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1. Toteuttajan nimi 

 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto / Pohjoisimman Lapin Leader ry 

Hankkeen hallinnoija: Inarin kunta / Elinkeinot & kehitys Nordica  

2. Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika 

 

Tuumasta toimeen -investointihanke, nro 25312 

Hankkeen toteutusaika 1.8.2016 – 31.8.2018 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Tuumasta toimeen -investointihanke oli jatkoa Ideat kehiin –Inarin kylien esiselvityshankkeelle. Ideat 

kehiin -hankkeessa etsittiin kylien kehittämistoiveita. Tuumasta toimeen –investointihankkeen 

päätavoitteena on toteuttaa kuhunkin kylään kyläyhdistyksessä tärkeimmäksi kylän ilmeen tai 

elävöittämisen kannalta valittu investointikohde, ns. kärkikohde. Hankkeeseen osallistui lopulta viisi 

kyläyhdistystä: Akujärvi, Koppelo, Menesjärvi, Törmänen ja Tolonen. Tuumasta toimeen -hankkeessa 

toteutettiin Akujärvelle postilaatikkorivistöt ja ns. viikonloppupostilaatikko, Toloseen grillikota ja 

halkoliiteri, Törmäseen luontopolun varteen infotauluja ja näköalatorni, Koppeloon 

postilaatikkorivistöt ja kylätalon pihaan ulkokäymälä sekä Menesjärvelle luontopolun varteen 

infotaulut. Hankeaika oli 1.8.2016 – 30.9.2018, alkuperäiseen hankeaikaan haettiin vuoden lisäaikaa. 

Hankebudjetti oli 42 505,79 euroa, josta toteutui 33 187,57 euroa. Talkootyötä tehtiin 1815 tuntia 

budjetoidun 993 tunnin sijaan. Hankkeen aloitteen Inarin kunnalle teki Inarin kylien neuvosto. 

Hanketta hallinnoi kyläyhdistysten puolesta Inarin kunnan Elinkeinot & kehitys Nordica. Hanke 

toteutui suunnitelmien mukaisesti. 

4. Hankkeen tavoitteet 

 

Inarin kylien investointihanke pohjautuu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Peloton Pohjoisin 2014-

2020 -strategiaan. Visiona strategialla on Yhteistyöllä ja Osaamisella elinvoimainen, rohkea ja 

kansainvälinen kotiseutu.  

Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa elinvoimaisuutta pienissä kyläyhteisöissä, joiden palvelut ovat 

heikentyneet vuosien varrella. Inarin kunnassa monet matkailuyritykset ovat löytäneet paikkansa 

kuntakeskus Ivaloa ympäröivistä kylistä. Kylistä on alkanut löytyä enemmän uskoa tulevaisuuteen ja 

niiden identiteetti hyvänä ja merkityksellisenä paikkana elää on kasvamassa etenkin nuorten 

keskuudessa. Inarin kunnan kylät ovat kasvattaneet vetovoimaansa lähivuosina lapsiperheiden 

keskuudessa turvallisina ja houkuttelevina asuinympäristöinä. Kylissä on kuitenkin kehittämisen 

varaa, niin palveluissa kuin viihtyvyydessäkin, joita kyläyhteisöt ovat tämän hankkeen pohjaksi 

priorisoineet. 

Päätavoitteena on toteuttaa kuhunkin kylään kyläyhdistyksessä tärkeimmäksi kylän ilmeen tai 

elävöittämisen kannalta valittu investointikohde. Hankkeeseen osallistui lopulta viisi kyläyhdistystä: 

Akujärvi, Koppelo, Menesjärvi, Törmänen ja Tolonen. Alun perin muutama muukin kyläyhdistys oli 

aikeissa lähteä yhteishankkeeseen, mutta he päättivät tehdä kuitenkin oman kylän toimenpiteet 

itsenäisesti ja omilla hankkeilla.  
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1) Akujärven kyläyhdistys oli valinnut investointikohteekseen kylätienvarren 

postilaatikkorivistöjen uusimisen ja yhtenäistämisen sekä huonokuntoisen viikonloppulaatikon 

uusimisen. 

2) Koppelon kyläyhdistyksellä oli tarvetta ulkohuussille kylätalolla järjestettäviä ulkotapahtumia 

varten. Lisäksi koppelolaiset haluavat yhtenäiset postilaatikkorivit kylätienvarteen. 

3) Menesjärven kyläyhdistyksessä on koettu suurin tarve kylällä olevan luontopolun reittitauluille 

ja opasteille. 

4) Törmäsen kyläyhdistyksen tavoitteena on saada opastetaulutelineet kylätalolta lähtevän 

luontopolun varteen sekä näköalatorni luontopolun varrelle Mulkuvaaran huipulle. 

5) Tolosen kyläyhdistyksessä toivotaan rakennettavan lämmin kota kylän retkeilypaikaksi. 

Yleisesti yllä luetellut investointikohteet nostattavat kyläyhdistyksien yhteishenkeä ja tuovat yhdessä 

tekemisen ja onnistumisen meininkiä kylään. Investointikohteet jäävät valmistuttuaan kyläläisten 

käyttöön. Niillä on kohteesta riippuen merkittävä rooli kylän huolitellun ilmeen kohottajana ja ne 

ovat jatkossa yhteisölle tärkeitä tapaamis- ja kohtaamispaikkoja.  

Inarin kuntalaisille iästä riippumatta ulkoilu erimuodoissa on kiistatta aina ollut tärkeä liikkumisen 

muoto. Suurin osa investoinneista tukee toteuduttuaan tätä ulkona oleskelua ja liikkumista. 

Kyläyhdistyksillä on halu toteuttaa kylien toimintojen parantamista ja yhteishankkeessa he 

hyötyisivät saadessaan käyttää koko panoksensa investoitavien kohteiden rakentamiseen ja 

toteuttamiseen hankehallinnoinnin sijaan.  

Rakennettavat kohteet palvelevat kansainvälistä rajat ylittävää matkailua tukemalla kylien 

matkailuyritysten palvelutarjontaa. Investoinnit lisäävät myös kylien nuoria kiinnostavia 

mahdollisuuksia ulkoiluun ja oleskeluun, mikä on usein pienten kylien haaste.  Lapset on huomioitu 

kylissä leikkimahdollisuuksilla. Investointihanke tukee myös kylissä vahvasti elävää 

saamelaiskulttuuria.  

Koppelon ja Tolosen kyläyhdistyksillä on hankkeen toteutuksen myötä paremmat puitteet retkeilyyn 

ja pienten tapahtumien järjestämiseen. 

