
Tuusulan Prijuutti - Hankesuunnitelma 07.03.2017 
 
1. Hakija 
 
Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys - TATSI ry 
  
TATSI ry on asiantuntija- ja palveluorganisaatio joka on perustettu ja aloittanut toimintansa 
1.1.1997. TATSI toimii työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien aktivoimiseksi. Se tuottaa 
tukipalveluja työttömille joista keskeisimmät ovat: 
  
-työttömien työllistymistä ja kouluttautumista edistävä neuvonta-, ohjaus- ja tiedotustoiminta. 
-työttömien elämänhallintataitoja ja terveyttä edistävän, syrjäytymiskehitystä 
ennaltaehkäisevän, ammatillisia valmiuksia ylläpitävän sekä työttömien työelämään ja 
koulutukseen hakeutumiseen tähtäävän aktivointikoulutuksen järjestäminen. 
-ja edellä mainittuja palveluja tukevaan, työllistymiskontakteja luovaan verkosto- ja 
projektiyhteistyöhön osallistuminen ja edistäminen sekä kansallisella että paikallistasolla. 
  
TATSI ry:llä on kokemusta ja osaamista julkisten rahoitettujen projektien toteuttamisesta 
kuten RAY, ESR ja ELY-keskuksen rahoituksista. Esimerkkejä toteutetuista tai käynnissä 
olevista hankkeista: http://valtaajat.fi/, http://tatsi.org/nuoret-tyottomat/ 
 
Hakijalla on töissä viisi henkilöä ja projektien hallinointia osaava tilitoimisto. 
TATSI ry:n jäseninä on 16 eri liittoa ja yhdistystä. http://tatsi.org/info/ 
 
2. Hankkeen tarve ja tausta 
 
Prijuutti on Tuusulan keskustan tuntumassa sijaitseva 1855–56 rakennettu hirsirakennus. Se 
toimi alunperin koko keskisen Uudenmaan ensimmäisenä kiinteänä kaupparakennuksena. 
Vuosina 1908–1967 rakennus oli venäläisen hyväntekeväisyysyhdistyksen kesäsiirtolana. 
Ensin se oli yhdistyksen lastenkodin kesäpaikka, sitten vanhustenkodin kesälomapaikka. 
Tämän lisäksi Prijuutti on ollut kahden keraamikon taiteilija-ateljeena vuosina 1976-2003. 
Sen jälkeen se on ollut jo lähes 15 vuotta tyhjillään.  
 
Kerrosalaa on noin 180 m2 ja aidan rajaama piha-alue on n. 2 635 m2. Prijuutti on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö jonka omistaa Tuusulan kunta. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on vielä kunnostettavissa, mutta asiaan tulee 
tarttua nopealla aikataululla. Epäsiisti ympäristö houkuttelee ilkivallalle ja ankeuttaa aluetta. 
 
Hankkeen avulla suojellaan, säilytetään ja siistitään Prijuutti ympäristöineen ja siitä tehdään 
elävä ja yhteisöllinen kulttuuripaikka. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita, edistää 
yhteisöllisyyttä ja tekee asuinalueesta houkuttelevamman ja viihtyisämmän. Toiminta 
verkottaa samanlaisista asioita kiinnostuneita henkilöitä keskenään ja ehkäisee samalla 
myös syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla ja sillä on hyvät 
edellytykset tarjota enemmän aktiviteetteja lähialueen ja -kuntien asukkaille.  
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3. Hankkeen tavoitteet  
 
1. Kunnostaa ja siistiä Prijuutin piha-alue yhteisölliseksi tilaksi 
2. Tehdä suunnitelma kunnostetun Prijuutin tulevaksi toiminnaksi yhteisölliseen käyttöön. 
Tavoitteena on, että toiminta tulevaisuudessa pyörisi pääosin omavaraisesti.  
3. Järjestää tapahtumia, työpajoja ja kursseja sekä saada tyhjillään ja ränsistyneen oloinen 
alue uuteen eloon. Tapahtumien ja toiminnan yhteydessä kerätään ideoita ja toiveita, jonka 
mukaan tulevaa toimintaa suunnitellaan.  
4. Perustaa avoin käsityöverstas 
 
4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa 
 
Toimenpiteet 
Järjestetään kuukausittain tapahtumia sekä talkoita alueen asukkaille ja muille hankkeesta 
kiinnostuneille. Tapahtumissa kunnostetaan piha-alueesta yhteisöllinen ja avoin paikka sekä 
suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa. Avataan kesällä 2018 avoin käsityöverstas, jossa 
pystyy tekemään itsenäisesti tai ohjatusti mm. kevyitä puutöitä/kunnostuksia sekä maton 
kudontaa. Lisäksi järjestetään kursseja puutarhan hoitoon, viljelyyn ja perinnekorjaukseen 
liittyen.  
 
Toiminnan toteutuksesta vastaa Tatsi ry joka tekee tiivistä yhteistyötä taloa kunnostavan 
Kierrätystehdas ry:n, Tuusulan kunnan, vapaaehtoisten ja muiden yhteistyöorganisaatioiden 
kanssa.  
 
Toteutustapa 
Kiinteistön omistaja Tuusulan kunnan tilakeskus vuokraa kiinteistön Kierrätystehdas ry:lle 
joka vuokraa nimellisellä korvauksella pihan TATSI ry:n käyttöön. Tuusulan kunta vastaa 36 
m2 huoltotilan siirtämisestä tontille, sekä sen sähköistä, vedestä ja lvi:stä. Huoltotilan sekä 
tontin hoidosta, vastuista ja velvollisuuksista sovitaan tarkemmin em. osapuolien kesken 
kirjallisesti. Tatsi ry ottaa toiminnalle vastuuvakuutuksen.  
 
Kestävän kehityksen periaatteet 
Hankkeen avulla säilytetään merkittävää kulttuurimpäristöä ja jaetaan tietoa ekologisesta 
puutarhanhoidosta, viljelystä ja säilyttävästä rakennusten kunnostuksesta. Lähellä olevalla 
palvelulla on erittäin pieni hiilijalanjälki koska niihin ei tarvitse matkustaa kaukaa. 
Kulttuuripiha tarjoaa elintasoa parantavaa henkistä pääomaa ja mahdollisuuksia 
omaehtoiseen tekemiseen.  
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Riskit ja varautuminen 
 
1. Huoltotilaa ei saada siirretyksi ensi kesän aikana jolloin toiminnan aloittaminen viivästyy 
tai sitä joudutaan supistamaan.  
- Tehdään kunnan kanssa tarkka kirjallinen ja aikataulu ennen hankkeen aloittamista 
 
2. Prijuuttiin ei saada kunnostettua verstastilaa hankkeen aikana korjauksessa tulevien 
yllätysten vuoksi.  
- Suunnitellaan korvaavaa aktiviteettia ja kursseja joilla toimintaa pystyy harjoittamaan ilman 
konkreettista tilaa.  
 
3. Järjestetty toiminta ei vedä tarpeeksi kävijöitä 
- Tiedotetaan akviisesti niin omien kanavien kuin median kautta ja otetaan alueen asukkaat 
mukaan suunnitteluun jolloin syntyy todellista sitoutumista hankkeeseen 
 
4. Ilkivalta 
- Toimintaympäristö tehdään turvalliseksi ja toiminta aktiiviseksi, jolla estetään ilkivallanteon 
mahdollisuuksia. Sitoutetaan alueen nuoria ja muita asukkaita toimintaa, jolloin ilkivallan 
tekemisen tarve vähenee. 
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5. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen 
ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. Miten aiemmat hankkeet on huomioitu 
 
Hanke mahdollistaa Prijuutin alueen kehittämisen ja toiminnan aloittamisen tukee alueen 
sekä lisää maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista 
toimintaa ja asukkaiden sekä toimijoiden välistä vuorovaikutusta 
 
Hanke vastaa Emo ry:n stragegian seuraaviin painopisteisiin:  
 
Sosiaalinen pääoma ja osallistavuus 
 - kylien, kaupunginosien sekä yhdistysten osaamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen 
lisääminen 
 - asukasvaikuttamisen, lähidemokratian sekä kylien ja kuntien välisen yhteistyön 
paraneminen 
- yhteisen toiminnan mahdollistavien toimitilojen kunnostaminen tai rakentaminen 
- paikallIsen perinteen tai kulttuurin luominen, tallentaminen, monipuolistaminen, 
tuotteistaminen ja välittäminen 
 
Hyvä arki ja asuminen  
- eri ikäryhmien maaseudulla asumisen mahdollistaminen ja sitä tukevat palvelut 
- liikkumisen tarvetta vähentävien palveluiden tai rakenteiden syntyminen ja säilyminen 
- yhteisölliseen rakentamiseen liittyvän infran rakentaminen ja kunnossapito 
- vesistöjen, ympäristön, luonnon sekä maisemien kunnostaminen, suojelu ja hoito 
- maaseudun harrastus-, matkailu- ja luonnossaliikkumismahdollisuuksien parantaminen 
- viihtyisä, turvallinen ja terveellinen asuinympäristö 
- paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asuinympäristön suunnitteluun 
- edistää paikallisten tuotteiden ja palveluiden syntymistä 
 
Lapset ja nuoret osana yhteisöä 
- lasten ja nuorten saaminen mukaan oman yhteisönsä toimintaan 
- lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen 
- nuorten työelämävalmiuksien parantaminen 
 
6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu 
- Toiminta-alue : Tuusula, Vantaa, Järvenpää, Kerava 
Kohderyhmä 
- lähialueen asukkaat  
- 13-25 vuotiaat nuoret  - kesätyöpaikka, tapahtumien järjestäminen 
- Ohjelma suunnattu 25-50 vuotiaat perheellisille 
- 65 + eläkeläiset jotka ovat kiinnostuneita puutarhanhoidosta 
- paikallisyhdistykset 
 
Hanke ajoittuu aikavälille 1.5.2017-31.12.2018 - tarkempi toteutusaikataulu ja 
toimintasuunnitelma liitteenä.  
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7. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa 
jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?  
 
