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1. Hankkeen toteuttajan nimi

Ähtärin kaupunki

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin
Hanketunnus 15062

3. Yhteenveto hankkeesta

Tämä viisi kuukautta kestänyt hanke toteutettiin ajalla 1.10.2015 —

29.2.2016. Hankkeen aikana selvitettiin yhteisöllisen palvelukeskuksen
eli eräänlaisen ähtäriläisten olohuoneen perustaminen Ahtäriin.
Ensisijaisena sijaintipaikkana tarkasteltiin tyhjillään olevan,
kaupunkikonsernin omistuksessa olevan entisen S-Marketin
myymälätiloja.

Paikallisten seurojen, järjestöjen, yritysten, kuntapäättäjien ja asiasta
kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa kartoitettiin ideoita ja
yhteistoiminta mahdollisuuksia kahdenkeskisissä ja yhteisissä
tilaisuuksissa. Lisäksi tarkoitusta varten avattiin omat facebook-sivut,
missä hanketta, sen tavoitteita ja edistymistä voitiin seurata ja missä
kuka tahansa saattoi tehdä ehdotuksia ja kommentoida.

Tiivistettynä voidaan todeta, että yhteisöllisyyden edistämiselle nähtiin
tarvetta ja nyt aloitettua työtä tulee jatkaa.

Seuroissa ja järjestöissä tehdään paljon vapaaehtoistyötä, joka
palvelee koko yhteisöä. Vaikka kyse on pienestä maaseutukaupungista
niin silti läheskään kaikki toimijat eivät tunne toisiaan eivätkä toistensa
toimintaa. Päällekkäisyyksien välttämiseksi, toiminnan tehostamiseksi,
kustannusten säästämiseksi ja tulosten parantamiseksi voitaisiin
yhteistyötä ja työnjakoa parantaa.

Ongelmana toimitilojen hyödyntämisessä ja kehittämisessä nähtiin
varsin yleisesti yhteisöjen vähäiset resursssit. Järjestöjen jäsenmäärät
ovat varsin pienet, puuhaihmisiä ja vastuunkantajia on vähän ja
taloudellinen liikkumavara on pieni. Vaikka kiinteistön omistajalle
riittäisi kohteen ylläpitokulujen peittäminen, syntyi hankkeen aikana
vaikutelma, ettei järjestöillä ole tähän edes yhdessä riittävästi
resursseja.

Tästä johtuen pyrittiin jo hankkeen alkuvaiheessa käynnistämään
selvitys yhteisöllisyystavoitetta tukevan päätoimijan löytämiseksi sekä
ensisijaiseksi tilojen ylläpitäjäksi. Tämä selvitystyö jatkuu vielä
hankkeen päättymisen jälkeenkin.
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4. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hanke tähtäsi pienen maaseutukaupungin viihtyvyyden, vetovoiman
ja elinvoimaisuuden lisääntymiseen sekä maaseudun yrittäjyyden,
maaseutuasumisen, lähiruuan, maaseudun tuotteiden ja palveluiden
myynnin edistämiseen. Laajemmin ajateltuna tällä tähdättiin niihin
valtakunnallisiin tavoitteisiin, joiden avulla koko maa säilytetään
asuttuna ja elinvoimaisena. Hanke oli linjassa Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman, Kuudestaan ry:n strategian ja
Ahtärin kaupungin oman elinvoimaohjelman ja strategioiden
kanssa.

b. Hankkeet tavoitteet

Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli edistää yhdessä paikallisten
yhteisöjen kanssa kuntalaisten hyvinvointia, vapaa-ajanvieton
mahdollisuuksia, viihtyvyyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Hankkeen aikana tuli selvittää voitaisiinko Ähtärin keskustassa,
pääkadun varrella olevaan entisen S-Marketin tiloihin toteuttaa
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa monipuolinen kuntalaisten
palvelu- ja hyvinvointikeskus, eräänlainen ähtäriläisten oma
“olohuone”, jossa edullisin kustannuksin voitaisiin järjestää kaiken
ikäisille kuntalaisille suunnattua omaehtoista ja ohjattua harrastus-
ja virkistystoimintaa.

Näkyvällä, keskeisellä ja hyvin saavutettavalla paikalla sijaitsevan
hiljentyneen ja tyhjillään olevan kiinteistön ottaminen yhteiseen
aktiiviseen käyttöön katsottiin virkistävän myös kaupunkikuvaa ja
antavan elinvoimaisemman kuvan keskustasta.

