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Leader Viisari ry 

Into II -teemahanke 110070 / loppuraportti 
Yhteenveto hankkeesta  

Viisarin Into II -teemahankkeella haluttiin edistää kylien vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia. 

Teemahankkeessa tukea siirrettiin yhdistyksille, jotka toteuttavat pieniä yhteisöjen toiminnallisuutta tai 

viihtyisyyttä edistäviä investointeja. Alahankkeet voivat sisältää kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä 

rakentamistoimenpiteitä. Hanke toteutettiin ajalla 14.10.2019 – 31.12.2021. 

Alahankkeiden koko voi olla 500-10.000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille oli 50%. Yksityinen rahoitus voi 

koostua kokonaan vastikkeettomasta työstä. 

 

Hankkeen tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena oli tarjota Leader-rahoituksella tarpeellista tukea yhteisöjen toiminnan 

kehittämiseen, monipuolistamiseen sekä tukea yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parantaa elinoloja 

alueella. Erityisenä tavoitteena oli lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet. 

Paikallistasolla hankkeen tavoitteena oli lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa 

asumisviihtyvyyttä sekä tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä. Investointien 

tuella lisättiin asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. 

Hankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminnallisuus sekä yhteisten tilojen ja alueiden 

viihtyisyys paranivat, kun yhteisöt pystyivät hankkimaan uutta tai laajempaa ja monipuolisempaa toimintaa 

mahdollistavaa kalustoa. Kylä- ja seurantalojen tai vastaavien kokoontumistilojen käyttöaste kasvoi. 

Hankkeen vaikutuksesta kokoontumistiloihin syntyi uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Tämä lisäsi 

olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja vähensi kuljetustarpeita, kun voitiin hyödyntää lähellä olevia 

harrastus- ja liikuntapaikkoja. 

Hankkeen kautta edistettiin kokoontumistiloja ylläpitävien yhdistysten toiminnan monipuolistumista ja 

uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. 

 

Hankkeen toimenpiteet ja aikataulu 

Teemahanke koostui koordinointiosasta ja alahankkeista.  

Hankkeen toteuttaminen jakautui kolmeen vaiheeseen:  

1) ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin ja toteutettiin alahankkeiden haku ja suoritettiin valinta  

2) toisessa vaiheessa toteutettiin alahankkeet  

3) kolmannessa vaiheessa tehtiin maksuhakemukset, raportit ja tiedotettiin alahankkeiden tuloksista 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin hakuilmoitukset ja sitä tukeva tiedotusmateriaali. Haun 

avautumisesta tiedotettiin paikallisissa sanomalehdissä (Sampo-lehti, Viiden Kunnan Sanomat, Sisä-Suomen 

lehti, Viitasaaren Seutu ja Kotiseudun Sanomat), Viisarin kotisivuilla ja uutiskirjeessä, Viisarin facebook-

sivuilla sekä Nopola News’ssa. Alahankkeiden hakuaika oli lehti-ilmoituksen julkaisemisesta 5.2.2020 

saakka. Tiedotuksessa hyödynnettiin myös hankkeiden verkostoja ja tilaisuuksia. Haun avautumisesta 
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tiedotettiin myös alueen kuntia ja kehittämisyhtiöitä. Heitä pyydettiin välittämään tietoa eteenpäin omalla 

toiminta-alueellaan. Nämä olivatkin innokkaita välittämään tietoa eteenpäin omalla toiminta-alueellaan 

esim. nettisivujen ja Facebookin välityksellä. 

Viisaria pyydettiin järjestämään infotilaisuus Into II -teemahankkeesta Kyyjärvellä. Tilaisuus pidettiin 

15.1.2020, paikalla oli 6 osallistujaa. 

Hankeneuvonnan rooli korostuu tässä hankkeessa, jossa kustannusmalliksi on valittu kertakorvaus. 

Hankkeiden haku- ja käsittelyvaihe oli pitkälti hankekohtaista neuvontaa. 

Alahankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä 20 kpl, kolme hakemuksista peruttiin valmistelun 

aikana. Hakijoista 7 oli kokonaan uusia hakijoita. 7 yhdistystä ovat edellisellä ohjelmakaudella olleet 

koordinointihankkeen tai tällä ohjelmakaudella teemahankkeen toteuttajia sekä 6 omien hankkeiden 

toteuttajia. 