Hankkeen toteutumista ja tuloksia seurataan toimintaan osallistuvien ihmisten lukumäärällä, 
tapahtumien kävijämäärillä, pihalla tapahtuvien kunnostustöiden etenemisellä ja viihtyvyyden 
parantumisella. Lisäksi lähialueen asukkaiden ja tapahtumien kävijöiden parissa tehdään 
kyselyitä jolla kartoitetaan toiminnan laatua sekä kerätään ideoita tulevaksi toiminnaksi.  
 
Syntyneen suunnitelman innovatiivisuus, realistisuus ja omavaraisuus sekä paikallisten 
asukkaiden sitoutuminen sen toteuttamiseen on erittäin tärkeää.  Hankkeen vaikuttavuus ja 
levinneisyys todetaan myös medianäkyvyyden, nettisivujen kävijämäärien ja sosiaalisen 
median kanavien seuraajien perusteella.  
 
Hankkeessa kehitetään sellainen toimintamalli, jolla toiminta voisi pyöriä hankkeen jälkeen 
omavaraisesti ja/tai sitoutuneen vapaaehtoistoimijoiden voimin. Omavarainen toiminta on 
kestävää kehitystä parhaimmillaan ja mahdollisesti saatava tuotto käytetään Prijuutin alueen 
kehittämiseen ja toiminnan laajentamiseen.  
 
Suurin osa hankkeen dokumenteista ja suunnitelmista tullaan julkaisemaan omilla 
nettisivuilla, jolloin niiden avulla vastaavia hankkeita pystyisi käynnistämään helposti muissa 
kaupungeissa. 
  
8. Tiedottaminen 
 
Pääasiallisena tiedotuskanavana toimii omat sekä mukana olevien tahojen nettisivut ja 
Facebook. Hanketta pystyy seuraamaan myös Instagramissa. Hankkeen etenemisestä 
kirjoitetaan avoimesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti eri viestintäkanavissa. 
Prijuutti-hanke on uudenlainen ja ainutlaatuinen kokeilu Uudellamaalla, josta myös ns. 
viralliset mediat ovat jo olleet kiinnostuneita.  
 
Alueen kunnostus ja elävöittäminen dokumentoidaan alusta lähtien valokuvin sekä videoiden 
muodossa. www.prijuutti.fi  - sivustolle kirjoitetaan blogia projektin vaiheista. Prijuutin 
päärakennus toimii kunnostamisen aikana ja sen jälkeen elävänä oppimiskeskuksena, johon 
voi tulla seuraamaan ja tutustumaan vanhan talon korjaustapoihin. 
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9. Rahoitussuunnitelma 
 
Hankkeelle haetaan Leader-tukea aikavälille 1.4.2016-31.12.2017 yhteensä 65 000 euroa.  
Tuki käytetään palkkakustannuksiin, huoltorakennuksen kunnostukseen ja kalustukseen, 
pihakalusteisin ja -työkaluihin, pihan kunnostukseen, verstastilan kalustukseen, ylläpitoon, 
hallintoon ja tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Hankerahoituksesta n. 
40 % kuluu investointeihin.  
 
Hankkeeseen palkataan 50% työajalla oleva hankekoordinaattori, joka vastaa tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestämisestä, taloudesta, raportoinnista ja viestinnästä. Koordinaattori 
työskentelee 1.5.2017-31.12.2018.  
 
Tarvittava omarahoitusosuus toteutetaan talkootyöllä, tapahtumien ja kurssien tuotoilla sekä 
sponsoreilla ja lahjoituksilla. Tuusulan kunta vastaa piharakennuksen kustannuksista 
seuraavilta osin: Suunnitelmat, siirto, lupamaksut, perustukset, vesi-, viemäri ja 
sähköliitännät.  
 
Rahoitussuunnitelma 1.4.2017-31.12.2018 
Hinnat sis alv 24%. Tarkempi rahoituslaskelma liitteenä.  
 
TULOT 
Mitä Euroa % 

Leader 65,000.00 65.03 

Kahvilan tuotto 5,000.00 5.00 

Talkootyöt 18,750.00 18.76 

Tapahtumien ja kurssien tuotto 4,199.05 4.20 

Sponsorointi ja lahjoitukset 7,000.00 7.00 

Yhteensä 99,949.05  

MENOT 
Mitä Euroa % 

Palkkakustannukset 37,805.25 37.82 

Huoltorakennus 4,814.90 4.82 

Pihakalusteet ja -työkalut 7,677.00 7.68 

Pihan kunnostus 13,600.00 13.61 

Verstas 4,217.00 4.22 

Ylläpito 6,400.00 6.40 

Hallinto 6,484.90 6.49 

Tapahtumat 18,950.00 18.96 

Yhteensä 99,949.05  

 
Tulojen ja menojen erotus 0.00  
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Toimintasuunnitelma 1.4.2017-31.12.2018 
 
VUOSI 2017 
 
huhtikuu 
- 1 x pihatalkoot 
- pihasuunnitelman tekeminen 
 
toukokuu 
- 1 x pihatalkoot 
- 1 x lavakaulusviljely kurssi (talkoot/adoptoi lavaviljelmä) 
- kurssille osallistuat tekevät parityönä yhden oman lavakaulusviljelmän johon istuttavat 
haluamansa kasveja. Heillä on myös oikeus kerätä satoa ja tarkoituksena on sitouttaa heti 
kymmeniä lähialueen asukkaita mukaan toimintaan.  
- alueelle suunnitellaan ja rakennetaan perinnekasvien puutarha josta saa ottaa 
mahdollisuuksien mukaan taimia ja pistokkaita omaan puutarhaan. Näin tuetaan ja levitetään 
arvokasta perinnekasvien kantaa ja varmistetaan sen säilyvyys tuleville sukupolville 
- 2 x pihawc:n rakentaminen 
 
kesäkuu 
- huoltorakennuksen siirto (Tuusulan kunta) 
- huoltorakennuksen kunnostus 
- grillikatoksen rakennus ja pihakalusteita 
 
heinäkuu-elokuu 
2 kertaa kuussa tapahtuma, jossa 
- talkoot 
- pop-up ravintola 
- tulevan toiminnan esittelyä 
- Tuusulan taiteiden yö 
 
syyskuu 
- sadonkorjuutapahtuma ja viereisen muorinpuiston siistimistä 
- workshop tulevan toiminnan kehittämiseksi ja kesätapahtumista saadun palautteen keruu 
 
lokakuu-joulukuu 
- kerran kuukaudessa workshop jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa yhdessä asukkaiden 
ja paikallisyhdistysten kanssa 
- pihan hoito ja ylläpito 
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VUOSI 2018 
 
tammikuu-maaliskuu 
- edistetään yhdessä suunniteltuja tapahtumia ja muita hankkeita 
- toimintasuunnitelma valmis 
- ESR-hakemuksen tekeminen 
- pihan hoito ja ylläpito 
 
huhtikuu 
- pihatalkoot 
- ikkunankunnostustyöpaja 
 
toukokuu 
- 1 x pihatalkoot 
- 1 x lavakaulusviljely kurssi 
- pihakalusteiden teko työpaja 
 
kesä-elokuu 
Tapahtumia joissa esimerkiksi 
- talkoot 
- pop-up ravintola 
- tulevan toiminnan esittelyä 
- työnäytöksiä 
- mukana Tuusulan taiteiden yössä 
- yhdessä kehitettyjen tapahtumien järjestämistä ja tulevan toiminnan testaamista 
 
syyskuu 
- Verstastila toiminnassa Prijuutin rakennuksessa 
- 1 kurssi verstaassa toiveiden mukaan 
- alkuvuoden toiminnan palautteen analysointi 
- toimintasuunnitelman muokkaus palautteen perusteella 
 
lokakuu-joulukuu 
- rahoituksen varmistuminen tuleville vuosille 
- kursseja verstaassa 
- hankkeen loppuraportointi 
- pihan hoito ja ylläpito 
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Prijuutti Leader-hanke. Rahoituslaskelma 1.4.2017-31.12.2018 (yhteensä 20 kk). Summat sis alv 24%.

TULOT

Mitä Euroa % Selite
Leader 65,000.00 65.03
Kahvilan tuotto 5,000.00 5.00 Kahvila/ravintolatuotteiden sekä muiden oheistuotteiden myynti
Talkootyöt 18,750.00 18.76 Yhteensä 1250 talkootyötuntia * 15 e / h
Tapahtumien ja kurssien tuotto 4,199.05 4.20 Kurssien osallistumaksut, Tapahtumien myyntipaikat
Sponsorointi ja lahjoitukset 7,000.00 7.00 markkinointi, kalusteet, työkalut, keittiötarvikkeet, yksityishenkilöiden lahjoitukset
Yhteensä 99,949.05

MENOT

Mitä Euroa % Selite
Palkkakustannukset 37,805.25 37.82
Huoltorakennus 4,814.90 4.82
Pihakalusteet ja -työkalut 7,677.00 7.68
Pihan kunnostus 13,600.00 13.61
Verstas 4,217.00 4.22
Ylläpito 6,400.00 6.40
Hallinto 6,484.90 6.49
Tapahtumat 18,950.00 18.96
Yhteensä 99,949.05

Tulojen ja menojen erotus 0.00

MENOT / TARKEMPI ERITTELY

Mitä Euroa % Selite

Palkkakustannukset
Hankekoordinaattori 28,500.00 75.39 50% työaika 1500 e / kk 1.5.2017-31.12.2018 (19kk)
Vuosilomakorvaus 1,425.00 3.77 0.05
Sairausvakuutusmaksu: 307.80 0.81 1,08%
Työeläkemaksu, työnantajan osuus: 7,153.50 18.92 25,1%
Tapaturmavakuutusmaksu: 171.00 0.45 0,60%
Työttömyysvakuutusmaksu: 228.00 0.60 0,80%
Ryhmähenkivakuutus: 19.95 0.05 0,07%
Yhteensä 37,805.25 %