Tavoiteolettamuksena oli myös, että yhteisissä tiloissa toimivat
järjestöt ja seurat voisivat synnyttää uutta keskinäistä yhteistyötä,
mikä kannustaisi niitä uusin toiminnallisiin avauksiin.

Hankkeen tehtävänä oli myös selvittää, miten tiloja voitaisiin
yhdessä kohtuukustannuksin muuntaa erilaisiin kokoontumis-,
harrastus- ja toimintatarkoituksiin.

5. Hankkeen toteutus

c. Toimenpiteet

Suunnitteluun ja ideointiin kutsuttiin mukaan paikallisia järjestöjä ja
seuroja.
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Etukäteen arvioitiin, että hankkeen aikana erilaisiin toimintaryhmiin
sekä suunnittelu- ja palautepalavereihin osallistuu eri järjestöistä ja
seuroista 150 henkilöä. Talkootyötunteja arvioitiin kertyvän
yhteensä 450. Ennen hankkeen käynnistymistä saatiin lausunnot
Omaishoitajat ry: Itä, Ahtärin Yrittäjät ry: Itä, Eläkeliiton Ahtärin
yhdistykseltä, Tanssilikuntaseura Mesikämmeniltä ja 4h-
yhdistykseltä.

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, joista
tiedotettiin lehti-ilmoituksin, sähköpostikutsulla ja Facebook-sivuilla
- 9.12.2015 työpaja, johon osallistui 28 henkilöä
- 25.2.2016 suunnittelu- ja seurantatilaisuus, 13 henkilöä

Tämän lisäksi käytiin toistakymmentä erillistä ennakkoon sovittua
suunnittelupalaveria ja neuvottelua ryhmissä tai yksittäin
järjestöjen edustajien kanssa, joihin osallistui yhteensä 18 henkilöä

Näihin kaikkiin edellä mainittuihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 59
henkilöä 11 eri organisaatiosta (osa jätti organisaatiotaustansa
kirjaamatta).

Talkootyötunteja voitiin kirjata hankkeen aikana yhteensä 154.

Hanke osallistui 3.12.2015 koulutuskuntayhtymä SEDU Koulutien
tiloissa järjestettyyn järjestöpäivään, johon osallistui viitisentoista
paikallista järjestöä ja kymmeniä järjestöaktiiveja, joiden kanssa
projektipäälli kkö kävi neuvotteluja yhteisöllisestä
palvelukeskuksesta. Hankkeella oli tilaisuudessa oma esittelypöytä,
jonka yhteydessä hanketta ja ideaa palvelukeskuksesta esiteltiin
noin sadalle yleisön edustajalle.

Heti hankkeen käynnistyttyä selvitettiin myös yksityisten yritysten
mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua yhteisöllisen
palvelukeskuksen toimintaan. Projektipäällikkö on neuvotellut usean
Ähtärin olosuhteet hyvin tuntevan keilailualan toimijan kanssa
tilojen kehittämisestä. Hankkeen päättyessä selvitystyö ja
neuvottelut olivat edelleen käynnissä.

d. Aikataulut

Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2015 — 29.2.2016

e. Resurssit

Kaupunginjohtajan päätös hankkeeseen osallistumisesta tehtiin
28.9.2015 ( 129/2015). Hankkeen vetäjäksi ja projektipäälliköksi
palkattiin Jari Niskanen. Hanke toteutettiin ja hallinnoitiin kaupungin
omana työnä.

Hankkeen aikana kolmannen sektorin, yrittäjien, kaupungin ja eri
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laitosten edustajien lisäksi lukuisia tavallisia kuntalaisia osallistui
yhteisöllisen palvelukeskuksen ideointiin ja kehittämistyöhön.

Hankkeen kirjanpito hoidettiin Ähtärin kaupungin talousosastolla.

f. Toteutuksen organisaatio

Hankkeen vastuuhenkilönä on toiminut Ähtärin kaupungin
hallintojohtaja Seppo Karjala, yhteyshenkilönä talousjohtaja Arja
Väliaho ja projektipäällikkönä Jari Niskanen.

Hankkeelle ei nimetty erillistä ohjausryhmää vaan hankkeen
edetessä projektipäällikkö Niskanen, kaupunginjohtaja Jarmo
Pienimäki, hallintojohtaja Seppo Karjala ja talousjohtaja Arja
Väliaho kokoontuivat noin kahden - kolmen viikon välein
seuraamaan hankkeen edistymistä ja päättämään käytännön
toimenpiteistä.

g. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen no 15062 rahoitussuunnitelma on hyväksytty muutoksin
(täydennys 19.10.2015 ja 7.3.2016) Kuusiokuntien
Kehittämisyhdistys ry:n hallituksen päätöksellä (21.10.2015) ja Ely
keskuksessa 15.12.2016 (no 91083).

