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LOPPURAPORTTI

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

1.

Toteuttajan nimi
Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry

2.

Hankkeen nimi ja hanketunnus
Frisbeegolfradasta virtaa ja hyvinvointia. Hankenumero: 28563

3.

Yhteenveto hankkeesta
Luosto on yksi Sodankylän kunnan 30 kylästä. Luoston kylässä asuu vakituisesti n. 100 asukasta.
Vakituisten asukkaiden joukko muodostuu aktiivisista työikäisistä asukkaista, lapsiperheistä ja jo
eläköityneistä asukkaista. Kylän pääasiallinen elinkeino on matkailu. Luoston kesäkauden palvelut ovat
talveen verrattuna vähäiset. Kesän pääasiallinen aktiviteetti on patikointi ja/tai pyöräily Pyhä-Luosto
kansallispuistossa, sen lisäksi alueen lammissa ja joella voi harrastaa kalastusta. Alueella on myös pieni
leikkipuisto pienlapsiperheille. Luoston frisbeegolfradan odotetaan tuovan hyvinvointia lisääviä
harrastusmahdollisuuksia kyläläisille, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan sesonkityöntekijöille sekä
laajentavan palvelutarjontaa kesämatkailijoiden houkuttelemiseksi ja viipymän pidentämiseksi. Pitkällä
aikavälillä 18-väyläinen frisbeegolfrata vahvistaa Luoston kylän pääasiallista elinkeinoa, matkailua,
ympärivuotisesti ja edesauttaa näin osaltaan asukkaiden hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamista
ympärivuotisesti.

4.

Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
•

ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun
kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämisstrategia
Leader Pohjoisimman Lapin Peloton Pohjoisin -strategian osalta hanke vastaa seuraaviin
painopisteisiin:
Palvelut ja infra
o palveluiden uudistaminen tai uusien palveluiden syntyminen
o hyvinvointia ja alueen viihtyvyyttä tukevan infran kehittämistä
o kylissä asumista ja palveluiden ja infran kehittämistä
o
yhteisöllistä maiseman ja ympäristön hoitoa
Luoston 18-väyläinen frisbeegolfrata kehittää Luoston alueen kesätarjontaa uudella
omatoimisella palvelukokonaisuudella. Frisbeegolf on mitä mainioin ulkoilu- ja
liikuntamuoto kaikenikäisille. Lajin harrastamisen kynnys on matala, sillä se on edullista
eikä edellytä kovaa fyysistä kuntoa. Se myös tarjoaa loistavan perheen ja/tai
kaveriporukan ajanviettotavan sekä vahvistaa osaltaan sosiaalista kanssakäymistä
pienessä kyläyhteisössä. Näin ollen se edistää Luoston kylän asukkaiden,
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sesonkityöläisten ja matkailijoiden hyvinvointia sekä alueen viihtyvyyttä. Sillä hankkeen
myötä Luoston laskettelurinteiden ympäristö tulee ympärivuotisesti hyödynnettyä ja
rinnealue korkeuseroineen ja tunturimaisemineen tuo radalle erottautumistekijän muihin
kotimaisiin ratoihin verrattuna. Pysyvien asukkaiden ja erityisesti nuorten osalta radalla voi
olla erityinen merkitys päätöksellä asua Luostolla kirkonkylän sijasta, sillä tällä hetkellä
harrastustarjontaa/-toimintaa ei juurikaan lumettomalle ajalle ole.
Yrittäjyys ja paikalliset elinolot
o matkailun ja elämysten tarjoamista
o paikallista palvelutarjontaa yrityksille
o paikallisten elinkeinojen vahvistumista ja yrittäjyyttä
o yritysten yhteistyöverkostojen syntymistä tai kehittämistä osaavan työvoiman
rekrytointia tai yrittäjien houkuttelua alueelle
o pysyvien työpaikkojen syntymistä
Luoston 18-väyläinen frisbeegolfrata lisää palvelutarjontaa kesäkaudelle. Se mahdollistaa
pienyritysten tuotetarjonnan laajentamisen esim. lajiopetukseen tai ohjattuihin
ratakierroksiin tai jopa tapahtumaviikonvaihteiden kehittämisen lajin ympärille
kisatoiminnan kautta. Rata voi osaltaan edesauttaa lumettoman ajan työvoiman
rekrytoinnista, sillä se tarjoaa yhden hyvän lisän vapaa-ajanviettoon erityisesti
nuoremmalle henkilökunnalle. Matkailukeskuksissa asuvat työntekijät ovat usein
autottomia ja rajallisen julkisen liikenteen vuoksi, ei vapaa-ajan harrastaminen
kuntataajamissa ole heille mahdollista. Mahdollinen matkailijamäärän lisääntyminen ja
viipymän pidentyminen yhdessä voivat edesauttaa pysyvien työpaikkojen syntymistä ja
näin vahvistaa kylän pääasiallista elinkeinoa. Luoston yrittäjien päätös käyttää rataan osa
talven kotimaanmarkkinointibudjetista edesauttaa yhteistyöverkostojen kehittämistä
alueella.
Nuoret
o lasten tai nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistumista tai positiivisia kokemuksia
alueelta
o lasten tai nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämistä ja viihtyvyyttä
kotiseudulla
o nuorten osallisuutta ja viihtyvyyttä kotiseudullaan.
Luoston kylässä on lapsiperheitä, joiden kokemuksiin alueelta, harrastusmallisuuksien
kehittämiseen sekä kotiseutuviihtyvyyteen radalla on positiivinen merkitys. Paikallisten
nuorten odotetaan osallistuvan radan ylläpitotalkoisiin yhdessä muiden kylän asukkaiden
kanssa. Pyritään aktivoimaan paikallisia nuoria järjestämään viikko-/kuukausikisoja
radalla.
Leader Pohjoisimman Lapin Peloton Pohjoisin -strategian keinojen osalta hanke vastaa
seuraaviin keinoihin:
Yhteisöllisyys ja innostus
o kylien ja järjestöjen suunnitelmallista kehittämistyötä tai kylien liiketoiminnan
kehittämistä
o innostavaa yhteisöllistä kehittämistä
o vapaaehtoistoiminnan kehittämistä
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o
o