Huoltorakennus
Siivous 300.00 6.23 Talkootyö 20 h
Tiskikone 349.00 7.25 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/astianpesukoneet/ADPU201WH/whirlpool-astianpesukone-adpu201wh-valkoinen
Hana 128.90 2.68 https://www.netrauta.fi/kylpyhuone/hanat-ja-suihkut/keittiohanat/keittiohanat-apk-liitannalla/keittiohana-safira-1035-apk-venttiililla
Keittiökaapistot 200.00 4.15 käytettynä
Tiskipöytä 50.00 1.04 käytettynä
Jääkaappipakastin 399.00 8.29 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaappipakastimet/BLF8001W/whirlpool-jaakaappipakastin-blf8001w
Liesi 299.00 6.21 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/liedet/RKL505/rosenlew-rkl-505-liesi
Mikro 89.00 1.85 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/mikroaaltouunit/MS23F301EAW/samsung-mikroaaltouuni-ms23f301eaw-ee
Varastohyllyt 300.00 6.23 Puutavara, talkootyö 10 h
Asennustyöt 300.00 6.23 Talkootyö 20 h
Sähkö- ja lvi-työt 900.00 18.69 60 e / h yht 15 h
Muut pientavarat 500.00 10.38 Astiat, ruoanlaittovälineet
Julkisivun kunnostus 1,000.00 20.77 Talkootyö 30 h, maalit ja muut materiaalit
Yhteensä 4,814.90 %
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Pihakalusteet ja -työkalut
Huvimaja/grillikatos 2,600.00 33.87 http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6FENfxzah.html
Lattia ja perustukset grillikatokseen 400.00 5.21
Grilli/piippu/läpivienti 690.00 8.99 http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6HrDbfNy3.html
Ulkowc 2 kpl 1,680.00 21.88 http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6EkJRJuIp.html
Talkootyöt pystytyksessä 450.00 5.86 30 h
Kottikärryt 2 kpl 198.00 2.58 https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10113276
Siimaleikkuri / raivaussaha 515.00 6.71 http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/raivaussahat-trimmerit-monitoimikoneet-oksasahat/husqvarna/9666047-01/husqvarna-336fr-duo-balance-t35-multi-3-300-scarlett-200-raivaussaha
Moottorisaha 219.00 2.85 http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/moottorisahat/9667618-02/husqvarna-135-14-moottorisaha
Ruohonleikkuri 325.00 4.23 http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/ruohonleikkurit/husqvarna/9672577-01/husqvarna-lb146-m46-46-cm
Muut puutarha/talkoovälineet 600.00 7.82 Lapiot, haravat, hanskat, suojavälineet, työasut, kirves, saha
Yhteensä 7,677.00 %

Pihan kunnostus
Kaivinkonetyöt 900.00 6.62 10 h, 90 e / h
Roskien, maan ja risujen pois kuljetus 1,000.00 7.35
Uuden mullan tuominen 700.00 5.15
Uudet kasvit ja istutukset 1,200.00 8.82
Puiden kaato 800.00 5.88
Talkootyöt 9,000.00 66.18 600 tuntia. Raivaus, istutukset, pihan hoito
Yhteensä 13,600.00 %

Verstas
Höyläpenkki 4 kpl 800.00 18.97 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sc-122cm-h%C3%B6yl%C3%A4penkki
Speedheater 499.00 11.83 https://www.netrauta.fi/rakentaminen/maalit-ja-liimat/maalinpoisto/maalinpoistolaite-speedheater-1100-1100w
Akkukonesarja 999.00 23.69 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita-dlx6038m-18v-4ah-akkukonesarja#spca
Pylväsporakone 519.00 12.31 http://www.ikh.fi/fi/pylvasporakone-14-1630mm-400v-mk2-woodtec-xw022
Huolto 500.00 11.86
Muut työkalut 600.00 14.23 Sahoja, talttoja, puristimia, "skraboja", pensseleitä, hiomapaperia
Asennus 300.00 7.11 Talkootyö 20 h
Yhteensä 4,217.00 %

Ylläpito
Sähkö ja lämmitys 1,400.00 21.88 keskimäärin 70 e / kk / 20 kk
Polttopuut 1,000.00 15.63 10 kiintokuutiota
Vesi ja jätemaksut 600.00 9.38 keskimäärin 30 e / kk
Pihan ja huoltorakennuksen vuokra 1,000.00 15.63 50 e / kk / 20 kk
Siivous ja ylläpitotyöt 2,400.00 37.50 2h / vko x 20 kk
Yhteensä 6,400.00 %

Hallinto
Hankekoordinattorin tietokone 1,339.90 20.66 https://www.verkkokauppa.com/fi/product/45787/fnjmh/Apple-MacBook-Pro-13-Retina-128-Gt-SSD-kannettava-MF839
Puhelinkulut 475.00 7.32 25 e / kk / 19 kk
Internetyhteys 570.00 8.79 30 e / kk / 19 kk
Sekalaiset toimistotarvikkeet 100.00 1.54 Paperit, postitus, musteet, kynät
Kirjanpito ja konsultointi 1,000.00 15.42 Ostotyöt
Vakuutukset 1,000.00 15.42 vastuuvakuutus, talkoovakuutus
Markkinointi, viestintä ja dokumentointi 2,000.00 30.84 nettisivut, mainokset, valokuvaus
Yhteensä 6,484.90 %

Tapahtumat
Talkootarjoilut 1,000.00 5.28 Ruoka ja juoma
Palkattu tapahtumahenkilökunta 2,000.00 10.55 Järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus, rakennus, purku
Talkootyö tapahtumissa 3,750.00 19.79 250 h
toiminnansuunnittelutalkoot 1,500.00 7.92 100 h
Ilmoitukset ja luvat 1,000.00 5.28 Ilmoitus yleisötilaisuudesta, teosto/gramex, käyttöoikeudet
Markkinointi ja viestintä 2,000.00 10.55 Tapahtumien mainokset, facebook-mainostus, graafinen suunnittelu
Ohjelma 2,000.00 10.55 Esiintyjät, työnäytökset
Kurssien vetäjät 3,000.00 15.83
kalusteiden ja tekniikan vuokraus 2,500.00 13.19 Teltat, äänentoisto, valaistus
Pientarvikkeet 200.00
Yhteensä 18,950.00

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6FENfxzah.html
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6HrDbfNy3.html
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6EkJRJuIp.html
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10113276
http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/raivaussahat-trimmerit-monitoimikoneet-oksasahat/husqvarna/9666047-01/husqvarna-336fr-duo-balance-t35-multi-3-300-scarlett-200-raivaussaha
http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/moottorisahat/9667618-02/husqvarna-135-14-moottorisaha
http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/ruohonleikkurit/husqvarna/9672577-01/husqvarna-lb146-m46-46-cm
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sc-122cm-h%C3%B6yl%C3%A4penkki
https://www.netrauta.fi/rakentaminen/maalit-ja-liimat/maalinpoisto/maalinpoistolaite-speedheater-1100-1100w
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita-dlx6038m-18v-4ah-akkukonesarja#spca
http://www.ikh.fi/fi/pylvasporakone-14-1630mm-400v-mk2-woodtec-xw022
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/45787/fnjmh/Apple-MacBook-Pro-13-Retina-128-Gt-SSD-kannettava-MF839


Prijuutti -hankkeen toimintasuunnitelma, työllisyysasiat 

 

Prijuutti -hankesuunnitelma pitää sisällään monia uusia mahdollisuuksia yhteistyö-

hön kunnan työllisyydenhoidon verkoston kanssa. Hankkeen puitteissa pyrittäisiin 

työllistämään kuntalaisia tai tarjoamaan uramahdollisuuksia oppisopimusten ja 

työkokeilujen muodossa yhteistyössä te-palvelujen ja kunnan työllisyydenhoidon 

verkoston avulla. Korjaushankkeen tavoitteena on luoda Tuusulan keskustan tun-

tumaan kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka palvelee kuntalaisia yhtei-

söllisenä, useita toimijoita yhteentuovana avoimena tilana, jossa tulevaisuudessa 

voidaan tarjota neuvontapalveluja ja vertaistukea. 

 

Hankkeen korjaus- ja kunnostusprojektissa sekä toiminnan pyörittämisessä voi-

daan hyödyntää Tuusulan kunnan tarjoamaa työllistämisen kuntalisää palkatta-

essa 12 kk työttöminä työnhakijoina olleita tai 300 pvä työmarkkinatukea saaneita 

henkilöitä yli 6 kk:n työsuhteeseen. Lisä voi olla enintään 500e/kk ja se myönne-

tään korkeintaan 10 kk:n ajalle. Tässä suunnitelmassa esitellään työllisyyteen liit-

tyvä toiminta ajanjaksolla 2017-2018. Toimintasuunnitelmaa tullaan tarkenta-

maan vuoden 2017 lopussa.  

 

Korjaus- ja kunnostusvaihe  

 

Prijuutin kunnostushankkeen koordinoi Kierrätystehdas ry. Kunnostusvaiheeseen 

on mahdollista palkata 1 henkilö palkkatuettuna oppisopimukseen suorittamaan 

esimerkiksi rakennusalan perustutkinnon. Henkilön palkkaamiseen voidaan hyö-

dyntää Tuusulan kunnan tarjoamaa työllistämisen kuntalisää. Lisä voi olla enin-

tään 500e/kk ja kokonaisuudessaan 5000€/hlö. 

 

Vuoden 2017 syksylle voidaan tarjota myös 1 työkokeilupaikka kunnostustyön pa-

rista. Lisäksi Tuusulan kunta voi myös tarjota työpanosta kuntouttavan työtoimin-

nan alla tapahtuvana ohjattuna toimintana liittyen yksinkertaisiin kunnostustöihin. 