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi oli budjetoitu 24%:n flatrate
kustannusmallin mukaisesti 19.964 euroa, josta Kuudestaan ry:ltä
haettiin ja saatiin 17.967,60 euroa, yksityisen rahoituksen
(talkootyönä) ollessa 1.996,40 euroa.

Hankkeen budjetti on toteutunut seuraavalla tavalla:

Kustannukset Budjetti Toteutuma

Palkat 16 100,00 16 103,30
Laskennalliset yleiskulut 3 864,00 3 864,79
Yhteensä 19 964,00 19 968,09

Rahoitus Budjetti Toteutuma

Avustus 17 967,60 17 967,60
Yksityinen, talkoo 1 996,40 1 996,40
Yhteensä 19 964,00 19 964,00

h. Raportointi ja seuranta

Hankkeen edistymistä on raportoitu ja seurattu jatkuvasti
kaupungin johdon ja edellä mainittujen hankkeen vastuu- ja
yhteyshenkilöiden kanssa pidetyissä palavereissa. Lisäksi
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hankkeesta on hankkeen edetessä informoitu kaupungin
johtoryhmää ja kiinteistön omistajaa. Hankkeesta on tiedotettu ja
raportoitu tiiviisti mukana olleille kolmannen sektorin ja yritysten
edustajlle. Hankkeen edistymistä on voitu ideoida, seurata ja
kommentoida hankkeen omilla facebook-sivuilla.

1. Toteutusoletukset ja riskit

Hanke on edistynyt pääsääntöisesti hankesuunnitelman mukaisesti.
Päätöksiä yhteisöllisen palvelukeskuksen toteuttamisesta ei
hankkeen aikana tehty, mutta eri tahojen kanssa pyritään hankkeen
aikana esille nousseita ideoita viemään eteenpäin. Kaupunki ja
kiinteistön omistaja jatkanevat hankkeen aikana käynnistyneitä
neuvotteluja sidosryhmien kanssa.

6. Yhteistyökumppanit

Hankkeeseen sen eri vaiheissa on osallistunut kaupungin
virkamiesjohdon, kiinteistön omistajan edustajien, yksittäisten
yrittäjien ja aiheesta kiinnostuneitten kuntalaisten lisäksi mm.
seuraavien yhteisöjen edustajia

- Suomen Punaisen Ristin Ähtärin paikallisosasto
- Ahtärin 4H-yhdistys
- Tanssiliikuntaseura Mesikämmenet
- Ahtärin Voimistelijat
- Ahtär!n Yrittäjät
- Jyty Ahtärinseutu
- Lähiruokapiiri
- Kansalaisopisto
- SEDU-koulutuskuntayhtymä
- Kiertoliike ry
- Ahtärin Bridgekerho
- Kuusiokuntien Omaishoitajat ja läheiset ry
- MTK Nuoret Ahtäri
- Ahtäri Seura ry
- Eläkeliitto, Ahtärin yhdistys
- Vanhusneuvosto

7. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana käydyissä yleisö- ja keskustelutilaisuuksissa,
lukuisissa neuvotteluissa ja sosiaalisessa mediassa esille nousseissa
pohdinnoissa ajatus hankkeen pääideana olleesta eri toimijoiden
yhdessä ylläpitämästä yhteisöllisestä palvelukeskuksesta on nähty
tarpeellisena. Vaikka esille on nostettu ja pyritty selvittämään
muitakin sijoittumisvaihtoehtoja palvelukeskukselle niin pääkohteena
on koko ajan näyttänyt olevan entisen S-Marketin tilat Ahtärin
keskustassa.

6



Järjestöjen sitoutumisen ja panostamisen esteenä näyttää olevan
ennen muuta niiden heikko taloudellinen liikkumavara. Yksikään seura
tai järjestö Kiertoliike ry:tä lukuunottamatta ei ole ilmoittanut
halukkuuttaan vuokrata osittain tai kokonaan entisiä S-Marketin tiloja.