Menesjärven luontopolku kulkee paikallisen matkailuyrityksen pihapiirin ohitse ja opasteiden 

saamisen kautta se tulee myös matkailijoiden käyttöön. Törmäsen luontopolku on kyläläisten lisäksi 

myös muiden Inarin kuntalaisten käytettävissä. Reittien merkitseminen on näin ollen perusteltua 

eksymisvaaran välttämiseksi. 

Akujärvi on porttina Inarin kuntaan saapuvalle Venäjän liikenteelle, joten kylätien huoliteltu ilme 

postilaatikkojen avulla on valtti koko kunnan imagolle.   

Tuumasta toimeen -hankkeen kylistä Koppelon ja Törmäsen kyläyhdistyksillä on kylätalot käytössään 

ja investoinnit sijoittuvatkin kylätalojen pihapiirin. Kylätalojen ympärille rakentuvat toiminnot 

lisäävät kylätalojen käyttöä ja ovat mainioita kokoontumis- ja tapaamispaikkoja. 
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Kaikki hankekylät sijoittuvat saamelaisalueelle ja niissä on saamelaisasutusta. Näin ollen kaikkien 

kylien investointien vaikutus ulottuu myös saamelaisiin asukkaina, vieraina ja yrittäjinä. Lisäksi 

toimenpiteet edistävät välillisesti saamelaiskulttuurin tunnettuutta matkailijoiden keskuudessa. 

5. Toteutus 

 

Tuumasta toimeen –hanke tuli vireille hankehakemuksen Hyrrä-järjestelmään laittamisen jälkeen 

8.4.2016. Suunnitelman mukaisesti hanke alkoi virallisesti 1.8.2016 ja Ely-keskuksen virallinen päätös 

tuli 30.1.2017. Nordican johtokunta oli kokouksessaan päättänyt, että hanketta ei toteuteta omalla 

riskillä vaan toiminta aloitetaan vasta virallisen päätöksen jälkeen, joten toiminta pääsi käytännössä 

alkamaan vasta päätöksen jälkeen vuoden 2017 puolella. Alun perin kaikkien kylien rakennelmat piti 

saada valmiiksi jo kesällä 2017, mutta hankkeelle jouduttiin hakemaan vuosi lisäaikaa. Akujärvi, 

Tolonen ja Koppelo saivat omat investointikohteensa lähes valmiiksi kesällä 2017. Törmänen ja 

Menesjärvi saivat kohteensa valmiiksi alkusyksystä 2018. Hanke päättyi 30.9.2018, johon mennessä 

kohteet olivat valmiina ja kyläkohtaiset raportit tehty. Hankkeen jälkeen Elinkeinot & kehitys 

Nordicassa tehtiin rahoittajille loppuraportointi ja loppumaksatushakemus.    

 

Lopullisen rahoituspäätöksen tultua 16.2.2017 pidettiin kaikkien kyläyhdistysten kanssa palaveri, 

jossa käytiin läpi hankkeen tavoitteet, raportointiohjeet ja jatkotoimenpiteet. Kokoukseen 

osallistuivat hankehallinnoijan ja rahoittajan edustaja sekä yksi edustaja jokaisesta 

hankekyläyhdistyksestä. Hankkeen aikana viestiteltiin lähinnä sähköposteilla. Lisäksi Inarin kylien 

neuvoston kokouksissa raportoitiin hankkeen toteutuksesta.  

 

6.  Investointihankkeen toimenpiteet 

 

Päätavoitteena on toteuttaa kuhunkin kylään kyläyhdistyksessä tärkeimmäksi kylän ilmeen tai 

elävöittämisen kannalta valittu investointikohde. Investoinnit tekivät talkootöinä Menesjärven, 

Törmäsen, Tolosen, Koppelon ja Akujärven kyläyhdistykset. Tässä kappaleessa on raportoitu kunkin 

kyläyhdistyksen toteutus kyläyhdistysten tekemän loppuraportin mukaisesti. Lopussa on vielä 

hankehallinnoijan näkökulmasta, yleisellä tasolla raportti hankkeen toteutusta.  
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 6.1. Menesjärven kyläyhdistyksen toteutus; luontopolun infotaulut 

 

Investointikohde: Luontopolun varrelle kahdeksan opastetaulua ja yksi infokatos sekä edellisiin 

taittotyö ja taulujen painatus. Lisäksi reitin raivausta. Hankinnat: Rakennustarvikkeita, 

mainostoimiston taittotyö ja taulujen painatus. Kylän vastuulla oli investointikohteen hallinnointi 

hankkeen jälkeen sekä talkootyöosuus. 

MENESJÄRVEN 

KYLÄYHDISTYS RY 

HANKE 

YHTEENSÄ 

MAKSATUSHAKE

MUS 

 nro 1 (v. 2017) 

MAKSATUSHAKEMUS  

nro 2 (v. 2018) 

Budjetoidut talkootyötunnit 124 h (1856,01 

eur) 

124 h 0 

Budjetoidut tarvike- 

kustannukset € 

3446,87 eur 3446,87 eur 0 

Toteutuneet talkootunnit (h) 160,50 h 25,5 h 132 h henkilötuntia 

3 h konetyötunteja 

Toteutuneet 

tarvikekustannukset ( h ) 

2648,45 eur 85,00 eur 2563,45 eur 

Budjetin alitus (-)/ylitys (+) 

kustannusbudjettiin nähden 

(€) 

+ 798,44 eur   

 

Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeen aikana toteutettiin 2,2 kilometriä pitkä luontopolku Menesjärven kylän läheisen 

Pyöriävaaran maastoon. Ympyränä vaaran kiertävän polun varteen pystytettiin 8 opastetaulua, 

joissa kerrotaan ympärillä olevasta luonnosta ja lisäksi polun alkuun pystytettiin infotaulu, jossa on 

kartta ja kerrotaan jokamiehenoikeuksista sekä kehotetaan roskattomaan retkeilyyn. 

Hankkeen tavoitteet 

Menesjärven luontopolun tavoitteena oli saada kylän ja Hotelli Korpikartanon lähelle maastopolku, 

jonne hotellin asiakkaat voisivat luottavaisin mielin ilman eksymisen pelkoa lähteä tutustumaan 

suomalaiseen metsäluontoon. Samalla luontopolku olisi kaikkien kulkijoiden vapaasti käytettävissä 

ja muodostaisi yhden vetovoimatekijän muillekin tulla tutustumaan kylään. 