Kunnostustyötä voidaan tehdä työtoimintakeskuksella, jolloin työn ohjaus tulee 

kunnasta tai työtä voidaan tehdä Prijuutin alueella, jolloin ohjausresurssi tulee 

Kierrätystehdas Ry:n henkilöstöltä. 

 

Yhteistyökumppanit korjaus- ja kunnostusprojektissa 

 

Rakennusliitto ry. on osoittanut kiinnostusta Prijuutti –hanketta kohtaan. Yhteis-

työtä voidaan tehdä mm. asiakasohjauksen osalta: Rakennusliiton avulla voidaan 

saada yhteys tuusulalaisiin työttömiin rakennusalan ammattilaisiin, jotka voivat 

hyötyä hankkeen tuomista työllistymismahdollisuuksista. 

 

Yhteistyötä tullaan tekemään myös Keudan kanssa. Perinnekunnostuksesta kiin-

nostuneille rakennusalan perustutkinto-opiskelijoille annetaan mahdollisuus tehdä 



lopputyöhön kuuluva näyttötyö osana Prijuutti –rakennuksen kunnostusta tai kor-

jausta. Myös työssäoppimisjaksoja voidaan tarjota alan opiskelijoille.    

 

Työllistämis- ja työkokeilumahdollisuuksien lukumääriä sekä uusia yhteistyökump-

paneita tullaan tarkentamaan vuoden 2017 lopulla sen mukaan kuinka korjauspro-

jekti etenee. 

 

Toiminnan koordinointi  

 

Prijuutin toiminnan koordinoinnin tulee hoitamaan toiminnan alkuvuosina TATSI 

ry. 

 

TATSI ry:llä on kokemusta ja osaamista julkisten rahoitettujen projektien toteut-

tamisesta kuten RAY, ESR- ja ELY-keskuksen rahoituksista. TATSI toimii työttö-

myyden vähentämiseksi ja työttömien aktivoimiseksi. Se tuottaa tukipalveluja 

työttömille joista keskeisimmät ovat: 

 työttömien työllistymistä ja kouluttautumista edistävä neuvonta-, ohjaus- ja 

tiedotustoiminta. 

 työttömien elämänhallintataitoja ja terveyttä edistävän, syrjäytymiskehi-

tystä ennaltaehkäisevän, ammatillisia valmiuksia ylläpitävän sekä työttö-

mien työelämään ja koulutukseen hakeutumiseen tähtäävän aktivointikoulu-

tuksen järjestäminen. 

 

Toiminnan koordinoimiskuluihin TATSI ry on hakenut Leader-rahoitusta EMO ry:n 

avustuksella. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada aikaan toimintasuunnitelma 

Prijuutin käytöstä kuntalaisten yhteisöllisenä tilana. Rahoituksen avulla on tarkoi-

tus palkata puolipäiväinen koordinaattori vuoden 2018 loppuun saakka. Leader-

rahoitushakemus löytyy esityksen liitteenä. 

 

Vuoden 2017 aikana toiminnan pyörittämiseen tullaan tarjoamaan 1 osa-aikai-

nen palkkatukitehtävä TATSI ry:n toimiessa työnantajana sekä etsimään 1-2 työ-

kokeilusta hyötyvää kuntalaista kesäajan toiminnan tueksi. Lisäksi Tuusulan kunta 

voi myös tarjota työpanosta kuntouttavan työtoiminnan alla tapahtuvana ohjat-

tuna toimintana liittyen piha-alueen hoitoon tai kahvilatoiminnan pyörittämiseen. 

 

Tarkoituksena on kerätä kokemuksia toiminnasta, yhteistyömuodoista kunnan ja 

hankkeessa mukana olevien järjestötoimijoiden kesken, dokumentoida ne ja 

suunnitella mahdollinen ESR -hankehaku toiminnasta kerättyjen kokemusten poh-

jalta. Jos päädytään hakemaan ESR -hankerahaa, hankkeen tavoitteet tulevat 

kiinteästi liittymään työllisyyden edistämiseen rakennerahaston Kestävää kasvua 

ja työtä 2014-2020–ohjelman mukaisesti.  

 



Vuoden 2017 palkkausmenojen osalta pyritään täyteen kustannusneutraliteettiin, 

eli lähdetään oletuksesta, että toiminnan pyörittämisestä ei saada tuloja henkilös-

töresursointiin. 

 

Vuoden 2018 aikana on tarkoitus laajentaa toimintaa sitä mukaa, kun Prijuutti -

rakennuksen kunnostaminen etenee, ja sisätiloja saadaan käyttökelpoiseen kun-

toon. Alkuvuodesta 2018 tehdään myös päätös, lähdetäänkö perustamaan toimin-

nan oheen hanketta, johon haetaan ESR-rahoitusta. Tämä edellyttää toiminnan 

arvioinnin yhteenvetoa vuoden 2017 toiminnasta.  

 

Vuoden 2018 palkkausmenojen osalta voidaan olettaa, että toiminnan pyörittämi-

sestä, esim. kurssimaksut tai kahvilatoiminnasta saatavat tulot, luovat osan hen-

kilöstöresursoinnin tulopohjasta. Esimerkkilaskelma palkattaessa pitkäaikaistyötön 

henkilö, joka on oikeutettu 50% palkkatukeen sekä 10 kk:n ajalle työllistämisen 

kuntalisään: Palkattava henkilö on ollut yli 12 kk työttömänä työnhakijana. Työn-

antajakulut 10 kk palkkasuhteessa ovat arvioituna 22 500€ (bruttopalkka tällöin 

n. 1500€/kk, vastaa hyvin esim. kahvilatyöntekijän tai isännöitsijän palkkaa), 

tästä palkkatuen 50% osuus 11 250€ ja työllistämisen kuntalisän osuus 5000€. 

Nettokustannukset toiminnalle 6250€ 10 kk:n ajan, (625€/kk).  

 

 

 







Prijuutti - Yhteisöllinen työtila ja korjausrakentamiskeskus Tuusulassa 
 
Prijuutti on Tuusulan keskustan tuntumassa sijaitseva 1855–56 rakennettu hirsirakennus. Tämä koko 
keskisen Uudenmaan ensimmäinen kauppa perustettiin Hyrylään hyvälle paikalle valtamaantien laitaan. 
Vuosina 1908–1967 rakennus oli venäläisen hyväntekeväisyysyhdistyksen kesäsiirtolana. Ensin se oli 
yhdistyksen lastenkodin kesäpaikka, sitten vanhustenkodin kesälomapaikka. Tämän lisäksi Prijuutti on 
ollut taiteilija-ateljeena vuosina 1976-2003. Sen jälkeen se on ollut tyhjillään. Kerrosalaa on noin 180 
m2.  
 
Rakennuksen ja tontin omistaa Tuusulan kunta, joka keväällä 2016 etsi uusia ehdotuksia Prijuutin 
tulevaksi käyttötarkoitukseksi. Ehdottajista Kierrätystehdas ry ja Työttömien ay-jäsenten 
tukiyhdistys TATSI ry päättivät yhdistää voimansa ja ryhtyä suunnittelemaan hanketta, jossa talo 
kunnostetaan ja muutetaan yhteisölliseksi työtilaksi sekä korjausrakentamiskeskukseksi. 
 
Yhteisöllinen työtila käsittää mm. kahvilan, puuverstaan ja avoimen työhuoneen työttömille ja 
läppärityöläisille. Korjausrakentamiskeskus tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yhdistyksille, 
yrityksille ja kunnille tietoa rakennussuojelusta ja vanhojen rakennusten kunnostamisesta.  
 
Kunnostettua Prijuuttia vuokrataan myös tilapäiseen käyttöön esimerkiksi yhdistyksille ja kulttuurialan 
toimijoille. Alueella järjestetään myös erilaisia toimintaan soveltuvia tapahtumia sekä kursseja. 
 
Tavoitteena on käynnistää hanke vuoden 2017 aikana ja avajaisia viettää viimeistään vuonna 2020.  
 

 
 
Lisätiedot: https://prijuutti.fi/, https://www.facebook.com/prijuutti 

 
Lauri Helle 
Toiminnanjohtaja, Kierrätystehdas ry 
050 309 6527, lauri.helle@kierratystehdas.fi 
http://www.kierratystehdas.fi/ 

 
Jouni Gustafsson 
Toiminnanjohtaja, TATSI ry 
0400 805 394, jouni.gustafsson@sak.fi 
http://tatsi.org/ 

 
 

https://prijuutti.fi/
https://www.facebook.com/prijuutti
http://www.kierratystehdas.fi/
http://tatsi.org/


Rahoitussuunnitelma ja toteutus 
 
Kustannukset  
Yhteensä 391 000 euroa vuosina 2017-2019. Korjauskustannukset ovat yhteensä n. 291 000 euroa ja 
toiminnan kustannukset n. 100 000 euroa. 
 
Rahoitussuunnitelma 1.9.2017 - 30.8.2020 
 
Leader-rahoitus toimintaan: 65 000 e 1.4.2017-31.12.2018 
Oma rahoitus toimintaan: 35 000 e  
Tuusulan kunta Prijuutti: 150 000 e vuodet 2017-2019 
Tuusulan kunta Bomba: 20 000 e vuosi 2017 
Tuusulan kunta muut: 20 000 e, vuodet 2017-2018 
Oma rahoitus kunnostukseen: 46 000 e 
Palkkatuki, kuntalisä ja oppisopimuksen koulutuskorvaus: 35 000 e 
Muut avustukset: 20 000 e 
 
Tarkempi rahoitussuunnitelma liitteenä.  
 
Toteutus 
Prijuutin kunnostuksesta vastaa Kierrätystehdas ry. Toiminnasta vastaa Työttömien ay-jäsenten 
tukiyhdistys TATSI ry.  
 
Kierrätystehdas ry tekee vuokrasopimuksen Tuusulan kunnan tilakeskuksen kanssa Prijuutin 
rakennuksen sekä mahdollisesti pihalle siirrettävien muiden rakennusten vuokrauksesta ja pihan 
käyttöoikeudesta. Kierrätystehdas ry alivuokraa pihalle siirrettävän huoltorakennuksen ja piha-alueen 
TATSI ry:n käyttöön.  
 