loma-asukkaiden, uusien asukkaiden tai nuorten saamista mukaan
kehittämistoimintaan
yrittäjien ja elinkeinoelämän me-hengen vahvistumista

Luoston frisbeegolfradan toteuttaminen on ensikertaa mainittu Luoston MasterPlanin
päivitystyössä, syksyllä 2014. Osana MasterPlanin päivitystyötä toteutettiin kysely
asukkaille, mökinomistajille, yrittäjille ja matkanjärjestäjille. Tässä yhteydessä
ympärivuotisen harrastus- ja matkailutoiminnan kehittäminen nousi esiin ja yhtenä keinona
kesäkauden osalta kyselytutkimuksen tuloksissa nostettiin Luoston frisbeegolfradan
toteuttaminen. Rata on nostettu MasterPlanin pohjalta laadittujen toteutettavien
toimenpiteiden prioriteettilistalle. Nyt kun radan osalta päästiin suunnittelusta toteutukseen
edesauttaa se jatkossakin vastaavien kehittämisideoiden esiintuomista ja yhdessä sopivan
toimintamallin löytämistä ideoiden toteuttamiseksi. Radan ylläpito ja huolto on tarkoitus
toteuttaa Pyhä-Luosto Matkailuyhdistyksen koordinoimilla talkoilla, joihin kyläläisten ja
mökkiläisten ikään katsomatta uskotaan osallistuvan.

•

hankkeen tavoitteet
Luoston frisbeegolfradan odotetaan tuovan hyvinvointia lisääviä harrastusmahdollisuuksia
kyläläisille, mielekästä tekemistä vapaa-aikaan sesonkityöntekijöille sekä laajentaa
palvelutarjontaa kesämatkailijoiden houkuttelemiseksi ja viipymän pidentämiseksi.
Pitkällä aikavälillä 18-väyläinen frisbeegolfrata vahvistaa Luoston kylän pääasiallista
elinkeinoa, matkailua, ympärivuotisesti ja edesauttaa näin osaltaan asukkaiden
hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamista ympärivuotisesti. Hanke mahdollistaa myös
esim. uusien lajiin liittyvien kisatapahtumien kehittämisen kesäkaudelle. Lisäksi se tarjoaa
mahdollisuuden houkutella lähialueiden nuoria pelaajia käyttämään myös Luoston
palveluita. Lähialueen nuorten harrastajien keskuudessa on ollut alustavia puheita
kesäkisoista, johon voisi liittää lähikuntien (Sodankylä ja Kemijärvi) radat ja Pyhän
olemassa olevan radan sekä Luoston tulevan radan.
Hankkeen tuloksia seurataan matkailijoiden osalta mm. Tilastokeskuksen tuottamilla
tilastoilla matkailijamäärän kehityksestä ja viipymästä.

4.2. Toteutus
•

toimenpiteet
Hankkeessa hankittiin ostopalveluna 18-väyläinen frisbeegolfrata Luoston hiihtokeskuksen
alueelle. Hakijana hankkeessa toimi Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry. Ensimmäiseksi
Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry pyysi tarjoukset radan toteutuksesta kolmelta taholta.
Tarjouspyynnössä pyydettiin kokonaistarjousta radan suunnittelusta, välineistöstä sekä
asennuksesta hyväksyttävän suunnitelman pohjalta. Tarjousten pohjalta valikoitui
kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi toteuttajaksi Innova Champion Europe Oy (Disc
Golf Park).
Radan suunnittelu valitun toteuttajan kanssa käynnistettiin kesäkuussa 2016. Varsinainen
radan pystytys käynnistyi heinäkuun aikana ja rata otettiin käyttöön elokuussa 2016.
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•

aikataulu
Luoston 18-väyläisen frisbeegolfradan toteutuksen aikataulu:
o tarjouspyynnöt hintatason tarkistamiseksi huhtikuun loppu 2016
o tarjousten läpikäynti ja toteuttajan alustava valinta toukokuu 2016
o tilaus kesäkuu 2016
o radan suunnittelu, asennus ja töiden aloituksesta tiedottaminen kesä-elokuu 2016
o radan käyttöönotto ja tiedottaminen syyskuu 2016
o loppuraportointi ja maksatuksen haku maaliskuu-huhtikuu 2017

•

toteutuksen organisaatio
Hankkeen hakijana ja tilaajana ostopalvelun osalta on toiminut Pyhä-Luosto
Matkailuyhdistys ry. Radan suunnittelusta ja asennuksesta on vastannut Innova Champion
Europe Oy.

