
Hankesuunnitelma Killinkosken Työväenyhdistys ry 

Työväentalon käyttöedellytyksien parantaminen 

 

Killinkosken työväentalon/seurantalon omistaa Killinkosken työväenyhdistys ry 

perustettu 1904, työväentalo valmistui 1908 ja laajennus/peruskorjaus tehtiin 1960 

alussa. Sen jälkeen on tehty pieniä muutoksia kahvilassa ja ylläpitokorjauksia. 

Työväentalon pääasiallisia käyttäjiä ovat urheiluseura Killinkosken Myrsky, 

tanssikerho, Killin bingo, kyläyhdistys, kansalaisopiston näytelmäkerho - kahvilassa 

on toiminut ajoittain keskiolutanniskelupaikka.  Käyttö on ilmaista urheiluseuralle, 

tanssikerholle, MLL:lle ja kyläyhdistykselle; muut toimijat suorittavat 

kiinteistökustannuksia vastaavat kulut tai maksavat pientä vuokraa. Lisäksi talo 

toimii Toisveden alueen äänestyspaikkana.  Killinkosken Ty on paikallinen poliittinen 

perusjärjestö n. 30 jäsentä, yhdistyksen puitteissa talon käyttö on vähäistä. 

Työväentalo(pinta-ala n. 520 m2) on keskeisellä paikalla kylän keskustassa ja talossa 

on kooltaan riittävän suuret sali -,  ja näyttämötilat.  Kahvila -, aula- ja saniteettitilat 

ovat pienet ja puutteelliset.  

 Meneillään olevassa Käy kylässä – hankkeen (Virrat, Ruovesi, Pohjaslahti) 

tavoitteena on kylämatkailun lisääminen ja siihen liittyen kylätalojen käytön 

tehostaminen, joka on pääsyy siihen, että työväentalon kuntoa ja käyttöedellytyksiä 

on parannettava. Tavoite on, että hankkeen sisältävät korjaustoimenpiteet 

parantavat Killinkosken matkailupalvelutarjontaa, ja kylän/kesäasukkaiden 

kokoontumismahdollisuuksia. Varsinkin kyläyhdistyksen ylläpitämällä 

matkailukohteella (Wanha Tehdas Miljöö) on tarvetta sopiville riittävän suurille 

ryhmä- ja kokoontumistiloille.   

Killinkosken Ty on yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa avannut ns. 

remonttitilin, jonka turvin suunnitellut korjaustyöt voidaan suorittaa. 

Korjaussuunnitelman on laatinut rak.mestari Tapio Voimala ja toimenpiteille on 

myönnetty rakennuslupa 14.02.2011. Työt suoritetaan talkootöinä, talkoolaisissa on 

useita henkilöitä, joilla on rakennusalan kokemusta; valvojana toimii rm Tapio 

Voimala.  Sähkö – ja vesijohtotyöt teetetään tarjousten perusteella alan 

ammattilaisilla. Työt aloitetaan heti, mikäli hankehakemus hyväksytään, työt 

suoritetaan vaiheittain - arvioitu saneerausaika 10 – 12 viikkoa.   



Työväentalon ongelmana on riittämätön lämpöeristys aulatiloissa, harvat ovet ja 

ikkunat, keittiön huono kunto (lattia, kaapistot ), saniteettitilojen alimitoitus, 

pyörätuoliluiskan puute, seinien ja lattioiden pintamateriaalit. Lyhyesti sanottuna 

em. tilat on saatava viihtyisimmiksi ja vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia.  

Hankkeen kokonaiskustannusarvio erillisen ammattilaisen laatiman kustannusarvion 

mukaan on 48 235 €. Talkootyön osuudeksi arvioidaan n. 1000 tuntia. Käytännössä 

kaikki työ, jossa ei vaadita erityistä ammattipätevyyttä tehdään talkoilla. 

Hankeaikaiseen rahoitukseen haetaan välirahoitusta Virtain kaupungilta. Yksityinen 

rahoitus kertyy järjestöjen ja yksityisten lahjoituksista, yhdistyksen omista varoista 

sekä erillisestä varainhankinnasta. Rakennustyön valvojana toimii rkm Tapio 

Voimala. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 14.2.2011. 

 

Kustannusarvio: 38 235,00 € (rahalla maksettavat kustannukset) 

  10 000,00 € (talkootyön arvo 1000 h x 10 €) 

 yht: 48 235,00 € 

 

Rahoitus:  24 117,50 € (haettava tuki 50 %) 

  14 117,50 € (omarahoitus, rahallinen osuus) 

  10 000,00 € (talkootyön arvo) 

 yht. 48 235,00 € 

 

Hankeaika:  18.02.2011 – 31.12.2013 

 

  

 