 
 
 
  



Aikataulu 
 
Vuosi 2017 
- rahoituksen hankkiminen sekä yhteistyösopimus kunnan kanssa 
- pihan raivausta ja siistimistä jatketaan 
- tarkemman korjaussuunnitelman tekeminen, ja kunnostuksen aloitus 
- kevyt uudisrakennus pihalle peruskorjauksen aikaiseksi varastoksi, toimistoksi ja sosiaalitiloiksi 
- kesäkahvila, talkoita ja tapahtumia kesä-syyskuussa 
- tarvittavat purkutyöt  
- lisävaurioiden estäminen ja katon korjaus 
 
Vuosi 2018 
- kunnostusta jatketaan suunnitelmien mukaisesti 
- ainakin osa tiloista jo jossain käytössä 
- hirsivaurioiden ja muiden runkovaurioiden korjaus 
 
Vuosi 2019 
- kunnostusta jatketaan suunnitelmien mukaisesti 
  
Vuosi 2020  
- kaikki tilat käytössä 
- sisätilojen viimeistelytyötä, kuten listoitusta, maalausta  
- toimintojen testausta ja palautteen keruuta 
 
Tarkempi kunnostussuunnitelma liitteenä.  
 
 
 
  



Toiminta 
 
Yhteisöllinen työtila 
 
Yhteisöllinen työtila käsittää mm. kahvilan, puuverstaan ja avoimen työhuoneen esimerkiksi työttömille ja 
kulttuurityöläisille. Kohderyhmänä ovat tuusulalaiset työttömät, lähialueiden asukkaat, kulttuurialan 
toimijat sekä paikallisyhdistykset.  
 
Tilassa järjestetään viikkotapaamisia, esim. yhteisiä aamiaisia, joilla osallistujat kertovat mitä kunkin 
arjessa ja elämässä on meneillään. Työtila toimii help deskinä, mistä saa ammattilaisten ja 
vertaistukihenkilöiden apua työnhakuun, koulutukseen hakeutumiseen, viranomaisasiointiin tai 
esimerkiksi hankerahoituksiin. Tilassa voi edistää omia ideoitaan ja projekteja sekä harjoittaa verstaalla 
pienimuotoisia kunnostustöitä ja opetella kädentaitoja. Tila voi toimia työttömien työosuuskunnan 
kotipaikkana ja siellä voidaan järjestää kohderyhmälle merkityksellisiä koulutuksia sekä tapaamisia.  
 
Työtila voi myös toimia moniammatillisena työtilakollektiivina, joka kokoaa yhteen eri alojen 
hanketyöntekijöitä, jotka työskentelevät saman kohderyhmän parissa. Tätä kautta muodostuu luonteva 
yhteys muihin järjestötoimijoihin. 
 
Korjausrakentamiskeskus 
 
Korjausrakentamiskeskus tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yhdistyksille, yrityksille ja kunnille 
tietoa rakennussuojelusta ja vanhojen rakennusten kunnostamisesta. Lisäksi myynnissä pieni valikoima 
perinnerakentamisessa käytettäviä tuotteita sekä mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa myös 
vankiloissa tehtyjä tuotteita. Keskuksella on kattava alan käsikirjasto avoimessa käytössä ja jatkuva 
korjausrakentamisnäyttely jossa pystyy tutustumaan Prijuutin korjaustapoihin sekä käytettyihin 
materiaaleihin. 
 
Viestintä ja dokumentointi 
 
Hankkeelle on perustettu nettisivut sekä facebook-sivut. Myöhemmin tulee myös Instagram. Hankkeen 
etenemisestä kirjoitetaan avoimesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti eri viestintäkanavissa. 
Prijuutti-hanke on uudenlainen ja ainutlaatuinen kokeilu Uudellamaalla, josta myös ns. viralliset mediat 
tulevat kiinnostumaan.  
 
Korjaushanke dokumentoidaan alusta lähtien valokuvin sekä videoiden muodossa. Tavoitteena on myös 
tehdä vanhan talon kunnostukseen liittyvä opetusvideoiden sarja erillisenä hankkeena. Prijuutti toimii 
kunnostamisen aikana ja sen jälkeen elävänä oppimiskeskuksena, johon voi tulla seuraamaan ja 
tutustumaan vanhan talon korjaustapoihin. 
 
Hankkeen tavoitteena on myös synnyttää liiketoimintasuunnitelma sekä ns. materiaalipankki, josta 
löytyvien dokumenttien avulla vastaavia hankkeita pystyisi käynnistämään helposti muissa 
kaupungeissa.  
 
 



Edut ja mahdollisuudet  
 
- Arvokas rakennusperintökohde kunnostetaan  
- Nostaa alueen arvoa ja tuottaa alueen asukkaille palveluita 
- Tuusulan kunta saa positiivista näkyvyyttä  
- Yhteistyö Suomi 100 -juhlavuosi -projektien kanssa 
- Yhteistyö Tuusulan asuntomessujen kanssa vuonna 2020 (oheiskohde) 
- Helsingin seudulla ei vastaavaa korjausrakentamiskeskusta (1,5 miljoonaa asukasta sekä paljon 
vanhoja rakennuksia) 
- Kunnostukseen käytetään apuna rakennusalan opiskelijoita (Keuda / Kuntayhteistyö) 
- Työllistää pitkäaikaistyöttömiä (oppisopimus/palkkatuki) 
- Tonttia voidaan täydennysrakentaa esimerkiksi vanhoilla siirretyillä hirsirakennuksilla, jolloin alueelle 
saisi perustettua vanhojen talojen rakennusosien varaosapankin ja/tai toimitiloja käsityöläisille ja 
kulttuuritoimijoille.  
- Jos toimintaa ei saada kannattavaksi jää kaupungille perusteellisesti ja oikein kunnostettu, sekä tarkoin 
dokumentoitu kulttuurihistoriallisesti arvokas kiinteistö jolle on helppo keksiä uusi käyttötarkoitus tai se 
voidaan myydä.  
 

 



PRIJUUTTI - Rahoituslaskelma KUNNOSTUS 1.4.2017-31.12.2019 (yhteensä 33 kk)
Summat alv 0%. Palkka sis työnantajan sivukulut 35%
Kustannuslaskelmassa on käytetty Saatsi-arkkitehtien tekemää kustannuslaskelmaa

TULOT

Mitä Euroa % Selite

Tuusulan kunta / Prijuutti 150 000,00 51,4 50 000 e / vuosi
Tuusulan kunta / Bomba 20 000,00 6,9
Tuusulan kunta / muut 20 000,00 6,9 Tonttiliittymät, rakennusluvat, kiinteistövero, vastaava työnjohtaja
Ely-keskus 10 000,00 3,4 https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon#.WJkFmBJ941L
Museovirasto 10 000,00 3,4 http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset
Palkkatuki oppisopimukseen 24 300,00 8,3 1.1.2018-31.12.2019 (50% palkkakustannuksista 24kk)
Kuntalisä 5 000,00 1,7 500 e / kk / 10kk
Koulutuskorvaus 6 000,00 2,1 250 e / kk / 24kk
Talkootyö 19 500,00 6,7 15 e / h, yht 1300 tuntia
Tilavuokra Tatsi ry 1 800,00 0,6 100 e / kk yht 18 kk
Tapahtumat ja kurssit 1 000,00 0,3
Sponsorit ja yhteistyökumppanit 12 000,00 4,1 Materiaalit ja hankinnat
Tukijat 12 000,00 4,1 Nimikko-osien myynti (vrt. Mäntsälän pitäjäntupa)

Yhteensä 291 600,00

MENOT

Mitä Euroa % Selite

Pihasuunnitelma 5 500,00 1,9 Saatsi-arkkitehdit
Bomban siirtosuunnitelma ja piirustukset 4 500,00 1,5 Saatsi-arkkitehdit
Bomban siirto, perustukset ja lvisa-liitännät 15 500,00 5,3
Prijuutin korjaussuunnitelma, kuvat ja valvonta 10 500,00 3,6 Saatsi-arkkitehdit
Tuusulan kunta / muut 20 000,00 6,9 Tonttiliittymät, rakennusluvat, kiinteistövero, vastaava työnjohtaja
LVISA-suunnitelmat 5 000,00 1,7
Hankekoordinointi ja dokumentointi 33 000,00 11,3 1000 e / kk / Kierrätystehdas ry
Vastaava työnjohtaja / Kierrätystehdas ry 5 000,00 1,7 Vastaa kunnostustöiden etenemisestä ja opastuksesta sekä tekemisestä. Lupaprosesseissa vastaava on erillinen henkilö
Kaivurityöt 2 000,00 0,7
Jätelavat, kuljetukset ja maksut 4 000,00 1,4
Suurtehoimurointi 2 000,00 0,7
Hirsikorjaukset 17 000,00 5,8
Lattioiden kunnostus 8 000,00 2,7
Eristeet 2 250,00 0,8
Ikkunoiden kunnostus 5 000,00 1,7
Ovien kunnostus 3 000,00 1,0
Sisäänkäyntikatokset 2 500,00 0,9
Julkisivun kunnostus 9 000,00 3,1
Julkisivun maalaus 10 000,00 3,4
Katon korjaus, rännit ja kattoturvatuotteet 2 000,00 0,7
Sähköasennukset 12 000,00 4,1
LVI 5 000,00 1,7
Muut työt ja materiaalit 15 000,00 5,1
LVIS 3 000,00 1,0
Ylläpitokulut 9 900,00 3,4 lämmitys, sähkö, vesi, jätemaksut. 300 e / kk 
vakuutukset 2 200,00 0,8 800 e / vuosi
Talkoot ja kurssit 8 000,00 2,7
Oppisopimustyöntekijä palkka 48 600,00 16,7 palkka 1500 e / kk + 35% sivukulut
Sekalaiset muut kulut 10 000,00 3,4 remonttiyllätykset
2 tulisijaa ja 1 savupiippu 12 000,00 4,1 4000 e / kpl

Yhteensä 291 450,00

Tulojen ja menojen erotus 150,00

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon#.WJkFmBJ941L
http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset
http://www.mantsalaseura.fi/pitajantupa_ulko02.htm


PRIJUUTTI - KUNNOSTUSAIKATAULU 

 

Kunnostusaikataulu tarkentuu laadittujen kunnostussuunnitelmien mukaan.  
 