Alahankkeet sisälsivät toimenpiteitä, joilla vastattiin hankkeen tavoitteisiin. Esimerkkeinä toimenpiteistä 

käytettiin seuraavia: 

• harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvät kone- ja laitehankinnat 

• asukkaiden yhteisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. 

jätevesi- ja lämmitysjärjestelmät) 

• asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tilojen laitehankinnat 

• asukkaiden yhteisessä käytössä olevien alueiden pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. 

uimarannat, leikkipaikat, parkour- tai skeittipaikat, latureitit jne.) 

• energiatehokkuutta parantavat kone- ja laitehankinnat (esim. ilmalämpöpumput) 

• yhteisöjen toimintaa helpottavat ja monipuolistavat kone- ja laitehankinnat 

Saapuneet hakemukset arvioitiin seuraavien pakollisten kriteerien perusteella: 

• Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys 

(esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava). 

• Toimenpide kohdistuu yhdistysten omistamaan tai käytössä olevaan yhteiseen kokoontumistilaan, -

paikkaan tai sen ympäristöön tai tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan 

yleishyödyllinen. 

• Toimenpide koostuu rakentamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta, kone- ja laitehankinnoista tai 

näiden yhdistelmästä. Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi. 

• Hakemus on toimitettu Viisarille hakuaikana ja sitä on tarvittaessa täydennetty ennen valinnan 

suorittamista. 

• Alahankkeet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen M07 

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla alatoimenpiteeseen 7.4. investoinnit 

maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan 

luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen 

• Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämisohjelman painopisteiden Asumisviihtyvyys ja ympäristö 

mukainen 
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• Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; 

alahankkeiden toteuttajien on esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta. Alahankkeille ei 

myönnetä ennakkoa. 

• Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja hanke parantaa yhteisön 

mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. 

Pakollisten kriteereiden lisäksi alahankkeiden valintaa ohjasivat seuraavat kriteerit: 

• Toimenpide toteuttaa Viisarin kehittämisohjelman läpileikkaavia teemoja Nuoriso ja / tai Vihreä 

voima (0-6 pistettä) 

• Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä (0-3 pistettä) 

• Toimenpide edistää olevien tilojen monipuolista käyttöä (0-3 pistettä) 

• Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa (0-2 pistettä) 

• Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa (0-2 pistettä) 

• Toimenpiteellä on positiivisia ympäristövaikutuksia (0-5 pistettä, max 1 piste per alakohta) 

o energiatehokkuuteen 

o maisemaan 

o olemassa olevan infran hyväksikäyttöön 

o turvallisuuteen 

o resurssiviisauteen 

Alahankevalinnan teki Viisarin hallitus painotettuihin kriteereihin perustuen kokouksessaan 12.3.2020 sekä 

täydensi päätöstä sähköpostikokouksessa 18.-23.3.2020. Rahoitettavaksi valitut alahankkeet: 

1. Pääjärven Nuorisoseura / Saarijärvi; astiaston, videotykin, pelien, mikrofonien ja kalusteiden 

hankinta ja lattioiden hionta Yrittävän talolle 

2. Pylkönmäen kylien kehittämisyhdistys Pylkön Ääni / Saarijärvi; laavun, maisemaikkunan ja puuceen 

rakentaminen Papinkallion virkistysalueelle 

3. Saarikkaan Kyläyhdistys / Äänekoski; kodan ja huussin rakentaminen luontopolulle 

4. Hoikanperän Eräveikot / Kivijärvi; kodan rakentaminen Hoikanperälle 

5. Saarijärven Frisbaajat / Saarijärvi; Ahvenlammen frisbeeradan kunnostus 

6. Vuoskosken osakaskunta / Kannonkoski; taukopaikkojen kunnostus Majasaaressa, Riuttasaaressa ja 

Pyssysaaressa 

7. Saaren Kyläseura / Kinnula; varaston rakentaminen ja valaistuksen, taulutelevision, 

äänentoistolaitteiden ja ruohonleikkurin hankinta Saaren tuvalle 

8. Muurasjärven Kyläseura / Pihtipudas; laavun rakentaminen Vuohtojärven rantaan ja katoksen 

lasitus Lokomo-maamoottorille 

9. Käräjämäen Kyläyhdistys / Kannonkoski; katoksen rakentaminen Lakojärven kotarantaan 
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10. Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus / Saarijärvi; pöytien ja kuljetusvaunujen hankinta Nahjuksen 