Toteutus 

 Toimenpiteet: Rakennettiin luontopolku ympyräpolkuna Menesjärven kylän lähimetsään siten, että 

polku raivattiin maastoon jo olemassa olevia kulku-uria noudattaen ja polun varteen pystytettiin 8 

opastetaulua ja polun alkuun pystytettiin infotaulu, yhteensä 9 taulua. 

 Aikataulu: Polun suunnittelu aloitettiin 21.5.2017 ja polku saatiin valmiiksi 30.8.2018 mennessä. 

Vuonna 2017 saatiin suunnitelma, alustava maastolinjaus ja opastetaulujen tekstit valmiiksi ja 
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vuonna 2018 tapahtui opastetaulujen painatus, polun merkintä maastoon ja opastetaulujen 

pystytys. 

 Resurssit: Talkootyöntekijöitä kyläläisistä oli yhteensä 9 aikuista. Kolme kylän perheiden lasta, 

iältään 11-15 vuotta, osallistui opastekylttien kuvien piirtämiseen ja heille kyläyhdistys maksoi 

vapaaehtoisesti kyläyhdistyksen varoista 10 euroa/kuva.  

 Toteutuksen organisaatio: Kyläyhdistyksen puheenjohtaja kutsui talkoolaiset koolle palavereihin ja 

talkootyön tekoon. Kyläyhdistyksen sihteeri-taloudenhoitaja keräsi papereihin nimet talkoolaisilta 

yhteiskokoontumisissa, jakoi jokaiselle oman talkootyölistan täytettäväksi yksintyöskentelystä ja 

kirjoitti paikallislehteen hankkeen etenemisestä. Yksi kyläyhdistyksen hallituksen jäsen perusti 

google-driveen ryhmän, jonne opastetaulujen tekstejä pystyi jokainen talkoolainen kirjoittamaan ja 

korjaamaan, 9 kyläläistä käytti tätä tekstien tuottamiseen. Ammattinaan luontopolkuja pystyttänyt 

kylän asukas rakensi opastetaulujen kehikot kotonaan valmiiksi ja yhdessä pystytettiin taulut 

maastoon, jolloin yksi kyläläinen tuli mönkijän kanssa pystytystalkoisiin. 

 Kustannukset ja rahoitus: Kustannuksia tuli opastetaulujen englanninkielisten versioiden 

kääntämisestä 85,00 euroa, taulujen kehikkojen tarvitsemasta puu- ja rautatavarasta 435,43 euroa, 

opastetaulujen painatuksesta 2128,00 euroa, edelliset yhteensä ilman alvia 2 748,43 euroa. Lisäksi 

maanvuokra maksettiin 5 vuodelta kerralla 400 euroa (Kyläyhdistys maksoi maanvuokran omista 

varoistaan, ei haettu maksuun tässä hankkeessa). Rahoitus oli suunniteltu hoidettavaksi siten että 

tositteellisia kuluja tulisi 3446,78 euron edestä (65%) ja talkootyötä 1856,01 euron edestä (35%), 

yhteensä 5 302,88 euroa. 

Hanke toteutui siten että tositteellisia kuluja tuli vähemmän kuin oli suunniteltu: 2648,45 euroa ja 

kyläyhdistyksen oma kulu 400 euroa. Talkootyötä tuli enemmän kuin oli suunniteltu: talkootunteja 

tehtiin yhteensä 157,5 tuntia á 15 euroa/tunti ja 3 traktori- ja konetyötuntia á 30 euroa/tunti =  

yhteensä 1426,09 euron edestä. Yhteensä hankkeen kustannus oli 4074,54 euroa. 

 Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely): Kokouksia pidettiin vuonna 

2017 kolme kertaa ja vuonna 2018 yhden kerran. Lisäksi kokoonnuttiin maastotöiden vuoksi kesällä 

2018 seitsemän eri kertaa joko polun raivauksen ja merkitsemisen tai opastetaulujen pystytyksen 

vuoksi. Työn etenemisestä kerrottiin paikallislehti Inarilaisessa kahdessa eri lehtijutussa. 

 Toteutusoletukset ja riskit: Menesjärven kyläyhdistys ry oli varma, että saa luontopolun tehtyä, 

ainoastaan se yllätti kuinka kauan tekstien lopulliseen sanamuotoon saaminen kesti, kun käytettiin 

yhteiskäyttökutsua, jossa jokainen pystyi korjaamaan ja kommentoimaan tekstejä. Opastetaulujen 

painatus tapahtui lopulta nopeasti, kun oli päästy yhteisymmärrykseen tekstien oikeellisuudesta. 

Yhden vuoden lisäaika tuli tarpeeseen, sillä alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen olisi pitänyt 

loppua jo 30.9.2017 ja silloin olivat valmiina vasta suomenkieliset tekstit raakaversioina. 

Yhteistyökumppanit 

Metsähallitukselta saatiin vuokrattua luontopolun kulku-ura 5 vuoden vuokrasopimuksella. 

Harmony Health and Wellbeing korjasi englanniksi raakakäännetyt tekstit oikeakieliseksi 

englanniksi ja käänsi ne tekstit englanninkielelle, jotka olivat vain suomeksi. Focus Flow painoyritys 

hoiti opastekylttien painatuksen. Hotelli Korpikartano antoi hyviä neuvoja polun kulkupaikasta siten 

että se palvelisi hotellin asiakkaitakin. 

Tulokset ja vaikutukset 
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Luontopolku saatiin valmiiksi opastetauluineen. Nyt Menesjärvellä on kaikille avoin luontokohde, 

jonka polun varren opastetauluista retkeilijät voivat lukea tietoa ympäröivästä luonnosta. Lisäksi 

luontopolku tarjoaa Hotelli Korpikartanon asiakkaille turvallisen metsässä kulkemisen kokemuksen, 

kun ei tarvitse pelätä eksyvänsä. 

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Kyläyhdistys seuraa polun merkintöjen pysyvyyttä ja tarvittaessa merkitsee polun uudestaan. 

Valokuvia Menesjärven investointikohteesta. 
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 6.2. Törmäsen kyläyhdistys; luontopolun infotaulut ja näköalatorni 

 

Investointikohteena oli neljä infotaulua reitin varteen, yksi infokatos kylätalon pihaan sekä yksi 

näköalatasanne. Hankinnat: Rakennustarvikkeita. Kylän vastuulla: Investointikohteen hallinnointi hankkeen 

jälkeen sekä talkootyöosuus. 

