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Rasti-Simpsiön kehittäminen hyvinvointikeskukseksi 
 

Yleistä 

Lapuan Virkiän suunnistusjaosto on viime vuosina panostanut voimakkaasti seutunsa 

matkailu- ja vapaa-aikapalveluiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Tämä on tapah-

tunut Rasti-Simpsiön nimellä toimivan Valmennus- ja leirikeskuksen avulla. 

Rasti-Simpsiön majoituspalveluiden kysyntä on jo ylittänyt ennakko-odotukset. Mö-

kin vuokraajia on tullut runsaasti maakunnasta viettämään niin lomapäiviä kuin syn-

tymäpäiviä ja muita sukujuhlia. Muualta Suomesta on myös tullut vuokraajia ja tietoi-

suus mökin mahdollisuuksista on oman markkinoinnin lisäksi levinnyt tehokkaasti 

puskaradion kautta eri puolille Suomea. Käyttäjiltä saadun palautteen ja kehittämis-

ideoiden innoittamana suunniteltiin hanke mökin ja sen oheispalveluiden edelleen 

parantamiseksi. 

Grillikota 

Hankittu grillikota mahdollistaa jopa koko mökkiin majoittuvan väen (mökissä 22 

vuodepaikkaa) yhteisen grillaushetken luonnon helmassa, mutta tarvittaessa sateelta 

ja pakkasilta suojassa. Toisaalta lukollista grillikotaa tullaan myös vuokraamaan erik-

seen ilman varsinaisen päämökin palveluita, pienempien ja lyhytaikaisempien tapah-

tumien ja kokoontumisten järjestäjille. Grillikodalle tuli kulkumahdollisuus myös suo-

raan mökiltä sen oheen rakennetun terassin kautta. Grillikota hankittiin valmiiksi pai-

kalleen asennettuna. Perustukset ja maalaukset tehtiin talkootyönä. Normaalisti tä-

män kokoisen kodan seinähirret ovat 45 mm:n paksuiset, mutta valittiin kuitenkin 70 

mm:n seinähirret mm lämpöeristyksen takia ja antavathan ne muutenkin kodalle tu-

kevuutta. Kodalle haettiin rakennuslupa ja loppukatselmus pidettiin 30.11.2017. 

                      



   

 

 

Terassi 

                   

 

Suunnitelmiin kuului alun perin rakentaa avoterassi, mutta terassin käytettävyyttä 

ajatellen todettiin, että lasitettu terassi sopii paremmin ympärivuotiseen käyttöön. 

Tästä on tehty muutoshakemus 3.3.2017. Terassi tehtiin perustuksineen täysin tal-

kootyönä. 

                   

 



   

 

                   

 

Laitehankinnat 

Valmennus- ja leirikeskus Rasti-Simpsiön alakertaan jätettiin aikanaan kuntosaliva-

raus ja hankkeen myötä sinne on hankittu varustus, jonka avulla voidaan suorittaa 

kuntotestauksia, kehonkoostumusmittauksia sekä tehdä erilaisia kestävyys- ja lihas-

kuntoharjoitteita. Teknisimmät laitteet, joiden käyttäjämäärä kohoaa suureksi, vaati-

vat jo laitteen kestävyyden kannalta panostamista hintaluokissa laadukkaampaan 

päähän. Laitteistoon hankittiin ylätalja, mikä mahdollistaa ylävartalon ja keskikehon 

lihasten vahvistamisen, sekä hiihdon käsiliikkeiden harjoittelun. Kovaan käyttöön, 

mäkiharjoitteluun ja testeihin hankittiin sopiva juoksumatto kaltevuuksien säädöillä 

ja monipuolisilla harjoitusohjelmilla sekä kuntotestaukseen ja lämmittelyyn hankittiin 

kaksi testipyörää. 

Hankkeen aikana huomattiin, että alun perin suunniteltua laitekokonaisuutta olisi 

syytä jonkin verran muuttaa. Tästäkin tehtiin muutoshakemus 3.3.2017. 



