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LOPPURAPORTTI
1. Hankkeen toteuttaja
Utsjokisuun kyläyhdistys ry
Utsjoentie 9, 99980 Utsjoki
0408228889, utsjokisuun.kylayhdistys@gmail.com
Organisaatio
Hallitus
- Arto Ahlakorpi, puheenjohtaja
- Minna Saastamoinen, varapuheenjohtaja
- Tuula Porsanger, sihteeri
- Anne Forsell, rahastonhoitaja
- Erkki Malin, jäsen
- Tapio Guttorm, jäsen
- Lotta Saari, jäsen

Varajäsen
Birit Vuolab
Maija-Liisa Koivuranta
Marjut Mellanen
Katariina Roiha
Vuokko Hirvonen
Maija Länsman

2. Kylätalo Giisán remonttihanke, 3554
Toteutusaika 1.9.2016 – 31.1.2017
3. Yhteenveto hankkeesta
Pihalla oleva leikkipaikka oli pusikoitunut ja kivet tulleet esiin ajan myötä ja se
kaipasi mukavaa istuskelupaikkaa. Alue raivattiin ja tasoitettiin, sekä sinne saatiin
pöytä ja penkit lahjoituksena.
Keittiössä pitkään käytössä olleet ja lahjoituksina saadut vanhat kojeet ja laitteet
sekä kalusteet olivat jo niin huonokuntoisia, että ne oli uusittava. Keittiön lattian
muovimatto oli kulunut paikoin puhki, joten myös se on uusittu.
Keittiön yhteydessä olevasta vanhasta WC-tilasta poistettiin rikkinäinen
astianpesukone, putket purettiin ja pinnat uusittiin, sekä sinne laitettiin hyllyt. Näin
saatiin keittiöön lisää säilytystilaa
Eteläpään eteisen lattiapinta oli ainakin 30 vuoden takainen, se uusittiin
Lasten leikkipaikka kaipasi jonkinlaista rajaamista eteisaulassa. Tilanjakajiksi
hankittiin lokerikot, jotka toimivat myös säilytystiloina. Kahvilan pöydistä kaksi oli
epäkäytännöllistä isoa pyöreää ja yksi todella huonokuntoinen. Tilalle hankittiin
kaksi uutta pöytää.
Kirppishuoneessa myyntipaikat oli kalustettu sieltä ja täältä kerätyillä pöydillä ja
hyllyillä, jotka eivät sovi siihen tilaan ja siihen tarkoitukseen. Huone kalustettiin
uusilla hyllyköillä ja henkaritelineillä
Hankkeella on korjattu ja kalustettu kylätalon tiloja paremmin toimiviksi ja
vastaamaan käyttötarvetta.
Hankkeesta ja sen valmistumisesta on kerrottu yhdistyksen Fagebook-sivulla
osoitteessa https:/www.facebook.com/groups/utsjokisuu?frer=ts
4. Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
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Hanke toteuttaa sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa
2014 - 2020 että Leader Peloton Pohjoisin 2014 - 2020
kehittämisstrategiaa.
Hanke on Pohjoisimman Lapin Leader ry:n strategian valintakriteerin
mukainen yleishyödyllinen investointihanke, joka toteuttaa painopistettä
palvelut ja infra edistämällä palveluiden saatavuutta, palveluvalikoimaa
ja kylätalon toimivuutta palvelupisteenä.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen toteutuminen auttaa talon toiminnassa mukana olevat
yhdistykset (käsityöyhdistys Šiella, MLL:n Utsjoen yhdistys), jotka
voivat jatkaa toimintaansa laadukkaasti kylätalossa. Lapsille on oma
mukava leikkinurkkaus sisällä ja keinut ja kiipeilyteline pihalla. Nuorten
tapaamispaikaksi kylätalon kahvila soveltuu erinomaisesti ja
kirpputorilla voi helposti myydä tavaroita tai tehdä mukavia löytöjä.
Nykyiset kaksi vakituista työpaikkaa säilyivät jatkossakin. Lisäksi talon
korjaus ja kalustehankinnat hyödyttävät koko kyläyhteisöä, koska
kylätalo on olennainen osa kylän elämää. Kylätalolla kyläläiset, eri
yhdistykset ja organisaatiot järjestävät vuosittain n. 50 erilaista
kokoontumista, kokousta, seminaaria tai tapahtumaa.