TÖRMÄSEN 

KYLÄYHDISTYS RY 

HANKE YHTEENSÄ MAKSATUSHAKEMUS 

 nro 1 (v. 2017) 

MAKSATUSHAKEMUS  

nro 2 (v. 2018) 

Suunnitellut 

talkootyötunnit   

h ( eur) 

87 h (1305,07 eur) 87 h 0 

Suunnitellut 

tarvikekustannukset € 

2423,70 eur 2423,70 eur 0 

Toteutuneet 

talkootunnit (h) 

165 h henkilötuntia 

ja 7 konetuntia 

13 h 152,5 h henkilötyötuntia 

ja 7 konetuntia 

Toteutuneet 

tarvikekustannukset 

(eur) 

1576,81 eur 551,81 eur 1025,00eur 

Budjetin alitus/ylitys 

verrattuna budj. 

kustannuksiin € 

+ 846,91 eur   

 

Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeessa toteutettiin Törmäsen kylän kyläyhdistyksen valitsema investointihanke; kylätalolta (Törmäsen 

Keidas) lähtevän luontopolun varrelle uudet kohdetaulut (4 kpl), näköalatorni tai –tasanne Mulkuvaaran 

laelle sekä opastetaulut lähtöpaikalle ja näköalapaikalle. Työ tehtiin talkootyönä, toteuttajina 

kyläyhdistyksen jäsenet.  

Hankkeen tavoitteet 

Rakennetaan neljä kohdetaulua ja yksi näköalatasanne. 

Toteutus 

Rakennetaan 4 kpl kohdetauluja sekä näköalatorni (tasanne) hankesuunnitelman mukaisesti. Aikataulu oli 

1.8.2016 – 30.9.2017, pyynnöstämme muutettu hankeaikataulua eli pyydetty vuoden lisäaikaa.  

Resurssit: Törmäsen kyläyhdistyksen jäsenet kalustoineen.  

Toteutuksen organisaatio: Törmäsen kyläyhdistyksen hallitus, yhdistyksen jäsenet ja kuntalaiset 

Raportointi ja seuranta 

Kokouksia pidettiin hankkeen toteutuksen aikana tarvittaessa. Joka kerta kokoontuessamme talkoisiin 

kävimme läpi työn edistymisen ja mitä seuraavaksi tehdään ja miten. Toteutusoletukset ja riskit: 
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Toteutusoletuksena on, että hanke viedään loppuun. Riskeinä näemme henkilöstön mahdolliset 

sairastapaukset. Muita riskejä emme hankkeelle näe, johtuu hankekokemuksestamme Keidas 

ympärivuotiseen käyttöön –hankkeen läpiviennissä esille tulleista seikoista.  

Yhteistyökumppanit 

Inarin kunta/tekninen osasto, hankkeen rahoittaja, hankkeen hallinnoija, Finavia, Tanhua Heikki ja K-Rauta 

Ivalo. 

Tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen alussa tuli selväksi, että joudumme hakemaan hankkeelle lisäaikaa. Syynä tähän oli isomman 

hankkeen, Törmäsen Keidas ympärivuotiseen käyttöön –hankkeen loppuun saattaminen. Mainittu hanke 

myöhästyi laitetoimittajan inhimillisen virheen vuoksi. Investointihankkeessa toteutettiin Törmäsen kylän 

kyläyhdistyksen valitsema investointihanke; kylätalolta lähtevän luontopolun varrelle uudet kohdetaulut (4 

kpl), näköalatorni (tasanne) Mulkuvaaran huipulle sekä opastetaulut lähtöpaikalle ja näköalapaikalle. Työ 

tehtiin talkootyönä, toteuttajina kyläyhdistyksen jäsenet. Henkilöt olivat erittäin sitoutuneita hankkeen 

loppuun viemiseen ja talkoisiin tultiin, kuten oli luvattu. Vaikutukset olivat nähtävissä jo rakennusaikana, 

lisääntynyt kävijämäärä luontopolulla. Seurantavihko sijaitsee vaaran laella. Kokouksia pidettiin tarvittaessa 

hankkeen aikana sekä joka kerta kokoontuessamme talkoisiin kävimme läpi työn edistymisen ja mitä 

seuraavaksi tehdään ja miten.  

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Luontopolun ympäristöön kehitetään harrastustoimintaa, luontopolun varrella olevalle geokätkölle tehdään 

lisää kohteita. Jatkossa, mahdollisen hankkeen osalta, jos hanketta alamme kasaamaan, teemme itse kaiken 

suunnittelun ja maastokäynnit. Tällä vältymme hankesuunnitelman akuuteilta muutoksilta. On erittäin 

tärkeää tutustua hankkeen maastoon, sijaintiin sekä tarvittaviin toimiin, kuten teille Keidas 

ympärivuotiseen käyttöön –hankkeessa, jonka itse suunnittelimme alusta loppuun, asiantuntijoiden 

avustuksella.  Törmäsen Keidas saa luontoplku (maisemapolku) –opasteet päätien varteen ja uusimme 

ilmoitustaulun Törmäsen Keitaan tiehaaraan.   

Valokuvia kohteista: 
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 6.3. Tolosen kyläyhdistys; grillikota ja halkoliiteri 

 

Investointikohteena oli lämmin kota kylän retkeilypaikaksi. Hankinnat: Grillikotapaketti, rakennustarvikkeita 

ja aggregaatti. Kylän vastuulla: Investointikohteen hallinnointi hankkeen jälkeen sekä talkootyöosuus. 

TOLOSEN 

KYLÄYHDISTYS RY 

HANKE YHTEENSÄ MAKSATUSHAKEMUS  

nro 1 (v. 2017) 

MAKSATUSHAKEMUS   

nro 2 (v. 2018) 

Suunnitellut 

talkootyötunnit h (eur) 

294 h (4406,23 eur) 294 h 0 

Suunnitellut 

tarvikekustannukset (€) 

8183,00 eur, josta 

7433,00 eur tarvikkeita 

+ 750,00 eur koneita 

8183,00 euro, josta 7433,00 

eur tarvikkeita + 750 eur 

koneita 

0 

Toteutuneet 

talkootunnit h (eur) 

473 h (8130,00 eur) 404 henkilötuntia (6060 eur) 

+ 69 konetyötuntia (2070 

eur) 

0 

Toteutuneet 

tarvikekustannukset( h ) 

7866,19 eur 7168,71 eur + 475,81 eur 

koneista  

221,67 eur 

Budjetin alitus/ylitys € + 316,82 eur   

 

Yhteenveto hankkeesta: 

Tolosen kyläyhdistys ry osallistui, yhdessä muiden kylien anssa toteutettuun Tuumasta toimeen –

hankkeeseen. Hankkeen aikana Toloseen, Tolosjoen rantaan toteutettiin kota, siihen aggregaatti 

lämmitykseen ja led-valoille sekä muutoshakemuksella halkovarasto.  