VUOSI 2017 
 
helmi-maaliskuu 
- rahoituksen hankkiminen sekä yhteistyösopimus kunnan kanssa 
huhtikuu 
- pihasuunnitelman tekeminen 
- tarkemman korjaussuunnitelman tekemisen käynnistys  
toukokuu 
- katosten purku ja kunnon portaiden tekeminen 
- katteen vuotokohdan tukkiminen 
- 1 x pihatalkoot  
- huoltorakennuksen siirron suunnittelu  
- 2 x pihawc:n rakentaminen 
Kesäkuu 
- kaivinkonetöiden tekeminen 
- Vesi, sähkö ja viemäröinti  
- Huoltorakennuksen perustusten teko ja rakennuksen siirto 
- Huoltorakennuksen kunnostaminen 
- grillikatoksen rakennus ja pihakalusteita 
heinäkuu-elokuu 

2 kertaa kuussa tapahtuma, jossa 
- talkoot 
- pop-up ravintola 
- tulevan toiminnan esittelyä 
- 1-2 koulutus ja kurssipäivää 
- mukana Tuusulan taiteiden yössä 
syyskuu 
- korjaussuunnitelma valmis 
- Yläpohjan purun imurointi 
- sadonkorjuutapahtuma ja muorinpuiston siistimistä 
Lokakuu  
- taloon kuulumattomien koolausten ja levytysten purkaminen 
- 1 kpl talkoot 
- muut purkutyöt 
- säästävät korjaustyöt 
Marraskuu 

- 1 kpl talkoot 
- betonisen alapohjan purku 
Joulukuu  
- ulko-ovien kunnostus 
 
 



VUOSI 2018 
 
Tammikuu-huhtikuu 
- hirsivaurioiden ja muiden runkovaurioiden korjaus 
- ikkunoiden  kunnostus 
Toukokuu-elokuu 
- tapahtumia, talkoita ja muuta toimintaa 
Syyskuu 
- Prijuutin pohjoinen puoli jossain käytössä 
lokakuu-joulukuu 

- eteläisen päädyn kunnostuksen aloitus 
- vesikourujen ja syöksytorvien asentaminen 
 
VUOSI 2019 
 

- hormien ja uunien korjaus 
- sisätilojen viimeistelytyötä, kuten listoitusta, maalausta  
- toimintojen testausta ja palautteen keruuta 
- Eteläisen päädyn kunnostus valmis 
 
Vuosi 2020  

 

- kaikki tilat käytössä 
- Avajaistapahtumia viimeistään asuntomessujen aikaan elokuussa 
 



Tuusulan Prijuutti - Hankesuunnitelma 02.03.2017 
 
1. Hakija 
 
Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys - TATSI ry 
  
TATSI ry on asiantuntija- ja palveluorganisaatio joka on perustettu ja aloittanut toimintansa 
1.1.1997. TATSI toimii työttömyyden vähentämiseksi ja työttömien aktivoimiseksi. Se tuottaa 
tukipalveluja työttömille joista keskeisimmät ovat: 
  
-työttömien työllistymistä ja kouluttautumista edistävä neuvonta-, ohjaus- ja tiedotustoiminta. 
-työttömien elämänhallintataitoja ja terveyttä edistävän, syrjäytymiskehitystä 
ennaltaehkäisevän, ammatillisia valmiuksia ylläpitävän sekä työttömien työelämään ja 
koulutukseen hakeutumiseen tähtäävän aktivointikoulutuksen järjestäminen. 
-ja edellä mainittuja palveluja tukevaan, työllistymiskontakteja luovaan verkosto- ja 
projektiyhteistyöhön osallistuminen ja edistäminen sekä kansallisella että paikallistasolla. 
  
TATSI ry:llä on kokemusta ja osaamista julkisten rahoitettujen projektien toteuttamisesta 
kuten RAY, ESR ja ELY-keskuksen rahoituksista. Esimerkkejä toteutetuista tai käynnissä 
olevista hankkeista: http://valtaajat.fi/, http://tatsi.org/nuoret-tyottomat/ 
 
Hakijalla on töissä viisi henkilöä ja projektien hallinointia osaava tilitoimisto. 
TATSI ry:n jäseninä on 16 eri liittoa ja yhdistystä. http://tatsi.org/info/ 
 
2. Hankkeen tarve ja tausta 
 
Prijuutti on Tuusulan keskustan tuntumassa sijaitseva 1855–56 rakennettu hirsirakennus. Se 
toimi alunperin koko keskisen Uudenmaan ensimmäisenä kiinteänä kaupparakennuksena. 
Vuosina 1908–1967 rakennus oli venäläisen hyväntekeväisyysyhdistyksen kesäsiirtolana. 
Ensin se oli yhdistyksen lastenkodin kesäpaikka, sitten vanhustenkodin kesälomapaikka. 
Tämän lisäksi Prijuutti on ollut kahden keraamikon taiteilija-ateljeena vuosina 1976-2003. 
Sen jälkeen se on ollut jo lähes 15 vuotta tyhjillään.  
 
Kerrosalaa on noin 180 m2 ja aidan rajaama piha-alue on n. 2 635 m2. Prijuutti on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö jonka omistaa Tuusulan kunta. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on vielä kunnostettavissa, mutta asiaan tulee 
tarttua nopealla aikataululla. Epäsiisti ympäristö houkuttelee ilkivallalle ja ankeuttaa aluetta. 
 
Hankkeen avulla suojellaan, säilytetään ja siistitään Prijuutti ympäristöineen ja siitä tehdään 
elävä ja yhteisöllinen kulttuuripaikka. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita, edistää 
yhteisöllisyyttä ja tekee asuinalueesta houkuttelevamman ja viihtyisämmän. Toiminta 
verkottaa samanlaisista asioita kiinnostuneita henkilöitä keskenään ja ehkäisee samalla 
myös syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla ja sillä on hyvät 
edellytykset tarjota enemmän aktiviteetteja lähialueen ja -kuntien asukkaille.  
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3. Hankkeen tavoitteet  
 
1. Kunnostaa ja siistiä Prijuutin piha-alue yhteisölliseksi tilaksi 
2. Tehdä suunnitelma kunnostetun Prijuutin tulevaksi toiminnaksi yhteisölliseen käyttöön. 
Tavoitteena on, että toiminta tulevaisuudessa pyörisi pääosin omavaraisesti.  
3. Järjestää tapahtumia, työpajoja ja kursseja sekä saada tyhjillään ja ränsistyneen oloinen 
alue uuteen eloon. Tapahtumien ja toiminnan yhteydessä kerätään ideoita ja toiveita, jonka 
mukaan tulevaa toimintaa suunnitellaan.  
4. Perustaa avoin käsityöverstas 
 
4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa 
 
Toimenpiteet 
Järjestetään kuukausittain tapahtumia sekä talkoita alueen asukkaille ja muille hankkeesta 
kiinnostuneille. Tapahtumissa kunnostetaan piha-alueesta yhteisöllinen ja avoin paikka sekä 
suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa. Avataan kesällä 2018 avoin käsityöverstas, jossa 
pystyy tekemään itsenäisesti tai ohjatusti mm. kevyitä puutöitä/kunnostuksia sekä maton 
kudontaa. Lisäksi järjestetään kursseja puutarhan hoitoon, viljelyyn ja perinnekorjaukseen 
liittyen.  
 
Toiminnan toteutuksesta vastaa Tatsi ry joka tekee tiivistä yhteistyötä taloa kunnostavan 
Kierrätystehdas ry:n, Tuusulan kunnan, vapaaehtoisten ja muiden yhteistyöorganisaatioiden 
kanssa.  
 
Toteutustapa 
Kiinteistön omistaja Tuusulan kunnan tilakeskus vuokraa kiinteistön Kierrätystehdas ry:lle 
joka vuokraa nimellisellä korvauksella pihan TATSI ry:n käyttöön. Tuusulan kunta vastaa 36 
m2 huoltotilan siirtämisestä tontille, sekä sen sähköistä, vedestä ja lvi:stä. Huoltotilan sekä 
tontin hoidosta, vastuista ja velvollisuuksista sovitaan tarkemmin em. osapuolien kesken 
kirjallisesti. Tatsi ry ottaa toiminnalle vastuuvakuutuksen.  
 
Kestävän kehityksen periaatteet 
Hankkeen avulla säilytetään merkittävää kulttuurimpäristöä ja jaetaan tietoa ekologisesta 
puutarhanhoidosta, viljelystä ja säilyttävästä rakennusten kunnostuksesta. Lähellä olevalla 
palvelulla on erittäin pieni hiilijalanjälki koska niihin ei tarvitse matkustaa kaukaa. 
Kulttuuripiha tarjoaa elintasoa parantavaa henkistä pääomaa ja mahdollisuuksia 
omaehtoiseen tekemiseen.  
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Riskit ja varautuminen 
 
1. Huoltotilaa ei saada siirretyksi ensi kesän aikana jolloin toiminnan aloittaminen viivästyy 
tai sitä joudutaan supistamaan.  
- Tehdään kunnan kanssa tarkka kirjallinen ja aikataulu ennen hankkeen aloittamista 
 
2. Prijuuttiin ei saada kunnostettua verstastilaa hankkeen aikana korjauksessa tulevien 
yllätysten vuoksi.  
- Suunnitellaan korvaavaa aktiviteettia ja kursseja joilla toimintaa pystyy harjoittamaan ilman 
konkreettista tilaa.  
 