4.2. Toteutus
Toimenpiteet
 syyskuun alkupuolella on hankittu kirppishuoneeseen uudet hyllyköt ja
henkaritelineen, tyhjennetty huone ja poistettu vanhat kalusteet ja
koottu ja asetettu paikalleen uudet kalusteet
 lokakuun alkupuolella on raivattu ja tasoitettu ulkona oleva leikkipaikka
 marraskuussa on tyhjennetty keittiö, irrotettukeittiön ja eteisen lattioista
matto sekä asennettu uudet lattiapinnat
 marraskuussa on tyhjennetty komero, korjattu ja maalattu seinät ja
asennettu hyllyt
 marras- ja joulukuun alussa on hankittu eteisen leikkinurkkaukseen
hyllyköt tilanjakajiksi ja koottu ne ja asetettu paikalleen
 marraskuun loppupuolella asennettukeittiöön uudet kaapit ja kojeet
sekä suoritettu loppusiivous
Aikataulu
 1.-15.9.16 tehty kirppishuoneeseen kalusteiden uusiminen
 4.-15.10.16 kunnostettu ulkoleikkipaikka
 17.11. - 2.12.16 kalustettu sisällä leikkinurkkaus ja hankittu kahvilaan
kaksi pöytää
 6.11. - 17.11.16 tyhjennetty keittiöstä ja komerosta vanhat kalusteet ja
kojeet sekä irrotettu lattiamatot
 17. - 24.11.16 asennettu keittiön uudet kalusteet ja kojeet, rakennettu
komero ja loppusiivous
Resurssit
 talkoisiin osallistui yhteensä 16 henkilöä, 276 tuntia
 tilatut ammattityöt teki kaksi yritystä
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Toteutuksen organisaatio
hankkeen on toteuttanut Utsjokisuun kyläyhdistys ry:n hallitus, jonka
puheenjohtaja on Arto Ahlakorpi
tarvikkeiden hankkimisen ja talkoolaisten kutsumisen ja tuntikirjanpidon
on tehnyt Tuula Porsanger, yhdistyksen sihteeri
Kustannukset ja rahoitus
 Kustannukset
o koneet, laitteet ja kalusto
o rakentaminen
o aineettomat investoinnit (talkoot)
o yhteensä
 Rahoitus
o ELY-Keskus, haettava tuki / avustus
o kuntaraha toimintaryhmältä
o julkinen tuki yhteensä
o yksityinen, rahallinen osuus
o yksityinen, vastikkeeton työ
o rahoitus yhteensä




1 194,59
9 114,92
4 140,00
14 449,51
7 513,74
1 878,44
9 392,18
917,33
4 140,00
14 449,51

Raportointi ja seuranta
Utsjokisuun kyläyhdistys ry:n hallitus on hankkeen aikana pitänyt neljä
kokousta, joissa on seurattu hankkeen toteutumista suunnitelman
mukaisesti
hankkeella ei ole ollut ohjausryhmää

Toteutusoletukset ja riskit
 hanke on toteutunut suunnitelman mukaisena
 hankkeessa ei ole ollut riskiä
4.3. Yhteistyökumppanit
 hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat olleet kylätalon toiminnassa
mukana olevat muut yhdistykset; käsityöyhdistys Šiella ry ja MLL:n Utsjoen
yhdistys
4.4. Tulokset ja vaikutukset
 hankkeessa on kunnostettu ja kalustettu kylätaloa ja pihapiiriä
onnistuneesti suunnitelman mukaisesti
 hankkeen avulla kohennettu kylätalo palvelee kyläläisiä, yhdistyksiä, muita
organisaatioita, matkailijoita ja yrityksiä entistä paremmin
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
 kylätalon toiminnasta vastaavat yhdistykset pitävät talon ja sen tilojen ja
kojeiden kunnon hyvänä, jotta toiminta kylätalolla voisi jatkua sujuvasti ja
turvallisesti
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Leikkipaikan raivaus

Keittiö ennen
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Keittiön lattiamaton irrotus, kovaa hommaa

Eteinen riisuttuna

Yhteisvoimin
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Tyhjennetty keittiö

Uusi leikkinurkkaus
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Uudet kalusteet kirppishuoneessa

Uusi keittiö
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6. Allekirjoittajat ja päiväys (viralliset nimenkirjoittajat)
Utsjoki 21.01.2017

.Arto Ahlakorpi, pj

Tuula Porsanger, siht
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