kylätalolle 

11. Konginkankaan Kyläyhdistys / Äänekoski; äänentoistolaitteiden, esiintymislavan, pöytien ja 

penkkien sekä opastetaulujen hankinta 

12. MLL Kyyjärven paikallisyhdistys / Kyyjärvi; pomppulinnan hankinta 

13. Kymönkosken Nuorisoseura / Viitasaari; invaluiskan ja portaiden rakentaminen Kymönkosken 

Nuorisoseurantalolle 

14. Vastingin Nuorisoseura / Karstula; seinien maalaus ja lattiapinnotteiden uusinta Vastingin 

Nuorisoseurantalolle 

15. Kyyjärven Mediamyllärit / Kyyjärvi; mikrofonien hankinta 

Virallisen päätösvalmistelun aikana teemahankkeen vastuuhenkilöt ohjeistivat ja kouluttivat hankkeita 

toteutukseen liittyvistä asioista. Viisarin hallituksen päätöksellä hyväksyttävien alahankkeiden toteuttajat 

velvoitettiin osallistumaan koulutukseen. Koulutuksissa käytiin läpi sopimus tuen siirrosta ja sopimukset 

allekirjoitettiin koulutuksen jälkeen. 

Koulutukset pidettiin seuraavasti: 

- 24.3.2020 klo yksi puhelinpalaveri 

- 24.3.2020 Skype-kokous, osallistui 10 yhdistystä 

- 25.3.2020 3 puhelinpalaveria 

- 26.3.2020 yksi puhelinpalaveri  

Valinnan jälkeen tehtiin sopimukset rahoitettavaksi valittujen alahankkeiden kanssa. Alahankkeiden 

virallisesta päätöksestä vastasi Keski-Suomen ELY-keskus. 

Alahankkeita kannustettiin tiedottamaan oman alahankkeensa toiminnasta ja tuloksista parhaaksi 

katsomallaan tavalla. 

Toisessa vaiheessa toteutettiin alahankkeet tehtyjen suunnitelmien mukaan. Alahankkeiden toteutuksesta 

vastasivat niitä hakevat yhteisöt. Toiminnallisia osioita (alahankkeita) oli 15 kpl. Yksittäiset alahankkeet 

jakautuvat vielä omiin osioihinsa. Tuen maksuvaiheessa alahankkeen todensivat osioiden toteutumisen 

hankekohtaisesti valokuvin ja loppuraportein, jotka ovat maksuhakemusten yhteydessä Hyrrässä. 

Koronaepidemian ja sen mukanaan tuomien rajoitusten vaikutusta kyseltiin alahankkeiden toteuttajilta 

muutamaan otteeseen. Kävi ilmi, että nämä aiheuttivat haasteita mm. talkootöiden pitämiseen 

suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Tästä syystä hankkeelle haettiin ja saatiin vuoden jatkoaika. 

Hankkeiden toteutuksen ja maksatuksen neuvonta on toteutettu pääsääntöisesti puhelimitse. Muutama 

yhdistys kävi toimistolla hakemuksiensa kanssa hakemassa ohjeistusta. 

Alahankkeiden viimeinen toteutuspäivä on 30.11.2021. Loppumaksuhakemus liitteineen oli toimitettava 

Viisarille 13.12.2021 mennessä.  

Alahankkeiden maksatushakemukset laadittiin viidesti. Maksuhakemusten laatimisten hakukertoja lisättiin 

hankkeen jatkoajan vuoksi.  Koordinointiosan maksatus haetaan yhdessä erässä hankkeen toteutuksen 

päätyttyä. Koordinointiosion toteutuksen todentamiseksi toimitetaan maksuhakemuksen liitteenä 

loppuraportti. 
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Kolmannessa vaiheessa tehtiin hankkeen raportit ja haettiin tuki maksuun. Hankkeen tuloksista tiedotettiin 

alueen asukkaille ja kylätoimijoille uutiskirjeen ja sähköpostin kautta. 