Todettakoon kuitenkin, että hankkeen aikana on esille noussut mm.
seuraavanlaisia ideoita entisen S-Marketin tilojen käytöstä

- lähiruokamyymälä
- Ahtärin juhlavuoden 2017 tuotteiden myymälä
- Galleria/näyttelytila
- Olohuoneeksi somistettu tila kaiken ikäisille
- keilahalli/biljardi/darts
- Peli/atk-piste (käytöstä poistettuja tietokoneita)
- Estradi paikallisille artisteille
- Torikauppiaiden sisäkojuja (vilkas tori aivan vieressä)
- Kirpputori ja kierrätyskeskus
- Puutyöpaja, korjaustila
- Lapsiparkki
- Omaishoitajien tukikohta
- Harraste- ja kokoustiloja järjestöille
- ]äähilekone kalamiehille, maksullinen
- Tanssi- ja kuntoilutilaa, peiliseinät
- Kahvila ja ravintola
- Teemapäiviä ja vapaata oleskelua
- MLL mukaan, lastenhoitopalvelut ym
- Vuokratilaa pienyrittäjile
- Kirjaston poistokirjojen myyntipiste
- Kirjavälityspalvelu “pikkukirjasto”
- Bändien harjoitustilat
- Autojen tuunaustilat
- Huonekalujen kunnostustilat, puutyötilat
- Pienkoneiden huoltopalvelu
- Rakennustarvikkeiden kierrätyspalvelu
- Nettikahvfla, internetopastus senioreille
- Päätettävä yksi toimija, joka vastuussa
- Toiminnot eivät saa kilpailla paikallisten yritysten kanssa
- Sukupolvien yhteensovittaminen
- Yhteisöllisyyden korostaminen ja edistäminen
- Huomioitava yhdistysten heikko talous
- Kiertoliike ry päätoimijaksi ellei keilahallia
- Esteettömyys huomioitava
- Tärkeää keskustan elävöittämiseksi
- Aukioloajat: ikäihmiset klo 10-16, muut klo 16-20, jos keilahalli

niin aukioloaika klo 10-23

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Eri yhteisöjen kanssa pidetyssä työpajoissa, suunnittelupalavereissa ja
selvittelyissä nähtiin toivottavana, että tiloihin saataisiin yksi vastuullinen
päätoimija. Mikäli sellainen löytyy, voisi se lisätä uskottavuutta ja herättää
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kiinnostuksen muillakin tahoilla jäljelle jääneitä tiloja kohtaan.

Hankkeen aikana on käynnistetty selvitystyö 6-rataisen keilahallin ja
biljardisalin perustamisesta entisen S-Marketin tiloihin. Selvitys jatkuu
edelleen hankkeen päättyessä. Niitä jatkavat kaupunki yhdessä kiinteistön
omistajan Ouluvesi Oy:n kanssa.

Mikäli keilahalli toteutuu, mahdollistaa se luonnollisesti myös
järjestäytyneen keilailuharrastuksen käynnistämisen Ähtärissä ja yhden tai
useamman keilailuseuran perustamisen. Keilahalli oheistoimintoineen
tarvitsee toteutuessaan noin 1480 neliön tilasta (josta kylmää tilaa noin
75 m2) suurimman osan eli noin 1100 -1200 m2. Muuta käyttöä
(suora myynti, harrasteet jne) varten jää tilaa noin 300-400 m2.

Jos keilahalli toteutuu voitaisiin jäljelle jääviin tiloihin sijoittaa hankkeen
aikana käytyjen keskustelun pohjalta esim.

- lähiruoka- ja tuotemyymälä
- Ahtäri-tuotteiden (juhlavuosi 2017) myymälä
- Sisämyyntikojuja torikauppiaille
- Järjestöjen yhteistä harrastetilaa
- Tilaa gallerialle ja näyttelyille
- Nuorten kokoontumistila
Myyntipisteiden kassana ja muiden tilojen varausten koordinoijana
voisi toimia keilahallin kassa, jolloin myös resurssipulasta kärsivät
yleishyödylliset seurat välttyvät ylimääräisiltä kustannuksilta.

Mikäli hankkeen päättyessä käynnissä olevat selvitykset eivät kevättalven
aikana edisty, olisi aiheellista selvittää myös muiden tahojen kiinnostus
entisen S-Marketin tiloihin.

Hanke ja sen aikana käydyt keskustelut osoittivat, että yhteisöllisyyden
edistämiselle nähtiin tarvetta, ja nyt aloitettua työtä tulee jatkaa.
Yhteisöjen tekemä vapaaehtoistyö palvelee koko yhteisöä. Myös
järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja työnjakoa tulee edistää
päällekkäisyyksien välttämiseksi, toiminnan tehostamiseksi, kustannusten
säästämiseksi ja tulosten parantamiseksi. Myös tiedotusta järjestöjen ja
toimijoiden välillä tulee tehostaa.

9. Allekirjoitukset ja päiväys

Ähtärissä 13.2. 2017

aho
Hallintojohtaja Talousjohtaja
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