3. Järjestetty toiminta ei vedä tarpeeksi kävijöitä 
- Tiedotetaan akviisesti niin omien kanavien kuin median kautta ja otetaan alueen asukkaat 
mukaan suunnitteluun jolloin syntyy todellista sitoutumista hankkeeseen 
 
4. Ilkivalta 
- Toimintaympäristö tehdään turvalliseksi ja toiminta aktiiviseksi, jolla estetään ilkivallanteon 
mahdollisuuksia. Sitoutetaan alueen nuoria ja muita asukkaita toimintaa, jolloin ilkivallan 
tekemisen tarve vähenee. 
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5. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen 
ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan. Miten aiemmat hankkeet on huomioitu 
 
Hanke mahdollistaa Prijuutin alueen kehittämisen ja toiminnan aloittamisen tukee alueen 
sekä lisää maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista 
toimintaa ja asukkaiden sekä toimijoiden välistä vuorovaikutusta 
 
Hanke vastaa Emo ry:n stragegian seuraaviin painopisteisiin:  
 
Sosiaalinen pääoma ja osallistavuus 
 - kylien, kaupunginosien sekä yhdistysten osaamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen 
lisääminen 
 - asukasvaikuttamisen, lähidemokratian sekä kylien ja kuntien välisen yhteistyön 
paraneminen 
- yhteisen toiminnan mahdollistavien toimitilojen kunnostaminen tai rakentaminen 
- paikallIsen perinteen tai kulttuurin luominen, tallentaminen, monipuolistaminen, 
tuotteistaminen ja välittäminen 
 
Hyvä arki ja asuminen  
- eri ikäryhmien maaseudulla asumisen mahdollistaminen ja sitä tukevat palvelut 
- liikkumisen tarvetta vähentävien palveluiden tai rakenteiden syntyminen ja säilyminen 
- yhteisölliseen rakentamiseen liittyvän infran rakentaminen ja kunnossapito 
- vesistöjen, ympäristön, luonnon sekä maisemien kunnostaminen, suojelu ja hoito 
- maaseudun harrastus-, matkailu- ja luonnossaliikkumismahdollisuuksien parantaminen 
- viihtyisä, turvallinen ja terveellinen asuinympäristö 
- paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asuinympäristön suunnitteluun 
- edistää paikallisten tuotteiden ja palveluiden syntymistä 
 
Lapset ja nuoret osana yhteisöä 
- lasten ja nuorten saaminen mukaan oman yhteisönsä toimintaan 
- lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen 
- nuorten työelämävalmiuksien parantaminen 
 
6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu 
- Toiminta-alue : Tuusula, Vantaa, Järvenpää, Kerava 
Kohderyhmä 
- lähialueen asukkaat  
- 13-25 vuotiaat nuoret  - kesätyöpaikka, tapahtumien järjestäminen 
- Ohjelma suunnattu 25-50 vuotiaat perheellisille 
- 65 + eläkeläiset jotka ovat kiinnostuneita puutarhanhoidosta 
- paikallisyhdistykset 
 
Hanke ajoittuu aikavälille 1.5.2017-31.12.2018 - tarkempi toteutusaikataulu ja 
toimintasuunnitelma liitteenä.  
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7. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa syntyvää toimintaa 
jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?  
 
Hankkeen toteutumista ja tuloksia seurataan toimintaan osallistuvien ihmisten lukumäärällä, 
tapahtumien kävijämäärillä, pihalla tapahtuvien kunnostustöiden etenemisellä ja viihtyvyyden 
parantumisella. Lisäksi lähialueen asukkaiden ja tapahtumien kävijöiden parissa tehdään 
kyselyitä jolla kartoitetaan toiminnan laatua sekä kerätään ideoita tulevaksi toiminnaksi.  
 
Syntyneen suunnitelman innovatiivisuus, realistisuus ja omavaraisuus sekä paikallisten 
asukkaiden sitoutuminen sen toteuttamiseen on erittäin tärkeää.  Hankkeen vaikuttavuus ja 
levinneisyys todetaan myös medianäkyvyyden, nettisivujen kävijämäärien ja sosiaalisen 
median kanavien seuraajien perusteella.  
 
Hankkeessa kehitetään sellainen toimintamalli, jolla toiminta voisi pyöriä hankkeen jälkeen 
omavaraisesti ja/tai sitoutuneen vapaaehtoistoimijoiden voimin. Omavarainen toiminta on 
kestävää kehitystä parhaimmillaan ja mahdollisesti saatava tuotto käytetään Prijuutin alueen 
kehittämiseen ja toiminnan laajentamiseen.  
 
Suurin osa hankkeen dokumenteista ja suunnitelmista tullaan julkaisemaan omilla 
nettisivuilla, jolloin niiden avulla vastaavia hankkeita pystyisi käynnistämään helposti muissa 
kaupungeissa. 
  
8. Tiedottaminen 
 
Pääasiallisena tiedotuskanavana toimii omat sekä mukana olevien tahojen nettisivut ja 
Facebook. Hanketta pystyy seuraamaan myös Instagramissa. Hankkeen etenemisestä 
kirjoitetaan avoimesti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti eri viestintäkanavissa. 
Prijuutti-hanke on uudenlainen ja ainutlaatuinen kokeilu Uudellamaalla, josta myös ns. 
viralliset mediat ovat jo olleet kiinnostuneita.  
 
Alueen kunnostus ja elävöittäminen dokumentoidaan alusta lähtien valokuvin sekä videoiden 
muodossa. www.prijuutti.fi  - sivustolle kirjoitetaan blogia projektin vaiheista. Prijuutin 
päärakennus toimii kunnostamisen aikana ja sen jälkeen elävänä oppimiskeskuksena, johon 
voi tulla seuraamaan ja tutustumaan vanhan talon korjaustapoihin. 
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9. Rahoitussuunnitelma 
 
Hankkeelle haetaan Leader-tukea aikavälille 1.4.2016-31.12.2017 yhteensä 65 000 euroa.  
Tuki käytetään palkkakustannuksiin, huoltorakennuksen kunnostukseen ja kalustukseen, 
pihakalusteisin ja -työkaluihin, pihan kunnostukseen, verstastilan kalustukseen, ylläpitoon, 
hallintoon ja tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Hankerahoituksesta n. 
40 % kuluu investointeihin.  
 
Hankkeeseen palkataan 50% työajalla oleva hankekoordinaattori, joka vastaa tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestämisestä, taloudesta, raportoinnista ja viestinnästä. Koordinaattori 
työskentelee 1.5.2017-31.12.2018.  
 
Tarvittava omarahoitusosuus toteutetaan talkootyöllä, tapahtumien ja kurssien tuotoilla sekä 
sponsoreilla ja lahjoituksilla. Tuusulan kunta vastaa piharakennuksen kustannuksista 
seuraavilta osin: Suunnitelmat, siirto, lupamaksut, perustukset, vesi-, viemäri ja 
sähköliitännät.  
 
Rahoitussuunnitelma 1.4.2017-31.12.2018 
Hinnat sis alv 24%. Tarkempi rahoituslaskelma liitteenä.  
 
TULOT 
Mitä Euroa % 

Leader 65,000.00 64.84 

Kahvilan tuotto 5,000.00 4.99 

Talkootyöt 18,750.00 18.70 

Tapahtumien ja kurssien tuotto 4,500.00 4.49 

Sponsorointi ja lahjoitukset 7,000.00 6.98 

Yhteensä 100,250.00  

MENOT 
Mitä Euroa % 

Palkkakustannukset 37,805.25 37.82 

Huoltorakennus 4,814.90 4.82 

Pihakalusteet ja -työkalut 7,677.00 7.68 

Pihan kunnostus 13,600.00 13.61 

Verstas 4,217.00 4.22 

Ylläpito 6,400.00 6.40 

Hallinto 6,484.90 6.49 

Tapahtumat 18,950.00 18.96 

Yhteensä 99,949.05  

 
Tulojen ja menojen erotus 300.95  
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Toimintasuunnitelma 1.4.2017-31.12.2018 
 
VUOSI 2017 
 
huhtikuu 
- 1 x pihatalkoot 
- pihasuunnitelman tekeminen 
 
toukokuu 
- 1 x pihatalkoot 
- 1 x lavakaulusviljely kurssi (talkoot/adoptoi lavaviljelmä) 
- kurssille osallistuat tekevät parityönä yhden oman lavakaulusviljelmän johon istuttavat 
haluamansa kasveja. Heillä on myös oikeus kerätä satoa ja tarkoituksena on sitouttaa heti 
kymmeniä lähialueen asukkaita mukaan toimintaan.  
- alueelle suunnitellaan ja rakennetaan perinnekasvien puutarha josta saa ottaa 
mahdollisuuksien mukaan taimia ja pistokkaita omaan puutarhaan. Näin tuetaan ja levitetään 
arvokasta perinnekasvien kantaa ja varmistetaan sen säilyvyys tuleville sukupolville 
- 2 x pihawc:n rakentaminen 
 
kesäkuu 
- huoltorakennuksen siirto (Tuusulan kunta) 
- huoltorakennuksen kunnostus 
- grillikatoksen rakennus ja pihakalusteita 
 
heinäkuu-elokuu 
2 kertaa kuussa tapahtuma, jossa 
- talkoot 
- pop-up ravintola 
- tulevan toiminnan esittelyä 
- Tuusulan taiteiden yö 
 
syyskuu 
- sadonkorjuutapahtuma ja viereisen muorinpuiston siistimistä 
- workshop tulevan toiminnan kehittämiseksi ja kesätapahtumista saadun palautteen keruu 
 
lokakuu-joulukuu 
- kerran kuukaudessa workshop jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa yhdessä asukkaiden 
ja paikallisyhdistysten kanssa 
- pihan hoito ja ylläpito 
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VUOSI 2018 
 
tammikuu-maaliskuu 
- edistetään yhdessä suunniteltuja tapahtumia ja muita hankkeita 
- toimintasuunnitelma valmis 
- ESR-hakemuksen tekeminen 
- pihan hoito ja ylläpito 
 
huhtikuu 
- pihatalkoot 
- ikkunankunnostustyöpaja 
 
toukokuu 
- 1 x pihatalkoot 
- 1 x lavakaulusviljely kurssi 
- pihakalusteiden teko työpaja 
 
kesä-elokuu 
Tapahtumia joissa esimerkiksi 
- talkoot 
- pop-up ravintola 
- tulevan toiminnan esittelyä 
- työnäytöksiä 
- mukana Tuusulan taiteiden yössä 
- yhdessä kehitettyjen tapahtumien järjestämistä ja tulevan toiminnan testaamista 
 
syyskuu 
- Verstastila toiminnassa Prijuutin rakennuksessa 
- 1 kurssi verstaassa toiveiden mukaan 
- alkuvuoden toiminnan palautteen analysointi 
- toimintasuunnitelman muokkaus palautteen perusteella 
 
lokakuu-joulukuu 
- rahoituksen varmistuminen tuleville vuosille 
- kursseja verstaassa 
- hankkeen loppuraportointi 
- pihan hoito ja ylläpito 
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Prijuutti Leader-hanke. Rahoituslaskelma 1.4.2017-31.12.2018 (yhteensä 20 kk). Summat sis alv 24%.