Hankkeen tavoitteet 

Kyläyhdistyksen tavoitteena oli grillikodan ja halkovaraston rakentaminen.  

Toteutus 

Toimenpiteet:  

- Rakennettiin Tolosjoen rantaan kota ja halkovarasto 

Aikataulu 

- Alueen vuokrasopimus allekirjoitettiin  

- Haettiin poikkeamislupaa 10.3.2016  

- Poikkeamislupa rakennuspaikalle Mäntyharju 148-409-27-22/4.7.2016. Päätös 

286/10.3.00.01/2016 kunnanhallitus § 202 

- Rakennuslupa myönnettiiin 20.9.2016/§288. Lupanumero 2016-0224 

- Tontin raivaus ja siivous 
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- Kodan rakentaminen aloitettiin 9.6.2017 

- Kota otettiin käyttöön 15.7.2017, jonka jälkeen tehtiin vielä pieniä fiksauksia 

- Halkovarasto pystytettiin ja led-valot asennettiin syksyllä 2017 

- Loppukatselmus 

- Viralliset avajaiset 17.8.2018 kodalla (liitteenä lehtijutut) 

Resurssit 

- Vastikkeetonta työtä oli resurssoitu kodan rakentamisen toteuttamiseen 294 tuntia 84406,23 

euroa), kodan ja halkovaraston rakentamisessa talkootunnit ylittyivät reilusti, yhteensä 473 tuntia 

(8130 euroa). Budjetti toteutuksen osalta onnistui hyvin 

- Mukana talkoissa oli Tolosen kyläyhdisyksen väkeä sekä heidän muualle muuttaneita jälkeläisiä, 

kyläyhidstyksen halllitus sekä muitakin kylässä vierailevia ystäviä  

Toteutuksen organisaatio 

- Kirsti Kustula, Tolosen kyläyhdistyksen puheenjohtaja sekä Anneli Kuhmonen, varapuheenjohtaja, 

muiden hallituksen jäsenten avustuksella ilmoitti talkoopäivistä tekstiviestein kyläläisiä ja 

kyläyhdistyksen jäseniä. Talkoolistoista ja talkoolaisille kahvin keitosta vastasi kylän naisväki, kukin 

vuorollaan.  

Kustannukset ja rahoitus 

- Elinkeinot & kehitys Nordica hallinnoi hankkeen rahoitusta ja maksatuksia.  

- Hankeen suunnitellut talkootyötunnit olivat 294 tuntia ja tositteelliset kustannukst 8183 euroa. 

Toteutuneet talkootunnit olivat 473 tuntia ja tositteelliset kustannukset 7866,19 euroa.  

Raportointi ja seuranta 

- Hankkeen ohjausryhmän työskentelystä raportoi Elinkeinot & kehitys Nordica 

- Talkoiden organisoinnin johtoryhmä(hallitus) piti ennen jokaista talkoopäivää suullisen 

suunnitelman talkoiden edistymisestä ja turvallisuusjärjestelyistä. Näitä ei raportoitu kirjallisesti.  

Toteutusoletukset ja riskit 

- Toteutusoletus: Hankkeen loppuun saattaminen ja kodan valmistuminen 

- Riskit: sairastapaukset, kodan rakennuspaketin viivästyminen sekä toisen hankkeen, Huippunopea 

Tolosentie valokuitu -hankkeen samanaikaisuus, jonka myötä resurssipula. 

Yhteistyökumppanit 

- Elinkeinot & kehitys Nordica, K-Rauta, Finavia, Inarin kunta/Tekninen osasto, hankkeen rahoittaja, 

Arvi Kustula, Oula Kustula, Ari Kustula, Ivalon Lukko, Mikko Hiltunen, Vaaran Saha, Hannu 

Kuhmonen sekä kyläläiset ja ystävät 
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Tulokset ja vaikutukset 

- Hankkeen tuloksena rakennettiin toimiva retkeilykohde Tolosjoelle. Tolosen kyläyhdistys ry rakensi 

rahoituksen turvin kodan ja halkoliiterin sekä omin kustannuksin, hankkeen ulkopuolella, 

kompostoitavan puuceen ja ulkotulipaikan 

- Tolosen kyläyhdistys, kyläläiset sekä ystävät osallistuivat aktiivisesti rakentamiseen ja se saatiin 

hyvälle mallille ennen toisen hankkeen aloitusta, elokuussa 2017 

- Kyläyhdistys sai aktivoitua myös passiivisempia henkilöitä talkoisiin 

- Kota on ollut retkeilijöiden ja kyläyhdistyksen jäsenten ahkerassa käytössä 

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

- Kodan alueen kehittäminen; ympäristön maisemoiminen ja tanssilavan rakentaminen  

- Lasten leikkipaikan rakentaminen 

- Jätekuorman vähentäminen; Tolosen kylälle yhteinen iso kompostori 
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 6.4. Koppelon kyläyhdistys ry; postilaatikkorivistöt ja ulkohuussi 

 

Investointikohteina olivat ulkohuussi kylätalolla järjestettäviä ulkotapahtumia varten ja yhtenäiset 

postilaatikkorivit kylätien varteen. Rakennettiin yhteensä 17 postilaatikkotelinettä 106 postilaatikolle sekä 

kompostoiva ulkokäymälä. Hankinnat: Rakennustarvikkeita. Kylän vastuulla: Investointikohteen hallinnointi 

hankkeen jälkeen sekä talkootyöosuus. 

KOPPELON 

KYLÄYHDISTYS RY 

HANKE YHTEENSÄ MAKSATUSHAKEMUS NRO 1 

(v. 2017) 

MAKSATUSHAKEMUS nro 2 

(v. 2018) 

Suunnitellut 

talkootyötunnit h (eur) 

345 h (5167,97 eur) 345 H 0 

Suunnitellut 

tarvikekustannukset 

(eur) 

9597,66 eur 9597,66 eur 0 

Toteutuneet 

talkootunnit h (eur) 

778 h(11 700 eur), 

josta 776 hlötuntia ja 2 

konetyötuntia 

776 henkilötuntia (11 640 €) 

ja 2 konetyötuntia (60 €) 

0 

Toteutuneet 

tositteelliset 

kustannukset(eur) 

5796,50 eur 5729,69 eur 66,81 eur 

Budjetin alitus/ylitys vrt 

budj. tositteellisiin 

kustannuksiin (eur) 

+ 316,82 eur   

 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteina oli rakentaa kylätalon pihaan kaksi ulkohuussia sekä tehdä yhtenäiset 

postilaatikkotelineet Koppelon kylän alueella.  