   

 

                       

                       



   

 

           

 

Kehonkoostumuksen mittaukseen hankittiin laite, jolla voidaan mitata nopeasti ja 

tarkasti kehon koostumus. Tämän tyyppinen laite tarvitaan niin urheilijoiden kuin ta-

vallisten ihmisten tarpeisiin, koska laite ilmaisee hyvin nopeasti ihmisen kehon tilan 

ja sen muutoksia voidaan verrata aina edellisiin mittaustuloksiin. Kuntoilijalle ja ter-

veydestään huolehtivalle parasta motivointia on huomata oman kuntonsa kohentu-

minen, minkä kehonkoostumuksen mittaus luotettavasti paljastaa. 

Suunniteltu toiminta 

 

Rasti-Simpsiön mökin vuokraustoimintaa jatketaan normaalisti, mökki on kenen ta-

hansa edullisesti vuokrattavissa.  

Kuntosalin varustetason parantuminen lisää jatkossa omalta osaltaan myös mökin 

kysyntää eri käyttäjäryhmien keskuudessa. Tämän lisäksi Virkiän koulutetut valmen-

tajat ja valikoitu joukko ulkopuolisia asiantuntijoita voivat myös erikseen tarjota kun-

totestaus- ja muita hyvinvointipalveluita Rasti-Simpsiön kuntosalissa sen nykyaikai-

silla testauslaitteilla. Nämä palvelut pystytään tuomaan näin lähemmäs käyttäjiä, ai-

nakin tietyltä osin helpommin saavutettavaan paikkaan, koska monille voi olla kynnys 

lähteä eri urheiluopistoille kunnon testaukseen. 

Kohteen markkinointi on suunniteltu hoidettavan myös jatkossa urheiluseuran toi-

mesta, mutta kohteen tunnettavuuden nousu lisää ns. puskaradiomarkkinoinnin te-

hoa päivä päivältä. 



   

 

Kohderyhminä ovat: 

- paikalliset yhdistykset 

- tavalliset kyläläiset, kuntalaiset, kuntoilijat 

- paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset urheiluseurat 

- alueelliset yritykset 

Hankkeen kustannukset 

 

Hyväksytty kustannusarvio 

Hankkeen kustannusarvio on 52 100 euroa arvonlisäverollisena. 

Koneet, laitteet ja kalusto     33 500 euroa 

Rakentaminen     18 600 euroa 

josta vastikkeeton työ       4 000 euroa  

 

Yhteensä      52 100 euroa 

 

Muutettu kustannusarvio (muutos 3.3.2017) 

Koneet, laitteet ja kalusto      30 600 euroa 

Rakentaminen      21 500 euroa 

josta vastikkeeton työ        4 000 euroa  

 

Yhteensä       52 100 euroa 

 

Toteutuneet kustannukset  

 

Koneet, laitteet ja kalusto   31 226,92 euroa 

Rakentaminen    22 020,23 euroa 

josta vastikkeeton työ      4 897,50 euroa  

 

Yhteensä     53 247,15 euroa 

 

      

Rahoitus 

Hankkeen investoinnit on tehty rahoitustilanteen salliessa.  



   

 

Hankkeen henkilöresurssit 

 

Hankkeen vastuullinen organisaatio on Lapuan Virkiä ry ja hankkeen vastuuhenkilönä 

on toiminut Ilpo Pajula. 

Hankkeen tiedottaminen 

 

Hankkeen johdosta parantuneista palveluista ja tapahtumista tiedotetaan seuran in-

ternet sivuilla ja paikallislehden seuratoimintapalstalla. Myös muussa markkinoin-

nissa tuodaan esille Valmennus- ja leirikeskus Rasti-Simpsiön parantuneet palvelut. 

 

Lapualla 31.12.2017 

 

Ilpo Pajula 

Hankkeen vastuuvetäjä 