 

Hankkeen resurssit ja toteutuksen organisaatio 

Hankkeen hakijana ja vastuullisena toteuttajana toimi Leader Viisari ry. Se vastasi hankkeen toimenpiteiden 

koordinoinnista, alahankkeiden hakuun ja toteutukseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta, sekä 

hankkeen maksatushakemusten valmistelusta. Hankkeen työpanosta kohdennettiin yhdistyksen 

työsuhteessa oleville työntekijöille tehdyn työajan mukaisessa suhteessa. 

Alahankkeiden toteuttajiksi haettiin avoimella haulla alueella toimivia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Viisari laati 

sopimukset alahankkeiden toteuttajien kanssa. Alahankkeiden toteuttajat vastasivat alahankehakemusten 

laatimisesta, laatimiensa hankkeiden toteutuksesta, hankintojen kilpailutuksesta ja raportoinnista 

sopimuksen mukaisesti. Alahankkeiden toteuttajat vastasivat myös alahankkeiden yksityisestä 

rahoitusosuudesta sekä välirahoituksesta. 

Alahankkeiden maksatushakemukset laadittiin viidesti, viimeisen kerran alahankkeiden toimenpiteiden 

päätyttyä. Alahankkeiden tuki maksettiin yhteisöille sen jälkeen, kun Ruokavirasto oli suorittanut tuen 

Viisarille. 

Koordinointiosan maksuhakemus laadittiin alahankkeiden toteutuksen päätyttyä. Viisari vastasi 

koordinointiosan välirahoituksesta. Hankkeella oli Viisarin kirjanpidossa oma kustannuspaikkansa. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus ajalla 14.10.2019 – 31.12.2021 

Hankkeen kustannusmallina oli kertakorvaus.  

 

Kustannukset / Koordinointiosa 

Teemahankkeen haun avaamisesta, toimenpiteiden valinnasta, tuen ja sen maksun hakemisesta, 
alahankkeiden ohjauksesta, yleisestä hankkeen tiedottamisesta ja sen tulosten kokoamisesta ja 

raportoinnista tulevia tehtäviä hoidettiin koordinointiosan kustannuksilla. 

 

Koordinointiosan kustannusarvio oli 20.000 euroa. Loppuraportin kirjoittamisajankohtana kaikkia 

hankkeelle kuuluvia kustannuksia ei ole vielä kirjattu kustannuspaikalle. Kustannukset tulevat toteutumaan 

lähes täysimääräisenä. Hankkeen hakuvaiheessa työtarve hankkeelle arvioitiin olevan 3 htkk eli 0,25 htv, 

tähän mennessä on toteutunut 0,2 htv eli arvio on pitänyt hyvin paikkansa. Työntekijöiden työaikaa 

käytettiin ensimmäisessä vaiheessa hausta tiedottamiseen, hakemusvaiheen neuvontaan sekä 

hankehakemusten valmisteluun ja käsittelyyn. Toisessa vaiheessa keskityttiin hankeaikaiseen neuvontaan, 

maksuhakemusten ajankohdista muistuttamiseen, tiedusteluihin hankkeiden etenemisestä, 

maksuhakemusneuvontaan sekä maksuhakemusten laadintaan. Kolmannessa vaiheessa laadittiin raportti ja 

tiedotettiin hankkeen tuloksista uutiskirjeellä, nettisivuilla ja sähköpostitse.  

Kustannukset / Alahankkeet 

Alahankkeiden kokonaiskustannusarvio oli 99.774,87 euroa ja toteutuneet kustannukset 91.668,77 euroa. 