Hankkeen toteutus 

Työt aloitettiin 20.5.2017. Tilaisuudessa sovittiin missä järjestyksessä talkootyöt tehdään ja aloitettiin 

huussien paikan raivaus. Sovittiin, että ensin rakennetaan kompostihuussit, että saadaan ne kyläjuhlille 

käyttöön. Kyläjuhlat oli 23.7.2017 ja huussit olivat pientä viilausta vaille valmiit. Postilaatikkotelineiden 

tekeminen aloitettiin kyläjuhlien jälkeen ja samalla viimeisteltiin huussit. Rungot ja katot kasattiin kylätalon 

pihassa elementeiksi ja ne yhdistettiin paikan päällä. Viimeiset postilaatikkotelineet asennettiin paikalleen 

lokakuussa. Tekemisen aikana postilaatikkotelineiden paikkoihin tuli muutosehdotuksia. Telineiden 

sijoittaminen sovittiin yhdessä postin kanssa. Myös Destian edustaja kävi hyväksymässä osaltaan telineiden 

paikat. Talkootyötunteja kertyi runsaasti. Huussin tekemiseen meni 344 talkootyötuntia ja 

postilaatikkotelineiden tekemiseen ja pystyttämiseen 435 tuntia.  
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Tulokset ja vaikutukset 

Biovessa on saanut hyvän vastaanoton mm. pihan leikkeihin osallistuvilta lapsilta. Yhtenäiset 

postilaatikkotelineet on koettu yleisesti kyläkuvaa kohentavina. Niitä on kehuttu paljon myös kylän 

ulkopuolisten toimesta. Yhteinen tekeminen koettiin positiivisena. Talkootöiden ohessa vaihdettiin 

kuulumisia ja tavattiin toisiamme ehkä enemmän kuin muutoin. 

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Alkukesästä 2018 suoritetaan telineiden täydennysmaalaukset tarvittavilta osin. Yhdistyksen toimesta 

huolehditaan telineiden yleisestä kunnosta ja mm. valaisimien paristojen vaihdot. Biovessan viereen 

hankitaan lisää täyttömaata tukemaan nyt tehtyä täyttöä.  

Valokuvia kohteista:  

    
Laatikko nro 1   Laatikko nro 2 

        
Laatikko nro 3   Laatikko nro 4

         
Laatikkorivisto nro 5   Laatikkorivisto nro 6 
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Laatikkorivisto nro 7   Laatikkorivistö nro 8 

        
Laatikko nro 9   Laatikko nro 10 

 

         
Laatikko nro 11   Laatikko nro 12 

         
Laatikko nro 13   Laatikko nro 14 
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Laatikko nro 15   Laatikko nro 16 

      
Laatikko nro 17   Postilaatikkojen pystyttäminen vaati yhteistyötä! 
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 6.5. Akujärven kyläyhdistys ry; postilaatikkorivistöt ja viikonloppulaatikko 

 

Investointikohteena olivat Akujärven kylätien varren postilaatikkorivistöjen uusiminen ja 

yhtenäistäminen kylän 50 postilaatikolle sekä huonokuntoisen viikonloppupostilaatikon uusiminen.  

Alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä neljä postilaatikkotelinettä ja 10 x jatko-osaa postilaatikoille sekä 

1 x viikonloppulaatikko. Jatko-osien rakennusmateriaalia käytetään tarvittaessa lisätelineisiin. 

Hankinnat: Rakennustarvikkeita. Kylän vastuulla: Investointikohteen hallinnointi hankkeen jälkeen 

sekä talkootyöosuus. 

AKUJÄRVEN 

KYLÄYHDISTYS RY  

HANKE 

YHTEENSÄ 

MAKSATUSHAKEMUS 

NRO 1 (V. 2017) 

MAKSATUSHAKEMUS 

NRO 2 (V. 2018) 

Suunnitellut 

talkootyötunnit h 

(eur) 

143 h (2141,75 

eur) 

143 h (2141,75 eur 0 

Suunnitellut 

tarvikekustannukset 

(€) 

3977,53 eur 3977,53 eur 0 

Toteutuneet 

talkootunnit h (eur) 

231 h (3465 eur)  231 henkilötuntia 

(3465 eur) 

0 

Toteutuneet 

tarvikekustannukset 

(eur) 

3683,97 eur 3683,97 E 0 

Budjetin alitus/ylitys 

€ 

+ 293,61 eur   

 

Yhteenveto 

Akujärven kyläyhdistyksessä sovittiin, että rakennustyössä on työnjohtaja, joka hoitaa kaikki 

tarvittavat hankinnat projektin aikana. Työ aloitettiin puutavaran maalauksella kahteen kertaan. 

Postilaatikkotelineitten rungot ja katot kasattiin valmiiksi Akujärven Tuomon pihalla.  

 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Akujärven kylään yhtäläiset postilaatikkorivistöt parantamaan 

kylän yleistä ilmettä sekä viikonlopun postilaatikko.  

 

Toteutus ja toimenpiteet 

Työt aloitettiin 22.5.2017. Destian edustaja kävi kartoittamassa ja hyväksymässä telineiden paikat. 

Työt olivat jo melko pitkällä, kun postin edustajalta tuli muutosesitys yhden telineen paikasta, joka 

kuitenkin saatiin sovittua neuvottelemalla paikan päällä jo sovittuun paikkaan. Talkootunteja kertyi 
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runsaasti, yhteensä 231 tuntia, koska työnjohtaja oli tarkka ja sitä myöten työn jälki tuli olla 

moitteetonta.  

 

Tulokset ja vaikutukset 

Käytännössä postilaatikkorivejä tarvittiin yhteensä kahdeksan lyhyttä neljän pitkän sijaan, ne saatiin 

rakennettua suunnitellulla määrällä puutavaraa ja budjetoidulla määrärahalla.  

 

Yhtenäiset postilaatikkotelineet (8 kpl) ovat upeat, jopa kauniit lyhtyineen, ja niitä on kehuttukin. 

Projektin aikana tavattiin toisiamme enemmän kuin muuten. Yhdessä tekeminen yhteisön hyväksi oli 

positiivisesti rakentavaa ja juttukin luisti työn lomassa.  

