
Meneillään olevat hankkeet

Hankkeen nimi 1. Tietoa, taitoa ja tahtoa mielen tukemiseen 2. Kaveria ei jätetä -hanke 3. HUBITTAAKO?- hanke  4. Suvannonlahti- Puttaalainen hyvinvointikeskus 5. WIFI4 EU

Lisätiedot Mervi Pääkkö/Katri Aalto Jukka Vuorela Miia Hiironen Petri Varis Tuomo Paananen

Ajankohta 1.11.2021 - 30.11.2022 1.9.2021-31.12.2022  2019/ 2020-2022  01.01.2019 - (31.12.2020) - 31.10.2021           2019-2020 

Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 30.6.2021  Hanke valmis  Hanke valmis. 

Budjetti 40 000,00 € 78 000,00 € 293 323,00 € 149 645,00 € 15.000,00 €

Kunnan 

omarahoitusosuus
20 000,00 € 13 000,00 € 75 186,00 € + Jyväskylän avoin yliopisto 12 813,00 € 2.578,00 € +  oma työ

Myönnetty tuki 20 000,00 € 65 000,00 € 205 324,00 € 147 067,00 € 15.000,00 €

Todelliset kulut 

/hankeraha
137 422,54 € (1.6.2020- 1.6.2021) 147 078,00 € 14 716,76 €

Todelliset kulut 

/oma työ
25 273,44 €

Hankkeen 

tärkeimmät 

tulokset

Luoda Wiitaunioniin, Viitasaarelle ja Pihtiputaalle, 

vahva ennakoiva kulttuuri työkyvyn johtamisessa. 

Vaikuttaa henkilöstön (n. 1000 hlöä) jaksamiseen ja 

työhyvinvointiin sekä kehittämiseen:

Hankkeessa tuoetaan aktiivista kansalaisuutta, 

digitaitoja ja hyvinvointi-kotona mahdollisimman 

pitkään pärjäämistä. Hanke toteutetaan Viitasaarella ja 

Pihtiptuaalla, hallinnollinen johto Pihtiputaalla.

Tavoitteena mahdollistaa tehokas etätyö pidempinä ja lyhempinä 

jaksoina. Tarkoituksena on saada keskukseen muutamia pysyviä 

asukkaita sekä vaihtuvia toimijoita. Samalla pyritään kehittämään 

yhteistyötä yritysten ja yliopiston välillä.

Suvannonlahden hankeelle haettiin jatkoaikaa 31.10.2021 saakka. 

Jatkohankeen lisähankinnat:

Laitteiden ja yhteyksien parantaminen EU-rahalla

- lisätä työntekijälähtöistä kuormituksen tunnistamista 

ja lisätä aloitekykyä (niin esimiehen kuin työntekijän) 

tilanteen ratkaisemiseksi sekä vahvistaa resilienssiä.

- Hankkeelle on avattu verkkosivut, joissa kerrotaan hankkeesta ja 

tiloista. Valmisteltiin ohjeistuksia; tilojen käyttöohjeet, 

siivousohjeistus, kesäsijaisten ohjeistus ja visuaalinen ohjeistus 

hankkeelle. 

- Päärakennuksen pienvarustus; mm. kahvinkeitin, pakastin, astiaston 

uusiminen, wc:n kaappi, siivouskaappi, sohvapöytä, vartalopeili, wc:n 

roskikset, iso tv esitystekniikkaa varten, verhot, tukikaide wc-tilaan, 

patjojen suojat.

- EU vahvisti verkon toiminnan 23.7.2021. WiFi4EU 

langatonta verkkoa on nyt käytössä kirjastossa, 

kouluilla sekä Kaakkurin lavalla. Myös ulkotukiasemia 

on asennettu mm. urheilukentälle.

- toteuttaa tukitoimia niin ennaltaehkäisyyn kuin 

kuormitusten käsittelyyn

- Hanke teki etätyö esitteen, jossa on koottu laaja joukko Suomessa 

olevia etätyöpisteitä ja esitettä on jaettu jalkautumalla mm. Shellille 

parina päivänä kesäkuussa sekä kesäputtaalaisten tapahtumassa.  

Lisäksi etätyöpisteille avattiin verkkosivut. 

- Yleishankinnat; aittarakennuksen lattian rantaraitin pintamurske, 

saunalle wc ja umpikaivo, saunalle vesijohto päärakennukselta, 

tuhkakupit ulos, puucee laavun viereen, opastetaulu, rappurallit, 

puunkantotelineet, nuotioraudat, aittarakennukseen kerrossängyt,  

- vahvistaa työhyvinvointia psykososiaalisen työkyvyn 

näkökulmasta

- Jyväskylä avoimen yliopiston kanssa on vuonna 2021 tehty pari 

koulutustarvekyselyä, joiden pohjalta syntyi seutuopintotarjotin. 

Kysely tullaan uusimaan kevään 2022 aikana. Syksyllä alkoi JYU 

avoimen toteuttamana psykologian perusopinnot.

portaat rantaan, leikkimökki ja hiekkalaatikko, uusi portti, vesijohdon 

saattolämmitys saunalta ja päärakennukselta, pallokentän 

suojaverkko, valvontakamerat.

- vaikuttaa työkykyriskiin ja sairauspoissaoloihin sekä 

luoda yhtenäisiä toimintamalleja ja ohjeita

- Hanke on toteuttanut valmennuksia yhteisömanagereille ja 

kuntalaisille mm.ssa Discord- tutuksi, Trello valmennus ja nuorten 

yrittäjyysvalmennus Innolan kautta. Valmennuksissa oli noin 8-10 

osallistujaa/valmennus ja suurin osa toteutettiin etänä. 

- Vanha kämppärakennus; aurinkopuhaltimet avuksi tuuletukseen, 

retkisänkyjä 10 kpl, ulkopeleille säilytyskaappi, välinevaraston hyllyt 

ja telineet ja koukut, piipun hattu.

- Hankkeen nimissä on pidetty erilaisia työpajoja esim. tulevaisuus 

aiheinen ajatusriihi. Kesällä 2021oli Pihtiputaalla ensimmäistä kertaa 

JYUniorit toimintaa ja järjestettiin yhteistyössä luontokerho 

alakouluikäisille.

- Savonia AMK toteuttamana on alkanut 2021 sosionimin 

polkuopinnot. Poke tarjoaa erilaisia omakustanteisia 

korttikoulutuksia. Hanke on tehnyt myös yrityskyselyn yritysten 

koulutusten tarpeista, käyttäjäkyselyn sekä kyselyn ohjausryhmälle. 

- Hubteekin kävijämäärä oli 2021 1942 kpl. Kävijämääriin on laskettu 

etätyöntekijät, opiskelijat, kokoustajat ja yrittäjät. Etätyön tekijöinä 

on työntekijöitä eri hankkeista ja organisaatioista (Kela, 

Ruokavirasto, Witas, Wiitaunionin työntekijät, metsähallitus, Poke, 

Oulun diakonissalaitos, Senaattikiinteistöt  jne), opiskelijoina 

paikkakuntalaisia sekä täällä kotonaan vierailevia, kokouksia tiloissa 

pitää eri yhdistykset ja yritykset. Tiloja käyttävät yritykset tekevät 

pääsääntöisesti asiakaspalvelutyötä (kirjanpito, lakipalvelut, 

maanmittaus, työnohjaus jne). 



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


