kaupunki 1.2.2012–28.2.2014. Budjetti: 50.000 €, toteuma: 48.140 €, julkinen tuki: 100 %.
Uusi palvelu: Esteetön polku, lintutorni ja nuotiopaikka
Uusi rakennus: 25 m2
Tavoitteet: Tavoitteena oli parantaa luontomatkailijoiden, lintuharrastajien sekä Marttisen
saaren toimijoiden (Nuorisokeskus Marttinen, yritykset, yhdistykset) palveluita rakentamalla
Marttisen saarelle lintutorni, jonka ensimmäiselle tasanteelle on esteetön kulku. Kulkureitti rakennettiin siten, että se on mahdollista kulkea esim. pyörätuolilla. Alueelle tehtiin kaksi ympäristöaiheista infotaulua sekä muutama lintutornille ja luontopolulle opastava kyltti. Tavoitteena oli lisätä Torisevan rotkojärvien luontomatkailijoille tarkoitettuja palveluita rakentamalla nuotiopaikka asianmukaisine varusteineen.
Tulokset ja vaikutukset: Uusi lintutorni ja Torisevan nuotiopaikka ovat kaikille käyttäjille
avoimia ja maksuttomia virkistyspaikkoja. Hyödynsaajia ovat paikalliset asukkaat ja kesäasukkaat, luontomatkailijat sekä erityisesti lintuharrastajat.

Monitoimikenttä lapsille ja nuorille (investointihanke); Virtain kaupunki 1.4.2012–
31.12.2012, Budjetti: 35.000 €, toteuma: 20.230 €, julkinen tuki: 100 %.
Uusi palvelu: Lasten ja nuorten liikuntapaikka
Keskeinen tulos: Rakennettiin monitoimikenttä Rantatien koulun piha-alueelle.

Toimenpiteet: Virtain kaupungin Rantatien koulun piha-alueelle rakennettiin monitoimikenttä. Kenttä on 21 m x 12 m aidattu pelialue, jossa tekonurmipinta, päädyissä 3 m x 2 m jalka/käsipallomaalit ja laitojen ulkopuolella lentopallotolpat ja koripallokori juniorikorkeudella.
Monitoimikenttä toteutettiin Suomen Palloliiton sekä S-ryhmän yhteistyönä, S-ryhmältä saatiin
tukea 10 000 €, ja Suomen palloliitto toimi asiantuntijaorganisaationa.
Tavoitteet: Tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten liikunnallista aktiivisuutta.
Tulokset ja vaikutukset: Kenttä on ollut merkittävä lisä alueen ja myös koko paikkakunnan
liikuntatarjontaan. Kenttä on vapaasti kaikkien käytettävissä ja se palvelee niin kuntalaisia, kuten lukuisia urheiluseuroja ja muita yhdistyksiä. Kenttä on aktivoinut selvästi aikaisemmin vähemmän liikkuneita lapsia ja nuoria. Kenttä sijaitsee keskeisellä paikalla ja on siten välttynyt
ilkivallalta.
Muuta: Monitoimikentästä on tullut todella paljon kiitosta niin oppilaiden vanhemmilta kun eri
seuroilta ja yhdistyksiltä.

Monitoimikenttä Rantatien koulun pihassa

