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LOPPURAPORTTI

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä
investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden.

1.

Toteuttajan nimi
Järjestökeskus Kitinen ry

2.

Hankkeen nimi, hanketunnus ja toteutusaika
Toimivat tilat – hyvinvoiva yhteisö
hankenumero 30053, toteutusaika 1.8.2016-31.12.2017

3.

Yhteenveto hankkeesta
Järjestökeskus Kitinen ry perustettiin v. 2012 kahdeksan paikallisjärjestön toimesta. Stea
(ent. Ray) myönsi vuosille 2015-2017 toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen
projektirahoituksen ja vuodesta 2018 lähtien Ak-rahoituksen. Rahoituksella on pystytty
palkkaamaan toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on vastata järjestön ylläpidosta ja
kehittämisestä. Lisätyövoimana on ollut kaksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa
henkilöä. Vuoden 2018 alusta lähtien Sodankylän kunta ostaa järjestökeskuksen palveluita
ostopalvelusopimuksella. Jäsenjärjestöjä on 12/2017 yhteensä 35 kpl, lisäksi kolme
kannattajajäsentä.
Nykyisiin, n. 200 neliön tiloihin Järjestökeskus muutti 11/2015. Ennen tiloihin muuttoa
vuokranantaja huolehti, että tiloista saatiin esteettömät rakentamalla mm. inva-WC:n ja
poistamalla kynnyksiä. Sisustuksen osalta tilan saaminen kaikkien ryhmien asianmukaiseksi
kokoontumis- ja tapahtuma paikaksi, päätettiin hakea Ely-keskuksen / Leader pohjoinen
Lappi rahoitusta. Hakemista helpotti Sodankylän kunnan antama lainalupaus. Hankkeen
suunnitteluvaiheessa oli mukana kaksi aktiivista vapaaehtoista, joiden avulla
hankesuunnitelma alkoi muotoutua. Lapin yliopiston opiskelijat tekivät opiskelutyönään
sisustussuunnitelman, jota pystyttiin toteuttamaan miltei sellaisenaan hankkeen loppuun
asti.
Hankinnoissa huomioitiin paikallisuus pyytämällä tarjoukset paikallisilta tavarantoimittajilta.
Järjestökeskuksen tilan käyttöaste on kasvanut vuosi vuodelta, hankinnoissa huomioitiinkin,
muunnettavuus, tuotteiden kestävyys ja ajanmukaisuus.
Aikataulullisesti hanke toteutettiin miltei suunnitelmien mukaan. Joidenkin hankintojen
osalta oli viivästymistä, lisäksi yksi kaluste jouduttiin vaihtamaan vastaavaan tuotteeseen.
Tuolien maalaustöiden osalta Lapin Ammattiopiston opiskelijaryhmä ei pystynyt
osallistumaan alkuperäisen suunnitelman mukaan työhön. Maalaustyö tehtiin etsivän
nuorisotyön ja paikkakunnalle muuttaneiden pakolaisten toimesta.
Toteutuksessa aktiivisten ja kannustavien vapaaehtoisten ja Järjestökeskus Kitinen ry:n
hallituksen jäsenen rooli oli merkittävä jo suunnitteluvaiheessa. Esim. huopateoksen
valmistukseen osallistuttiin innokkaasti, joten se valmistuikin suunniteltua aikaisemmin.
Kaikessa tekemisessä näkyi järjestötoimijoiden halukkuus olla mukana rakentamassa
kaikkien yhteistä tilaa, josta halutaan pitää huolta myös jatkossa.
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4.

Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
•

ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun
kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hanke toteutti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maaseudun
elinvoimaisuuden ja elämänlaadun painopistettä. Kehittämisohjelman tavoitteista hanke
toteutti palveluiden paranamista ja toimenpiteitä palveluiden kehittämistä. Hanke toteutti
paikallisen Pohjoisimman Lapin Leaderin Peloton Pohjoisin -strategian elämisen
edellytysten painopisteitä. Hankkeessa painottui erityisesti palveluihin liittyvä
painopiste. Keinoista painottuivat erityisesti yhteisöllisyys ja innostus, jotka ovat
paikallisen kehittämisen perusta. Hankkeella edistetään vapaaehtoistyötä ja sen
kehittämistä, järjestöjen välisen yhteistyön kehittämistä, yhteisöllistä toimintaa,
kuntalaisten viihtyvyyttä ja uusia palveluja.
•

hankkeen tavoitteet

Järjestökeskustoiminnan päätavoitteena on kestävän järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan
toteuttaminen ja kehittäminen ja sen myötä kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen.
Toimivat tilat – hyvinvoiva -yhteisö hankkeen tarkoituksena oli saada n. 200 neliön
suuruiset tilat sisustettua, helposti eri ryhmien käyttöön soveltuviksi ajanmukaisiksi
kokoontumistiloiksi. Tavoitteena oli tilojen käytön tehostaminen, akustiikan
paraneminen, viihtyvyyden lisääntyminen ja uusien palvelujen luominen. Kestävän
kehityksen mukaisesti valittiin laadukkaat ja kestävät tuotteet.

