
Loppuraportti Kotipesä-hanke 
 

1. Toteuttajan nimi: Alajärven Ankkurit ry, 	
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kokous- ja koulutustila Kotipesä, 11504	
3. Yhteenveto hankkeesta	

Alajärven Ankkurit ry sai Leader-rahoitusta monikäyttöiseen koulutus- ja 
kokoontumistilaan 20-30 hlölle  Kitron stadionille. Tila tulee toimimaan Alajärven 
Ankkurit ry:n noin 600 urheilijaa ja talkootyöntekijää käsittävän seuran koulutus- kokous- 
ja valmennustilana, johon hankitaan nykyaikaiset AV- ja ATK välineet harjoitusten 
tallentamista ja esittämistä varten. 	

 

4. Raportti	

 

4.1.  Hankkeen tavoitteet 	
4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet	

Hanke sai rahoituksen osana Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta Vapaa-aika ja matkailuinvestointien ohjelmasta. 
Ankkureilta oli puuttunut koulutus- ja kokoontumistila ja lajijaostot ovat 
pitäneet kokouksensa ja koulutuksensa milloin missäkin ja usein 
puutteellisin välinein. Yhteinen asianmukaisin välinein varustettu tila 
vähentää vapaaehtoistoimijoiden vaivannäköä ja tehostaa valmentajien ja 
urheilijoiden ajankäyttöä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Lisäksi tila 
toimii Superpesisotteluiden aikana yritysaitiona, jossa pidettävät 
tilaisuudet edesauttavat seuran ja yritysten verkostoitumista ja 
yhteistyötä.  

 

4.1.2.  Hankkeen tavoitteet	

Rakentaa tila, joka toimii Alajärven Ankkurit ry:n noin 600 urheilijaa ja 
talkootyöntekijää käsittävän seuran koulutus- kokous- ja 
valmennustilana, johon hankitaan nykyaikaiset AV- ja ATK välineet 
harjoitusten tallentamista ja esittämistä varten (tietokone, videokamera ja 
taulutelevisio)   

Pesäpallo-otteluiden aikana tila palvelee yritysaitiona, johon Ankkurit 
voi kutsua alueen yrityksiä otteluja seuraamaan ja verkostoitumaan 
hieman rennommissa merkeissä. Tämä vahvistaa alueen tunnetuimman 
brändin, Ankkureiden ja alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä. 
Yksittäisiin otteluihin yritykset voivat varata tilan myös omille 
työntekijöilleen, asiakkailleen ja työntekijöilleen verkostoitumiseen, 
virkistäytymiseen ja yhteistyöhengen vahvistamiseen.  



 Tavoitteiden suhteen on onnistuttu hyvin. Ankkureiden lajijaostot ovat 
käyttäneet tilaa aktiivisesti. AV-välineiden olemassaolo on ollut 
valmentajien ja seura-aktiivien työtä suuresti helpottava asia. Yritysaitio 
on ollut käytössä kaikissa otteluissa valmistumisensa jälkeen. 

 

 

4.2. 	Toteutus	
4.2.1. Toimenpiteet	

Tila rakennetaan Kitron Stadionin olemassa olevaan katsomoon tilan 
monikäyttöisyyden vuoksi ja siten käyttökustannuksien kattamisen 
varmistamiseksi jatkossa. Lisäksi sijainti harjoituspaikkojen kuten Kitron 
Stadionin, Urheiluhallin, Uimahallin ja Yleisurheilukentän välittömässä 
läheisyydessä mahdollistaa koulutus- ja valmennustilaisuuksien 
pitämisen harjoitusten yhteydessä toimijoille, harjoitusryhmille ja 
joukkueille. Tekopaikka myös säästää rakennuskustannuksia, kun 
perustustöitä ei tarvitse tehdä. 	

Tilasta onnistuttiin suunnittelemaan monikäyttöinen, joka palvelee 
kokouksissa, koulutuksissa ja yritystapahtumissa. Rakennuspaikkana 
olemassa oleva katsomo säästi huomattavan summan rahaa kun 
perustuskustannukset jäivät pois ja liittymiä ei tarvinnut hankkia. 

Talkootöissä oli runsaasti seura-aktiiveja ja muutama alan työkokemusta 
omaava henkilö.   

	

4.2.2. Aikataulu	



Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti. Ainoastaan 
sähköurakoitsijoiden kiireellisyys ja kovat pakkaset aiheuttivat odottelua.	

4.2.3. Resurssit	

Hankkeen omarahoitusosuudesta ja talkootyöstä vastasi Alajärven 
Ankkurit ry. Ankkurit vuokraa käyttöoikeuden sisältäen sähkön ja lvi 
liittymät kiinteistön omistavalta Alajärven kaupungilta.  

4.2.4. Toteutuksen organisaatio	

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Ankkureiden toiminnanjohtaja ja 
rakentamisen suunnittelu ja johtaminen oli kahden rakennusalan 
työkokemusta omaavan talkoolaisen vastuulla. Talkootöihin osallistui 
aktiivisesti n. 15 henkilöä. 

4.2.5. Kustannukset ja rahoitus	

 

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat: 

Koneet, laitteet ja välineet 7810 € 

Rakentaminen 37350 € 

Yhteensä 45160 € 

Rahoitus 

ELY-keskus 23484 € 

Kuntaraha toimintaryhmältä 5870 € 

Yksityinen rahoitus, rahallinen 4931 € 

Yksityinen rahoitus, vastkkeeton työ 10875 

Yhteensä 45160 € 

Koneiden ja laitteiden osalta kustannusarvio ylittyi hieman, koska 
kustannusarviossa tiedusteltuja laitteita ei ollut kaikkia enää saatavilla. 
Vastaavasti rakentamisessa kustannusarvio hieman alittui. 
Kokonaisuutena kustannusarvio piti hyvän suunnittelun ja huolellisten 
tarjouspyyntöjen ansiosta. 

4.2.6. Raportointi ja seuranta	

Hankkeen taloutta, aikataulua ja talkootyötuntien toteutumista seurattiin 
jatkuvasti.  

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit	

Hankkeen riskeinä oli onnistuminen suunnittelussa, talvirakentamisen 
suhteen sää sekä aktiivisten ja osaavien talkoolaisten saaminen 
sitoutumaan hankkeeseen. Toteutus sujui kaikilta osin hyvin. 

 



 

4.3.  	Yhteistyökumppanit		

Hankkeen	yhteistyökumppaneina	toimivat	Aisapari	ry,	Alajärven	kaupunki	sekä	
suuri	joukko	pääosin	Alajärveläisiä	yrityksiä.	

	

4.4. Tulokset	ja	vaikutukset	
4.4.1. Esitykset	ja	jatkotoimenpiteet	

Hanke	onnistui	hyvin	ja	on	tullut	todelliseen	tarpeeseen.	Jatkossa	tilan	
markkinointia	kehitetään	edelleen	ja	pyritään	saamaan	entistä	
tehokkaampaan	käyttöön.		

	



	

	

4.4.2. Allekirjoitus	ja	päiväys	

	

Alajärvelllä	30.1.2019,	

Alajärven	Ankkurit	ry	

	

Mika	Peräkangas	

	

	

 