 

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Kesällä 2018 tarvittaessa suoritetaan korjauksia esim. maisemointia katoksien pystytysjalkojen 

alueella kevätsiivouksen yhteydessä. Jatkossa huolehditaan telineiden kunnosta ja valaisimien 

paristojen vaihdosta. Viikonloppulaatikko viimeistellään kirjoituksiin ja kiinnitetään bussikatoksen 

päähän.  

 

 

    

     
 



24 
 

_______________________________________________________________________________________ 
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7.  Koko hankkeen aikataulu  

 

Tuumasta toimeen –hanke tuli vireille hankehakemuksen Hyrrä-järjestelmään laittamisen jälkeen 

8.4.2016. Suunnitelman mukaisesti hanke alkoi virallisesti 1.8.2016 ja Ely-keskuksen virallinen 

rahoituspäätös tuli 30.1.2017. Nordican johtokunta oli kokouksessaan päättänyt, että hanketta ei 

toteuteta omalla riskillä vaan toiminta aloitetaan vasta virallisen päätöksen jälkeen, joten toiminta 

pääsi käytännössä alkamaan vasta päätöksen jälkeen vuoden 2017 puolella. Alun perin kaikkien 

kylien rakennelmat piti saada valmiiksi jo kesällä 2017, mutta hankkeelle jouduttiin hakemaan vuosi 

lisäaikaa, jotta kohteet saatiin valmiiksi. Hanke päättyi 30.9.2018, johon mennessä kohteet olivat 

valmiina ja kyläkohtaiset raportit tehty. Hankkeen jälkeen Elinkeinot & kehitys Nordicassa tehtiin 

rahoittajille loppuraportointi ja loppumaksatushakemus.    

 

Lopullisen rahoituspäätöksen saapumisen jälkeen 16.2.2017 pidettiin kaikkien kyläyhdistysten 

kanssa palaveri, jossa käytiin läpi hankkeen tavoitteet, raportointiohjeet ja jatkotoimenpiteet. 

Kokoukseen osallistuivat hankehallinnoijan ja rahoittajan edustaja sekä yksi edustaja jokaisesta 

hankekyläyhdistyksestä. Hankkeen aikana viestiteltiin lähinnä sähköposteilla. Lisäksi Inarin kylien 

neuvoston kokouksissa raportoitiin hankkeen toteutuksesta.  

 

Operatiivinen toiminta alkoi ensimmäisen kyläyhdistyksen osalta kevättalvella 2017, jolloin muutama 

kyläyhdistys teki rakennushankintoja ja kuljetti ne talvikeleillä rakennuspaikoille. Varsinainen 

rakennusaika oli kuitenkin kesä 2017 ja osalla kyläyhdistyksistä kesä 2018. Hankkeelle haettiin 

jatkoaikaa alkuperäisestä 30.8.2017 vuodella eteenpäin, sillä kaikki eivät saaneet 

rakennuskohdettaan valmiiksi 

 

Vuosi 2016 

- hankehakemus vireille 8.4.2016 

- hanke alkoi suunnitelman mukaisesti 1.8.2016 

- hanketta ei aloitettu Inarin kunnan omalla riskillä; vastuu Elinkeinot & kehitys Nordicalla  

- hankekoordinaattorin rekrytointi  

Tammikuu 2017 – Helmikuu 2017 

- Ely-keskuksen hankepäätös 31.1.2107 

- aloituspalaveri 16.2.2017, joka oli samalla aloituspalaveri rahoittajan, Leaderin kanssa 

- hankehallinnoijan sisäistä työtä 

- yhteistyösopimusten allekirjoitus Nordican ja kyläyhdistysten välillä 21.2.2017 

Kevät 2018 

- ensimmäiset hankinnat ja rakennustarvikkeiden ajo moottorikelkoilla rakennuspaikoille (Tolonen 

ja Törmänen) 

Kesä 2017 

- rakennustarvikkeiden hankintaa ja talkootyötä Koppelossa, Akujärvellä ja Tolosessa 

- jatkoajan hakeminen Leaderilta ja Ely-keskukselta, koska kaikkia kohteita ei saatu valmiiksi 

Talvi 2017 

- Menesjärven infotaulujen sisällön tuottamista 

- Ensimmäisen maksatushakemuksen lähettäminen, rahoituspäätös saapui helmikuussa  
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Kesä 2018 

- rakennustarvikkeiden hankintaa ja talkootyötä Menesjärvellä ja Törmäsessä 

- kohteiden loppuunsaattamista Koppelossa ja Tolosessa sekä Akujärvellä 

Elokuu 2018  

- kohteiden valokuvaus 

- loppuraporttien teko kyläyhdistysten osalta 

Lokakuu –joulukuu2018  

-hankkeen tuloksista tiedottaminen 

- loppuraportin tekeminen 

- hankkeen päättämiseen liittyvät muut työt 

- maksatushakemuksen teko 

- toisen eli loppumaksatushakemuksen lähettäminen joulukuussa 2018 

8. Koko hankkeen resurssit 

Hankkeeseen varatut rahalliset resurssit olivat riittävät, tositteellisten kustannusten määrärahaa jäi 

käyttämättä 6056,94 euroa verrattuna budjettiin. Kaikilla kyläyhdistyksillä talkootyötuntimäärät 

täyttyivät reilusti, sillä talkootyötunteja oli suunniteltu 993 tuntia ja toteutus oli 1814,5 tuntia 

kaikkien kylien osalta. Kyläyhdistykset raportoivat talkootyötunneistaan talkootyölistojen 

mukaisesti. Kyläyhdistykset ovat raportoineet kyläkohtaisissa raporteissa erikseen resurssinsa.  

 

Hankkeen hallinnointi toteutettiin Elinkeinot & kehitys Nordicassa virkatyönä. Budjettiin ei oltu 

sisällytetty kustannuksia hallinnointityöstä. Hallinnointityönä tehtiin hankehakemus, taloushallinta, 

maksatushakemusten tekeminen, yhteydenpito rahoittajiin, kokousten järjestäminen ja 

loppuraportin tekeminen. 

9. Kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen rahoitus tuli Leader Pohjoisin Lapilta seuraavasti; julkisen rahoituksen osuus 65 % ja 

yksityisen rahoituksen osuus 35 %. Yksityinen rahoitusosuus koostui kyläyhdistysten 

hankesuunnitelman mukaisesta talkootyöstä, rahallista osuutta ei laittanut yksikään kyläyhdistys. 