•

toimenpiteet

Hankkeen alussa Lapin Yliopiston sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijat tekivät
harjoittelutyönään
sisustussuunnitelman,
joka
toimi
toteutuksen
pohjana.
Suunnittelussa huomioitiin tilojen muunnettavuus eri ryhmien käyttöön, vrt. esim.
pienten lasten ryhmät – invalidiyhdistyksen vertaisryhmät ja kokoontumiset.
Takaoveen asennettu sähköinen lukitussysteemi mahdollisti tilojen käytön myös iltaisin
ja viikonloppuisin. Tämä helpotti myös järjestökeskuksen työntekijän roolia oven
avaajana ja sulkijana työnajan ulkopuolella.
Järjestökeskus halusi parantaa palveluitaan järjestötoimijoille mm. yleisölle tarkoitetun
tietokoneen avulla. Koneen käyttöön perehdytettiin järjestöväkeä koulutetun digilähetin
toimesta.
Kaluste- ym. hankintoja varten kilpailutettiin paikallisia palvelun tuottajia. Hankinnoissa
huomioitiin kasvussa oleva tilojen käyttö. Hankintoja olivat: huonekalut kahteen eri
pisteeseen ryhmätapaamisia varten, kokouspöydät ja -tuolit, apukeittiön kaapistot,
valkokangas ja -taulu, verhokiskoja ja verhoja, huopaa, maalia ja sermejä.
Hankintojen ja talkoolaisten organisoinnista vastasi vapaaehtoinen, yhteistyössä
järjestökeskuksen toiminnanjohtajan kanssa.
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•

aikataulu

Hanke aloitettiin elokuussa 2016 ja loppuraportti kirjoitetaan joulukuun 2017 loppuun
mennessä. Maksatus haettiin kahdessa erässä keväällä 2017 ja joulukuussa 2017.
•

resurssit

Vapaaehtoisia:
koordinointi ja ohjaus 1 henkilö
järjestöjen vapaaehtoisia n. 40 henkilöä (huopateos, kuljetus, purku)
nuorisotyön vapaaehtoisia 5 henkilöä (tuolien kuljetus, maalaus ja kunnostus)
paikkakunnalle muuttaneita pakolaisia 3 henkilöä (tuolien maalaus ja kunnostus)
Talkootunteja yhteensä 718 tuntia.

•

toteutuksen organisaatio

Järjestökeskuksen hallitus (puh.johtaja + 5 jäsentä)
Toiminnanjohtaja
Koordinoinnista vastaava vapaaehtoinen
Talkoolaiset

•

kustannukset ja rahoitus

Kustannukset; koneet, laitteet ja kalusto
Rahoitus; haettava tuki / avustus
Vastikkeeton tuki, talkootyön osuus

•

29 957,97
19 472,68
10 485,29

29 957,97

raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hankkeen toteutuksen seurannasta vastasi Järjestökeskus Kitinen ry:n hallitus.
•

toteutusoletukset ja riskit

4.2. Yhteistyökumppanit
Sodankylän kunta; hankkeen toteutuksen lainarahoitus
Jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset; talkootyö
Etsivä nuorisotyö; talkootyö
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Pakolaiskoordinaattori ja paikkakunnalle muuttaneet kiintiöpakolaiset; talkootyö
Lapin Ammattiopisto; talkootyö
Soman tupa; talkootyö
Puuseppä J Heikkilä; apukeittiö
Keulakaluste; kalusteet
Tekniset; tietokone, valkotaulu
Printscorpio; verhot
Ikea; verhot
K-rauta; verhokiskot

4.3. Tulokset ja vaikutukset
Uuden sisustuksen myötä tilojen viihtyvyys on lisääntynyt huomattavasti. Hankkeen
toteutusaikana uusia jäsenjärjestöjä on liittynyt 3 kpl. Tilojen varaus tapahtuu kotisivujen
(www.jarjestokeskus.fi) kautta. Järjestöjen lisäksi järjestökeskuksen tilaa ovat pystyneet
hyödyntämään myös yksityiset henkilöt ja yrittäjät.
Toiminnan jatkuvuus on turvattu myös rahoitusten osalta: Stea rahoittaa jatkossa Ak
avustuksena, eli toiminta ei ole jatkossa enää projektiluonteista. Lisäksi järjestökeskus
myy
palveluitaan
Sodankylän
kunnalle
vuosittain
tarkistettavalla
ostopalvelusopimuksella.

5.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi
-

6.

Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)

Satu Kettunen
puheenjohtaja

Liitteet:

Kaisa Kulmala
toiminnanjohtaja

lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne.
Liite: paikallislehti Sompion juttu
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