•

kustannukset ja rahoitus
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio
Kustannuslaji
Haettu euroa
Koneet, laitteet ja kalusto
360,00
Rakentaminen
15 030,00
Kokonaiskustannukset
15 390,00

Hyväksytty euroa
360,00
15 030,00
15 390,00

Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 15 390,00 euroa alla esitetyn
rahoitussuunnitelman mukaisesti.
Rahoituslaji
Haettu euroa
Hyväksytty euroa
Haettava tuki / avustus
8 002,80
EU-osuus
4 201,47
Valtio
3 801,33
Kuntaraha toimintaryhmältä
2 000,70
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen 2 000,70
Muu julkinen rahoitus
0,00
Julkinen kokonaisrahoitus
10 003,50
10 003,50
Yksityinen, rahallinen osuus
5 386,50
5 386,50
Yksityinen, vastikkeeton työ
0,00
Yksityinen rahoitus yhteensä
5 386,50
5 386,50
Rahoitus yhteensä
15 390,00
15 390,00
•

raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi)
Hanke toteutettiin ostopalveluna, eikä hankkeelle nimetty ohjausryhmää.
Hankkeen toteutus edellytti seuraavia sopimuksia/toimenpiteitä:
o maankäyttölupa paikan vuokralaiselta (Koy Luoston Kelot Oy/12.5.2016) ja
maanomistajan (Metsähallitus/sposti 1.8.2016)) suostumus paikan käyttöön
frisbeegolfratatoimintaan.
o toimenpidelupa Sodankylän kunnan rakennusvalvonnasta (23.5.2016)
o Sijaintikatselmus (Sijaintikatselmus pöytäkirja 15.6.2016)
o Loppukatselmus (Loppukatselmus pöytäkirja 4.10.2016)
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4.3. Yhteistyökumppanit
Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry sekä radan toteuttaja Innova Champion Europe Oy.
Tulokset ja vaikutukset
Hankkeella toteutettiin Luostolle 18-väyläinen frisbeegolfrata. Hankkeessa myös hankittiin kiekot, joita
on mahdollista saada lainaksi panttia vastaan alueen palvelupisteistä. Rata saatiin käyttöön
elokuussa 2016. Jo ensimmäinen syksy on osoittanut sen, että rata on kaivattu lisä niin alueen
asukkaiden ja työntekijöiden, lähikuntien harrastajien kuin matkailijoidenkin keskuudessa. Alueella
syyssesongissa töissä olleet käyttivät rataa vapaa-ajallaan, lähikuntien harrastajia kävi rataan
tutustumassa ensimmäisen syksyn aikana ja matkailijat käyttivät rataa erityisesti ruskasesongin ja
syylomien aikaan. Radan ylläpitoon liittyen onkin sovittu, että rata laitetaan talviteloille vasta
syyslomakauden päätyttyä.
Näin olleen hankkeen voidaan katsoa vastanneen tavoitteisiin, jotka sille asetettiin. Se on tuonut
yhden uuden harrastusmahdollisuuden Luoston kylään. Jatkossa se osaltaan mahdollistaa myös
kesämatkailun vahvistamisen mm. viipymää pidentämällä. Se edesauttaa myös syyslomasesongin
vahvistamista, kun asiakkaille on tarjota mielekästä tekemistä lomansa ajaksi. Pyhä-Luosto
Matkailuyhdistys ry:n tapahtumatyöryhmässä on päätetty, että kesällä 2017 pidetään frisbeegolfkisat
vuoroviikoin Luoston uudella radalla ja Pyhälle aiemmin toteutetulla radalla. Kisoihin on kaikilla
mahdollisuus osallistua mutta erityisesti odotetaan paikallisten lähialueiden nuorten ja harrastajien
innostuvan viikkokisoista.

5.

Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Radasta saatiin jo jonkin verran käyttäjäpalautteita ensimmäisen syksyn aikana ja palautteiden
pohjalta tehtiin vielä pieniä hienosäätöjä heitto-alustoihin ja korien löydettävyyteen liittyen.
Kesästä 2017 alkaen saadaan kattavammin käyttäjäpalautteita, joiden pohjalta tarvittaessa tehdään
toimenpiteitä niin, että rata palvelee mahdollisimman hyvin käyttäjiä.

6.

Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)

30.3.2017
ANU SUMMANEN
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