
Meneillään olevat hankkeet   

Hankkeen nimi 1. Suvannonlahti- Puttaalainen hyvinvointikeskus  2. WIFI4 EU 3. Hubittaako?- hanke  (etätyökeskus) 

Lisätiedot Petri Varis Tuomo Paananen Miia Hiironen 

Ajankohta  1.1.2019 - (31.12.2020) - 30.6.2021              2019 - 2020  2.3.2020 - 28.2.2022 

   Hankkeelle on haettu jatkoaika, joka on myönnetty  Hankeaika päättyy 14.3.2021  Hanke aloitettu 1.6.2020 

Budjetti  149.645,00 €  15.000,00 €  293.000,00 €  

Kunnan omarahoitusosuus  2.578,00 € + oma työ    
 Kunnan osuus 75.186,00 € ja muu julkinen rahoitus 12.813,00 € 

(Jyväskylän avoin yliopisto)  

Myönnetty tuki  147.067,00 €  15.000,00 €  205.324,00 €  

Todelliset kulut /hankeraha 101 540,24 € 10.533,95 €  70.125,69 € (v. 2020 arviolta käytetty)  

Todelliset kulut /oma työ 25 273,44 €     

 

Hankkeen tärkeimmät tulokset 

 

Suvannonlahden hankkeessa on toteutettu 31.12.2020 mennessä pääosin 

kaikki hankesuunnitelman mukaiset työt: 

 

 Päärakennuksen kehittäminen: terassit eteen ja taakse + valokate, 

kalusteiden kunnostus, portaat rantaan, astianpesukone, kalusteita mm. 

vuodesohva, uudet vuodevaatteet ja tv, lisäksi on hankittu uudet ulko-ovet, 

wc:t on korjattu, lattia on hiottu ja lakattu ja ulkoseinät on maalattu. 

 Rannan kunnostus: saunan uimarantaa on parannettu kahtena kesänä ja 

hiekkaa on ajettu rantaan. 

 Laavun ja nuotiopaikan teko: laavu on rakennettu ja nuotiopaikka on tehty 

rantaan (nuotiopaikan rauta puuttuu vielä) 

 Rantaraitin rakentaminen: rantaraitti on rakennettu maastoon 

(nuotiopaikka on vielä kesken niemessä). 

 Pihan aluevalaistus: pihaan on asennettu 6 kpl pihavalaisimia. 

 Pihan varustelu: keinut ja street workout telineet on asennettu, lipputanko 

ja suomenlippu on hankittu, pöytä ja penkkiryhmiä on hankittu 4+4 kpl, 

puumajoitteet on hankittu 2+2 kpl, kanootit 2 kpl ja sup-laudat 4 kpl on 

hankittu sekä pelastusliivit on hankittu, pihaan on ajettu mursketta 

pysäköimisalueelle ja pihaan on ajettu myös hiekkaa pelikenttää varten 

 Ilmalämpöpumppujen hankinta: päärakennukseen ja saunalle on asennettu 

ilmalämpöpumput. 

 Vanhan kämppärakennuksen kunnostus: vanhan kämppärakennus on 

tyhjennetty ja siivottu, lattiat on maalattu, hormit on tarkastettu, sähköt on 

tarkastettu mutta puutteita on vielä korjaamatta (toinen sähköliittymä 

poistetaan samalla), vanha sisäänkäyntiluiska on korjattu, uusi 

sisäänkäynti on tehty rakennuksen päätyyn, toinen puoli rakennuksesta 

kanootti ja sup-lauta varastoksi, toinen puoli on tyhjänä, paikkamaalauksia 

tehty ja korvausilmaventtiileitä asennettu (kanooteille, sup-laudoille, 

meloille ja pelastusliiveille asennetaan telineet ja koukut) 

 Kämppärakennukseen ei ole hankittu uusia sänkyjä, pöytiä, valaisimia eikä 

vuodevaatteita, koska rakennus on huonokuntoinen (ummehtunut haju). 

