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   LOPPURAPORTTI 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

 

Kolttakulttuurisäätiö 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

 

Siid kueʹtt, hankenumero 41577 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Hankkeessa rakennettiin Sevettijärvelle, kylän keskeiselle paikalle Kolttien Perinnetalon läheisyyteen, 

kyläläisten yhteiseen käyttöön 35-neliöinen, sähköistetty hirsikota. Kodan runko on tehty Saamelaisalueen 

koulutuskeskuksen hirsirakennuskurssilla oppilastyönä. Tässä hankkeessa kehikko pystytettiin ja rakennettiin 

valmiiksi: kotaan tehtiin katto, lattia, portaat, tulisija hormeineen, penkit ja pöydät sekä ikkuna ja ovi. Hankkeen 

toteutusaika oli 1.9.2017–31.12.2018. Hankkeelle myönnettiin tukea yhteensä 7798,84 euroa. Myönnetty tuki 

on 65 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. 

 

 

4. Raportti 

 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteet olivat osa Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020: hankkeen 

tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua parantamalla mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. 

Samalla hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kestävää kehitystä lisäämällä kyläyhteisön sosiaalista kestävyyttä. 

Hanke tavoitteena oli myös Peloton Pohjoisin strategian Saamelainen paikallinen kehittäminen: Siid kueʹtt -

hankkeen tavoitteena oli tukea saamelaiskulttuurin säilymistä ja elinvoimasuutta lisäämällä yhteisöllisyyttä ja 

parantamalla viihtyvyyttä kylässä ja saamelaisyhteisössä. 

 

Siid kueʹtt eli Kylän kota -hankkeen tavoitteena oli saada Sevettijärven kylälle yhteisöllinen, helposti lähestyttävä 

kohtaamispaikka, joka toimii kokoontumis- ja harrastuspaikkana sekä tapahtumatilana. Kylällä ei aiemmin ollut 

esimerkiksi nuorille omaa paikkaa, joten tavoitteena oli, että myös kylän nuoret tulevat käyttämään kotaa vapaa-

aikana kokoontumisiin ja harrastuksiin. Tavoitteena oli myös, että kota tukee Kolttien Perinnetalolla järjestettävien 

tapahtumien järjestämistä tarjoamalla mm. kahvitustilaa ja sateensuojan. Tavoitteena oli saada kylälle helposti 

lähestyttävä kaiken ikäisille sopiva yhteinen tila, joka muuntuu moneksi ja tukee olemassa olevien tapahtumien 

järjestämistä sekä edesauttaa uusien tapahtumien, erityisesti ulkoilmatapahtumien, järjestämistä. 

 

 

4.2.  Toteutus 

 

Toimenpiteet 

 

Kodan hirsikehikko oli valmistettu Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hirsirakennuskurssilla oppilastyönä 

lukuvuonna 2015–2016, ja se oli päätetty sijoittaa Sevettijärvelle yleishyödylliseen käyttöön. Tässä hankkeessa 

kodan hirsirunko pysytettiin ja kota rakennettiin käyttökuntoon. Kodan pohjaksi valettiin betonilaatta, jonka päälle 
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hirsirunko pystytettiin. Rungon pystytyksen jälkeen kodalle rakennettiin ja asennettiin kattotuolit. Katoksi tehtiin 

lautakatto, jonka päälle laitettiin huopakate. Lattiat tehtiin laudoista. Kotaan hankittiin ja asennettiin ovi ja ikkuna. 

Kotaan rakennettiin kiinteät penkit ja pöydät sekä puiden säilytyslaatikko. Kotaan hankittiin ja asennettiin tulisijaksi 

Kotakeittiö 100 Heavy Duty hormeineen. Lattialle teetettiin kipinäsuojaksi pelti. Kota sähköistettiin ja sinne 

asennettiin sähkövalot ja -lämmittimet. Ulko-oven eteen rakennettiin portaat sekä luiska. 

 

 

Aikataulu 

 

Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2017. Kota saatiin vesikaton alle syksyn aikana, ja sydäntalven ajan hanke oli 

tauolla. Rakentamista jatkettiin jälleen keväällä 2018, ja kota vihittiin käyttöön Inariviikkojen avajaisten yhteydessä 

Sevettijärvellä 20.7.2018. 

 

Resurssit 

 

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) kanssa. SAKK:n hirsirakennuksen 

pystytyskurssin opiskelijat olivat mukana hankkeen talkootöissä. Hankkeen työt tehtiin suurimmaksi osaksi 

talkootyönä. 

 

  

 

 

Toteutuksen organisaatio 

 

Hankkeen toteutti Kolttakulttuurisäätiö. 

 

Kustannukset ja rahoitus 



3 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 14 997,77 euroa, josta talkootyön osuus 3750,00 euroa ja yksityinen 

rahallinen osuus 1499,22. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea 9748,55 euroa, mikä on 65 % hankkeen 

hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen väliaikainen rahoitus on maksettu Kolttakulttuurisäätiön varoista. 

 

Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi) 

 

Hankkeessa ei ollut ohjausryhmää. Rakennuksen loppukatselmus pidettiin 31.8.2018. 

 

Toteutusoletukset ja riskit 

 

Riskinä hankkeen toteuttamisessa oli, että SAKK:n järjestämä kodan pystytyskurssi ei toteudu, esimerkiksi 

oppilaiden vähyyden vuoksi.  

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

 

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

 

Hankkeen tuloksena Sevettijärven kylälle on valmistunut sähköistetty ja tunnelmallinen, ympärivuotiseen käyttöön 

sopiva yhteinen tila. Kotaa hallinnoin Kolttakulttuurisäätiö, joka vastaa kodan avainten luovuttamisesta käyttäjille ja 

kodan yleisestä huollosta sekä sähkömaksuista. Kodan ja sen mahdollisuuksista tiedotetaan kyläläisille 

Kolttakulttuurisäätiön internet sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja paperisilla tiedotteilla. Kouluun ja kielipesään 

jaetaan tietoa kodan käyttömahdollisuuksista. Kota on kyläläisten ja kylällä toimivien yhdistysten vapaassa 

käytössä. Kodan käyttö on maksutonta, mutta kota pidetään lukittuna, jotta käyttöä voidaan valvoa eikä kotaa 

sotketa tai rikota. Avainta säilytetään Kolttatalolla, mistä sen saa kuka tahansa kyläläinen hakea. Kodan käyttöä 

seurataan vieraskirjalla. Kotaa on käytetty mm. juhlapaikkana. Koska kota on lähellä Sevettijärven koulua, myös 

opettajat ovat huomanneet kodan käyttömahdollisuudet esimerkiksi oppituntien pitopaikkana. 
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Nyt, kun on hyvät puitteet järjestää tapahtumia, voisi alkaa kehittämään erilaisia vuosittain toistuvia tapahtumia, 

jotka toisivat kyläläisiä entistä paremmin yhteen. 

 

 

6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat) 

 

 

 

Liitteet:  lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna 

 