TULOT

Mitä Euroa % Selite
Leader 65,000.00 64.84
Kahvilan tuotto 5,000.00 4.99 Kahvila/ravintolatuotteiden sekä muiden oheistuotteiden myynti
Talkootyöt 18,750.00 18.70 Yhteensä 1250 talkootyötuntia * 15 e / h
Tapahtumien ja kurssien tuotto 4,500.00 4.49 Kurssien osallistumaksut, Tapahtumien myyntipaikat
Sponsorointi ja lahjoitukset 7,000.00 6.98 markkinointi, kalusteet, työkalut, keittiötarvikkeet, yksityishenkilöiden lahjoitukset
Yhteensä 100,250.00

MENOT

Mitä Euroa % Selite
Palkkakustannukset 37,805.25 37.82
Huoltorakennus 4,814.90 4.82
Pihakalusteet ja -työkalut 7,677.00 7.68
Pihan kunnostus 13,600.00 13.61
Verstas 4,217.00 4.22
Ylläpito 6,400.00 6.40
Hallinto 6,484.90 6.49
Tapahtumat 18,950.00 18.96
Yhteensä 99,949.05

Tulojen ja menojen erotus 300.95

MENOT / TARKEMPI ERITTELY

Mitä Euroa % Selite

Palkkakustannukset
Hankekoordinaattori 28,500.00 75.39 50% työaika 1500 e / kk 1.5.2017-31.12.2018 (19kk)
Vuosilomakorvaus 1,425.00 3.77 0.05
Sairausvakuutusmaksu: 307.80 0.81 1,08%
Työeläkemaksu, työnantajan osuus: 7,153.50 18.92 25,1%
Tapaturmavakuutusmaksu: 171.00 0.45 0,60%
Työttömyysvakuutusmaksu: 228.00 0.60 0,80%
Ryhmähenkivakuutus: 19.95 0.05 0,07%
Yhteensä 37,805.25 %

Huoltorakennus
Siivous 300.00 6.23 Talkootyö 20 h
Tiskikone 349.00 7.25 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/astianpesukoneet/ADPU201WH/whirlpool-astianpesukone-adpu201wh-valkoinen
Hana 128.90 2.68 https://www.netrauta.fi/kylpyhuone/hanat-ja-suihkut/keittiohanat/keittiohanat-apk-liitannalla/keittiohana-safira-1035-apk-venttiililla
Keittiökaapistot 200.00 4.15 käytettynä
Tiskipöytä 50.00 1.04 käytettynä
Jääkaappipakastin 399.00 8.29 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaappipakastimet/BLF8001W/whirlpool-jaakaappipakastin-blf8001w
Liesi 299.00 6.21 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/liedet/RKL505/rosenlew-rkl-505-liesi
Mikro 89.00 1.85 http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/mikroaaltouunit/MS23F301EAW/samsung-mikroaaltouuni-ms23f301eaw-ee
Varastohyllyt 300.00 6.23 Puutavara, talkootyö 10 h
Asennustyöt 300.00 6.23 Talkootyö 20 h
Sähkö- ja lvi-työt 900.00 18.69 60 e / h yht 15 h
Muut pientavarat 500.00 10.38 Astiat, ruoanlaittovälineet
Julkisivun kunnostus 1,000.00 20.77 Talkootyö 30 h, maalit ja muut materiaalit
Yhteensä 4,814.90 %
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http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaappipakastimet/BLF8001W/whirlpool-jaakaappipakastin-blf8001w
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/liedet/RKL505/rosenlew-rkl-505-liesi
http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/mikroaaltouunit/MS23F301EAW/samsung-mikroaaltouuni-ms23f301eaw-ee


Pihakalusteet ja -työkalut
Huvimaja/grillikatos 2,600.00 33.87 http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6FENfxzah.html
Lattia ja perustukset grillikatokseen 400.00 5.21
Grilli/piippu/läpivienti 690.00 8.99 http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6HrDbfNy3.html
Ulkowc 2 kpl 1,680.00 21.88 http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/vankilatuotteet/tuotteet/6EkJRJuIp.html
Talkootyöt pystytyksessä 450.00 5.86 30 h
Kottikärryt 2 kpl 198.00 2.58 https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10113276
Siimaleikkuri / raivaussaha 515.00 6.71 http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/raivaussahat-trimmerit-monitoimikoneet-oksasahat/husqvarna/9666047-01/husqvarna-336fr-duo-balance-t35-multi-3-300-scarlett-200-raivaussaha
Moottorisaha 219.00 2.85 http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/moottorisahat/9667618-02/husqvarna-135-14-moottorisaha
Ruohonleikkuri 325.00 4.23 http://www.siemenjakone.com/fi/tuote/ruohonleikkurit/husqvarna/9672577-01/husqvarna-lb146-m46-46-cm
Muut puutarha/talkoovälineet 600.00 7.82 Lapiot, haravat, hanskat, suojavälineet, työasut, kirves, saha
Yhteensä 7,677.00 %

Pihan kunnostus
Kaivinkonetyöt 900.00 6.62 10 h, 90 e / h
Roskien, maan ja risujen pois kuljetus 1,000.00 7.35
Uuden mullan tuominen 700.00 5.15
Uudet kasvit ja istutukset 1,200.00 8.82
Puiden kaato 800.00 5.88
Talkootyöt 9,000.00 66.18 600 tuntia. Raivaus, istutukset, pihan hoito
Yhteensä 13,600.00 %

Verstas
Höyläpenkki 4 kpl 800.00 18.97 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sc-122cm-h%C3%B6yl%C3%A4penkki
Speedheater 499.00 11.83 https://www.netrauta.fi/rakentaminen/maalit-ja-liimat/maalinpoisto/maalinpoistolaite-speedheater-1100-1100w
Akkukonesarja 999.00 23.69 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/makita-dlx6038m-18v-4ah-akkukonesarja#spca
Pylväsporakone 519.00 12.31 http://www.ikh.fi/fi/pylvasporakone-14-1630mm-400v-mk2-woodtec-xw022
Huolto 500.00 11.86
Muut työkalut 600.00 14.23 Sahoja, talttoja, puristimia, "skraboja", pensseleitä, hiomapaperia
Asennus 300.00 7.11 Talkootyö 20 h
Yhteensä 4,217.00 %

Ylläpito
Sähkö ja lämmitys 1,400.00 21.88 keskimäärin 70 e / kk / 20 kk
Polttopuut 1,000.00 15.63 10 kiintokuutiota
Vesi ja jätemaksut 600.00 9.38 keskimäärin 30 e / kk
Pihan ja huoltorakennuksen vuokra 1,000.00 15.63 50 e / kk / 20 kk
Siivous ja ylläpitotyöt 2,400.00 37.50 2h / vko x 20 kk
Yhteensä 6,400.00 %

Hallinto
Hankekoordinattorin tietokone 1,339.90 20.66 https://www.verkkokauppa.com/fi/product/45787/fnjmh/Apple-MacBook-Pro-13-Retina-128-Gt-SSD-kannettava-MF839
Puhelinkulut 475.00 7.32 25 e / kk / 19 kk
Internetyhteys 570.00 8.79 30 e / kk / 19 kk
Sekalaiset toimistotarvikkeet 100.00 1.54 Paperit, postitus, musteet, kynät
Kirjanpito ja konsultointi 1,000.00 15.42 Ostotyöt
Vakuutukset 1,000.00 15.42 vastuuvakuutus, talkoovakuutus
Markkinointi, viestintä ja dokumentointi 2,000.00 30.84 nettisivut, mainokset, valokuvaus
Yhteensä 6,484.90 %

Tapahtumat
Talkootarjoilut 1,000.00 5.28 Ruoka ja juoma
Palkattu tapahtumahenkilökunta 2,000.00 10.55 Järjestyksenvalvonta, liikenteenohjaus, rakennus, purku
Talkootyö tapahtumissa 3,750.00 19.79 250 h
toiminnansuunnittelutalkoot 1,500.00 7.92 100 h
Ilmoitukset ja luvat 1,000.00 5.28 Ilmoitus yleisötilaisuudesta, teosto/gramex, käyttöoikeudet
Markkinointi ja viestintä 2,000.00 10.55 Tapahtumien mainokset, facebook-mainostus, graafinen suunnittelu
Ohjelma 2,000.00 10.55 Esiintyjät, työnäytökset
Kurssien vetäjät 3,000.00 15.83
kalusteiden ja tekniikan vuokraus 2,500.00 13.19 Teltat, äänentoisto, valaistus
Pientarvikkeet 200.00
Yhteensä 18,950.00
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