 Hankkeen rahoilla on myös hankittu uusi laituri saunan rantaan ja 

rakennettu ralli saunan kuistilta laiturille (lisätyö sovittu rahoittajan 

kanssa). 

 Hankkeen rahoilla rakennettiin roskakatos ja hankittiin uudet roska-astiat 

(lisätyö sovittu rahoittajan kanssa). 

 

 

 

 

 

Laitteiden ja yhteyksien parantaminen EU-rahalla 

 

 Hake saadaan päätökseen tammikuun 2021 aikana. 

 Hankkeeseen tulee laiteinvestointeja vielä n. 4.000 € edestä. 

 

Tavoitteena mahdollistaa tehokas etätyö pidempinä ja lyhempinä 

jaksoina. Tarkoituksena on saada keskukseen muutamia pysyviä 

asukkaita sekä vaihtuvia toimijoita. Samalla pyritään kehitämään 

yhteistyötä yritysten ja yliopiston välillä. 

 

 Koronan vuoksi hanke aloitettiin vasta 1.6.2020 ja hankkeelle 

haetaan jatkoaikaa 31.5.2022 saakka.  

 Hankerahoilla on maksettu tilan vuokraa, hankittu it- kalustoa, 

tarvikehankintoja sekä koulutuksia. 

 Etätyökeskus avattu 28.8.2020 vanhan apteekin tiloihin. Nimeksi 

valikoitui HUBteekki Facebook- kyselyn pohjalta.  

 Tällä hetkellä saatu kasvatettua verkostoja ja etätyökeskuksessa 

kävijöitä on ollut joka päivä. He koostuvat paikallisista asukkaista, 

mökkiläisistä ja ohikulkijoista.  

 Koulutuksen osalta saatu alkuun sosionomin polkuopinnot 

Pihtiputaalle. Olemme ensimmäinen Suomessa oleva pieni 

paikkakunta jossa kyseiset opinnot saatiin alkuun. 

Yhteistyökumppaniksi valikoitui Savonia AMK nopean reagoinnin 

ja sujuvan yhteistyön puolesta. Opintoihin oli selkeä tarve, tähän 

tulikin vinkkiä viranhaltijoilta. Koulutukseen hakijoita oli noin 40 

ja sisään pääsi 10 opiskelijaa.  

 Tammikuussa 2021 alkaa liiketoiminnan perusopinnot Jyväskylän 

avoimen yliopiston kanssa. Syksyllä 2021 aloitetaan psykologian 

perusopinnot, tässä tullaan myös työllistämään yliopiston puolelta 

opettaja ryhmälle.  

 Yliopiston kanssa tehty myös muuta yhteistyötä. Parhaillaan 

työstetään tarvekartoitustyökalua, millä voitaisiin kartoittaa 

alueellisesti erilaisia koulutustarpeita.   

 Striimattu Ruusupuisto tutkii ja keskustelee- tilaisuuksia. Myös 

IKIS- luennot on näytetty HUBteekissa ja tarkoitus myös näyttää 

muita asiantuntija luentoja.  

 Tarjottu koulutuksia muille etätyötekijöille ja saatu kasattua 

hankehakemuksen työpaketti 1. haettua verkostoa.  

 Yhteistyössä Leader Aisaparin kanssa pidetty "Etätyökeskusten 

kokoontumisajot". Näihin oli 40 osallistujaa, joten tällekin oli 

tarvetta.   



 

 

Rahoituspäätöstä odottavat hankkeet   

Hankkeen nimi 1. Luontoreitit kuntoon ja käyttöön 
  

Lisätiedot 
   

Ajankohta 
   

 

   

Budjetti  349.179,00 €  
  

Kunnan omarahoitusosuus  104.754,00 €  
  

Myönnetty tuki 
   

Todelliset kulut 
   

Hankkeen tärkeimmät tulokset Luontoreitistöjen kehittäminen 
  

    

    

Tulevat hankkeet    
 