Hyväksytyistä 15 hankkeesta 14 toteutuivat. Alahankkeista Saaren Kyläseuran hanke jakautui sekä kone- ja 

laitehankintoihin että rakentamiseen.  
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Kone- ja laitehankinnat

Hyväksytyt kustannukset Toteutuneet kustannukset

Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus 5 428,72 5 428,72

Konginkankaan Kyläyhdistys 5 743,58 5 743,58

Kyyjärven Mediamyllärit 1 660,00 1 660,00

MLL Kyyjärvi 2 581,00 2 581,00

Pääjärven Nuorisoseura 6 308,10 0,00

Saaren Kyläseura 1 132,00 1 132,00

Saarijärven Frisbaajat 9 996,88 9 996,88

YHTEENSÄ 32 850,28 26 542,18

Rakentaminen

Hyväksytyt kustannukset Toteutuneet kustannukset

Hoikanperän Eräveikot 4 065,00 4 065,00

Kymönkosken Nuorisoseura 4 990,80 4 990,80

Käräjämäen Kyläyhdistys 3 270,00 3 270,00

Muurasjärven Kyläseura 9 984,00 9 984,00

Pylkön Ääni 9 990,05 9 990,05

Pääjärven Nuorisoseura 1 798,00 0,00

Saaren Kyläseura 2 843,00 2 843,00

Saarikkaan Kyläyhdistys 10 000,00 10 000,00

Vastingin Nuorisoseura 9 990,74 9 990,74

Vuoskosken Osakaskunta 9 993,00 9 993,00

YHTEENSÄ 66 924,59 65 126,59

YHTEENSÄ 99 774,87 91 668,77  

 

Rahoitus 

Koordinaation rahoitus

EU 8 400,00

valtio 7 600,00

kunta 4 000,00

Julkinen rahoitus yhteensä 20 000,00  

Alahankkeiden rahoitus

EU 19 250,43

valtio 17 417,07

kunta 9 166,88

Julkinen rahoitus yhteensä 45 834,38

yksityinen rahallinen osuus 20 818,95

vastikkeeton työ 25 015,44

Yksityinen rahoitus yhteensä 45 834,39

Kokonaisrahoitus 91 668,77  
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Kokonaisrahoitus (koordinointi + alahankkeet)

Julkinen rahoitus

EU 27 650,43

valtio 25 017,07

kunta 13 166,88

Julkinen rahoitus yhteensä 65 834,38

Yksityinen rahoitus

rahallinen osuus 20 818,95

vastikkeeton työ 25 015,44

Yksityinen rahoitus yhteensä 45 834,39  

Hankkeen seuranta 

Hankkeelle ei ole perustettu erillistä ohjausryhmää, vaan hankkeen vaiheista keskusteltiin hallituksen 

kokouksissa. Hankkeet raportoivat maksuhakemuksen yhteydessä toteutuksen tilasta. Lisäksi hankkeiden 

vastuuhenkilöiltä tiedusteltiin matkan varrella hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen toteutusoletukset ja riskit 

Riskinä oli, kuinka saadaan hankkeiden maksatukset toimimaan yhteisten hakuaikojen puitteissa. Osa 

toteuttajista on kuitenkin itse katsonut parhaaksi hakea maksatusta myöhemmin, vaikka hanke onkin jo 

toteutunut. Tähän on syynä mm. kirjanpidon haasteet, kun useat yhdistykset tekevät kirjanpitonsa kerran 

vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. 

Koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset aiheuttivat haasteita alahankkeiden toteutukselle. 

Talkoita ei pystytty pitämään suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi yhdistysten varainhankinta yksityisen 

rahoituksen kerryttämiseksi oli haasteellista, kun esim. tapahtumia jouduttiin perumaan. Tästä syystä 

hankkeelle haettiin ja saatiin vuoden jatkoaika. 

Hankkeen yhteistyökumppanit 

Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat alahankkeiden toteutuksesta vastaavat yhdistykset, alueen kunnat, 

kehittämisyhtiöt ja Keski-Suomen kylät ry. Alueen kunnat, kehittämisyhtiöt ja Keski-Suomen kylät ry 

tiedottivat hankehaun mahdollisuuksista omille sidosryhmilleen aktiivisesti. 

Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Alahankkeiden investoinnit ovat pysyviä ratkaisuja ja hyödyttävät alueen asukkaita pitkän aikaa myös 

hankkeen jälkeen. Hankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminnallisuus sekä yhteisten 

tilojen ja alueiden viihtyvyys paranivat, kun yhteisöt pystyivät hankkimaan uutta tai laajempaa ja 

monipuolisempaa toimintaa mahdollistavaa kalustoa. Kylätalojen tai vastaavien kokoontumistilojen 

käyttöaste kasvoi. Hankkeen vaikutuksesta kylätaloille ja muihin kokoontumistiloihin syntyi uusia vapaa-

ajanviettomahdollisuuksia. Erityisesti hankkeen tuloksena edistettiin nuorten ja lasten 

harrastusmahdollisuuksia. Tämä taas lisäsi olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja vähensi 

kuljetustarpeita, kun voidaan hyödyntää lähellä olevia harrastus- ja liikuntapaikkoja.  