Inarin kunnan osuus koko hankkeen ajalta oli 2157,19 euroa eli 10 % julkisesta rahoituksesta. Inarin 

kunnan osuus on myös vuosittainen Leaderin kuntarahoitus. 
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TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET 

TOSITTEEL-
LISET KULUT 

(65 %) 
€ 

TALKOO-
TYÖ € 
(35%) 

(15 €/h) 

TALKOO- 
TUNNIT 

h 

KAIKKI 
yhteensä 

€ 

     

INVESTOINTIKUSTANNUKSET: 
  

  

Akujärven kyläyhdistys ry 3 683,97 1983,68 231 h 5667,65 

Koppelon kyläyhdistys ry 5796,50 3121,19 778 h 8917,69 

Menesjärven kyläyhdistys ry 2648,45 1426,09 161 h 4074,54 

Tolosen kyläyhdistys ry 7866,19 4235,64 473 h 12101,83 

Törmäsen kyläyhdistys ry 1576,80 849,05 172,5 h 2425,86 

=KYLÄKOHTAISET KULUT YHTEENSÄ 21571,92 11615,65 1815 h 33187,57 

+ Hallinnointikulut 10 %    0,00 

=KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 21571,92 11615,65   33187,57 

- josta uudisrakentamista 
  

 32711,76 

- josta korjausrakentamista    0,00 

- josta koneita ja kalustoa (aggregaatti)    475,81 

 
  

  

RAHOITUSSUUNNITELMA     Yhteensä 
Haettava tuki (Elyn osuus, 70 % 
julkisesta) 

  
 15100,34 

Haettava tuki (Leaderin osuus, 20 % 
julkisesta) 

  
 4344,39 

Kunnan suora rahoitus hankkeeseen 
10% julkisesta 

  
 2157,19 

Muu julkinen rahoitus     0,00 

=JULKINEN KOKONAISRAHOITUS  
(65 %)  

  
 21601,92 

Yksityinen, vastikkeeton työ    11615,65 

Yksityinen rahallinen osuus     0,00 

= YKSITYINEN RAHOITUS YHTEENSÄ (35 
%) 

  
 11615,65 

=RAHOITUS YHTEENSÄ  
  

 33187,57 

 

10. Koko hankkeen raportointi ja seuranta  

Hankkeen hallinnoija on seurannut hankesuunnitelmassa kirjattujen toimenpiteiden sekä 

kustannusten toteutusta koko hankkeen ajan. Muutoksiin on reagoitu saman tien ja oltu rahoittajaan 

yhteydessä. Hankkeen kyläyhdistykset allekirjoittivat hankkeen alussa yhteistyösopimuksen, jonka 

mukaan kukin kyläyhdistys käytti määrärahaa. Kyläyhdistysten edustajat kävivät noutamassa 

rakennustarvikkeet etukäteen kilpailutetussa Ivalon K-Raudasta oman aikataulun mukaisesti. 

Systeemi oli toimiva, sillä kyläyhdistysten ei tarvinnut varastoida rakennustarvikkeita.  Yksityinen 

rahoitusosuus koostui kyläyhdistysten talkootyöstä.  



28 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

 

 

11. Koko hankkeen toteutusoletukset ja riskit 

Haasteeksi tuli muutaman kyläyhdistyksen kanssa rakennuskohteen toteuttamisen aikataulun 

venyminen, kun alun perin rakennustyöt piti tehdä valmiiksi syksyyn 2017. Asia saatiin ratkaistua 

vuoden lisäajan hakemisella ja saannilla. 

12. Koko hankkeen yhteistyökumppanit 

Hankkeen hallinnoijan näkökulmasta pääasiallinen kohderyhmä oli Inarin kunnan alueella olevista 

kyläyhdistyksistä ne, jotka ovat antaneet rahoitussuostumuksen investointihankkeen toimintaan ja 

sitoumuksen talkootyön suorittamiseen. Hankekyliä olivat 1. Menesjärven kyläyhdistys ry, 2. 

Koppelon kyläyhdistys ry 3. Akujärven kyläyhdistys ry 4. Tolosen kyläyhdistys ry ja 5.Törmäsen 

kyläyhdistys ry.  

 

Kyläyhdistysten talkootyö tavoitti kylien asukkaat. Hankkeen toteutumisesta raportoitiin myös Inarin 

kylien neuvoston kokouksissa ja Inarin kunnan elinvoimalautakunnan kokouksissa.  

 

Medianäkyvyys oli kyläyhdistysten aikaansaamaa, sillä median edustajat osallistuivat kyläyhdistysten 

talkootyöpäivään tai muuhun tapahtumaan. Hankkeen tuotokset olivat esillä osin talkootyöaikana ja 

töiden valmistuutua sekä Inarilaisessa että Lappilainen-lehdessä. Lisäksi Inarin kunnan sosiaalisen 

median kautta tiedotettiin töiden valmistumisesta.  

 

Kyläyhdistysten erillisissä raporteissa näkyi kunkin kyläyhdistyksen yhteistyökumppanit.  

 

13. Koko hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Kunkin kylän tulokset ja vaikutukset on esitelty jokaisen kylän hankeraportissa.  

14. Koko hankkeen esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Kunkin kyläyhdistyksen osalta jatkotoimenpiteet näkyvät kyläkohtaisissa raporteissa.  

 

Ensimmäisessä Ideat kehiin -hankkeessa heräteltiin kylien toiveita ja ideoitiin tulevaisuutta. Toiveista 

toteutettiin suunnitelmat, piirustukset ja kustannuslaskelmat, joita voidaan vielä laajemminkin 

toteuttaa. Kärkihankkeita oli runsaasti ja tässä hankkeessa tehtiin vain yksi kohde per kyläyhdistys. 

Inarissa on noin 15 kyläyhdistystä ja kyläyhteisöä, joiden tarpeita voitaisiin uudelleen tiedustella ja 

kartoittaa löytyykö Ideat kehiin –kyläsuunnitelmista vielä toteutettavia kohteita.  

 

Elinkeinot & kehitys Nordica on teettänyt Laatua luonnosta –kehittämishankkeessa Inarin kunnan 

luonnonvarojen kehittämissuunnitelman, jossa on lähes 50 erilaista hanke- tai kehittämisideaa, joista 

moni soveltuu myös kylien toteutettaviksi.  

  



29 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

 

15. Loppuraportin vakuudeksi 

 

 

Ivalossa 27.11.2018  Marja Männistö 

  kehittämiskoordinaattori 

 Rahoitushakemuksen allekirjoittaja Inarin kunnan talouspäällikkö Pirjo Kyrö 

 Hankkeen vastuuhenkilö elinkeinojohtaja Samuli Mikkola 

 

16. Liitteet:   

 Liite 1. Kyläkohtaiset raportit 

 Liite 2. Lehtileikkeet 

 