Hankkeet toivat mukanaan uutta toimintaa ja uusia harrastusmahdollisuuksia sekä lisäsivät tilojen 

ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia. Ahvenlammen frisbeegolf-radalla on arviolta tuhansia käyttäjiä 

kuukausittain ja osa radasta on käytettävissä myös talviaikaan. Kyyjärvellä lapset pääsevät lisäämään 

liikunnallisuuttaan omaan pomppulinnaan. 
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Ahvenlammen frisbeegolfradan uusi heittopaikka ja opaste. 

 

 

Pomppufiiliksen tuoja Kyyjärvellä. 
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Hankkeen kautta edistettiin kokoontumistiloja ylläpitävien yhdistysten toiminnan monipuolistumista ja 

uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Saaren Kyläseura on kunnostanut Saaren Tupaa asukkaiden 

käyttöön ja se on tuonut mukanaan paljon uutta toimintaa ja tapahtumia kylälle. Tässäkin hankkeessa 

hankittiin mm. äänentoistolaitteet Saaren Tuvalle. Konginkankaalla hankittiin yhdistysten käyttöön 

esiintymislava, äänentoistolaitteet sekä pöytiä ja penkkejä avittamaan tapahtumien järjestämistä. 

Hankkeilla on ollut vaikutusta paikallishistorian tuntemuksen lisääntymiseen. Muurasjärvellä rakennettiin 

höyrymoottorille katos ja Konginkankaalla tehtiin opastetauluja paikallishistoriakohteisiin. 

 

Muurasjärvellä höyrymoottori sai hienon katoksen yllensä. 

 

Retkeilijöiden, kalastajien ja matkailijoiden iloksi Vuosjärvellä kunnostettiin rantautumispaikkojen 

rakennelmia kolmessa eri saaressa. Muurasjärven laavulla on ollut käyttäjiä heti valmistumisesta lähtien, 

laavu edistää myös koululaisten luonto- ja retkeilymahdollisuuksia. Papinkallion virkistysalue Pylkönmäellä 

on kerännyt käyttäjiltään kiitosta ja alueen kehittämistä on jatkettu myös hankkeen jälkeen aktiivisesti. 
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Hankkeilla oli vaikutusta tilojen ja paikkojen esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Muurasjärven laavu on 

rakennettu esteettömän luontopolun varrelle ja Kymönkoskella rakennettiin invaluiska seurantalolle. 

 

Muurasjärveläisten laavu valmiina käyttöön. 

 

 

Kymönkosken seurantalolle saatiin invaluiska. 
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Pienet hankkeet ovat erittäin tärkeitä toteuttajille. Ihmisten ylpeys omista aikaansaannoksistaan oli 

huomattava – ja aivan syystäkin ylpeyttä omaan tekemiseen oli. Pienellä panostuksella saadaan aktivoitua 

kylien asukkaita yhteisen hyvän eteen ja yhteisöllisyyden lisääntyessä myös toiminta lisääntyy ja ollaan 

positiivisesti pyörivän kehän ytimessä. 

 

Pylkkösten aktiivisia talkoolaisia Papinkalliolla. 

 

Hankkeen määrälliset tulokset  

 tavoite toteuma 31.12.2021 

parantuneista palveluista hyötynyt maaseutuväestö 14998 hlö 16448 

tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit 1658 h 2099 

josta yli tavoitetason olevat talkootyötunnit  543 

hankkeen aikana työllistyvien määrä  0,20 htv 

toimenpiteiden määrä 15 14 

uusien toimijoiden määrä 6 7 

aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (N, M) 100 (N 50, M 50) 24 (N 10, M 14) 

ympäristöä parantavat toimet 11 12 

rakennetut / kunnostetut / varustetut rakennukset ja 

rakennelmat 

29 32 

hankkeeseen osallistuvat organisaatiot 29 22 




