
LOPPURAPORTTI

1. Toteuttajan nimi: Hautajärven kyläyhdistys ry

2. Hankkeen nimija hankenumero: Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon! 75425

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa ajanmukaistettiin kylätalo Seutulan tiloja ja parannettiin tilojen käytettävyyttä.

Keittiötilaa laajennettiin ja sinne hankittiin sopivat laitteistot suurempienkin tapahtumien
järjestämiseen.

Lämminvesivaraaja uusittiin, wc-tilat ajanmukaistettiin ja pintaremontilla saatiin parannettua

viihtyisyyttä.
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AV-välineistön hankinta
parantaa erilaisten kokousten
ja koulutusten järjestämistä
tiloissa.

Nuoret suunnittelivat ja

toteuttivat frisbeegolfrad a n,

jossa on 2 heidän itse
kierrätysmateriaaleista
tekemäänsä koria sekä 3

ostokoria, joita voidaan
käyttää myös talviaikaan
kylätalon liikuntasalissa
heittoharjoitteluun.
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4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

o Hanke edistää Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti maaseudun

elinvoimaa ja elämänlaatua.
Peloton Pohjoisin -kehittämisstrategian mukaisesti hanke edistää kylissä asumista ja

palvelujen ja infran kehittämistä alueella sekä nuorten osallisuutta ja viihtyvyyttä
kotiseudulla. Se myös edesauttaa mahdollisten uusien työpaikkojen syntymistä.

r Hankkeen tavoitteena on pitää kyläalue vireänä ja asukkaille mieluisa toimitila kunnossa sekä

paremmin käytettävissä. Yhteisellä tekemisellä lisätään yhteisöllisyyttä ja me-henkeä

alueella: mukana talkoissa ovat myös alueemme nuoret, jotta he tuntisivat olevansa mukana
ja tärkeä osa kyläyhteisöä ja oppisivat yhteiseen tekemiseen.
Alueen uusien asukkaiden ja mökkiläisten on myös helppo tulla mukaan kyläyhteisön

toimintaan talkoissa, ja he tutustuvat siellä muihin kyläläisiin ja eritoimijoihin.

4.2. Toteutus

o Toimenpiteet
- Keittiö tyhjennettiin ja väliseinä purettiin, jolloin sinne saatiin lisää tilaa entisistä

pukuhuoneesta, pikkueteisestä ja wc:stä. Entisen pukuhuoneen ikkuna poistettiin ja aukko
peitettiin.

- Keittiön ja myyntitilan lattiat purettiin, vanhat vesi- ja viemäriputket sekä sähkö-

kaapeloinnit uusittiin.
- Keittiön katto, seinät ja lattiat koolattiin, villoitettiin ja levytettiin. Keittiön katto ja seinät

tasoitettiin ja maalattiin. Myyntitilan katto ja seinät maalattiin.
- Lattiamatto asennettiin keittiöön ja myyntitilaan.
- Asennettiin uuneille ja tiskikoneelle huuvat ilmastointiputkineen.
- Asennettiin jääkaappi, hella ja uunit.
- Lämminvesivaraaja asennettiin myyntitilaan.
- Tiskikone nostettiin ergonomisesti oikealle korkeudelle. Entisiin keittiökaapistoihin laitettiin

kalustejalat ja ne asennettiin paikoilleen.
- Kylmälasikon koneisto käytettiin huollossa, jossa siihen uusittiin puhallinmoottori.
- Hankittiin projektorija dokumenttikamera, jotka sijoitettiin kahvilatilaan.
- Eteisen lattiahalkeama korjattiin: halkeaman piikkaus ja purku, raudoitus ja valu.
- Asennettiin uudet wc-istuimet ja urinaali, lavuaarit ja hanat sekä invawc-tilaan

lastenhoitopöytä.
- Eteistilan seinät ja katto maalattiin, lattiaan asennettiin vinyylimatto.
- Nuoret suunnittelivat frisbeegolfradan johon ostettiin 3 valmista koria ja rakennettiin 2

koria kierrätysmateriaaleista. Korit vietiin paikoilleen ja tehtiin kartta radasta.
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Aikataulu
Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2018-1.10.2019. Hanke aikataulutettiin siten, etteisen
toimenpiteillä ollut vaikutusta vuosittaisten kylätapahtumien järjestämiseen.
Keittiötilojen remontti aloitettiin vasta kun metsästysseurojen peijaiset ja kyläyhdistyksen
jouluruokailu oli pidetty ja se valmistui pilkkikilpailutapahtumaan mennessä pääsiäiseksi.
Tämän jälkeen hengähdettiin hieman ja tehtiin ns. pienempiä hankkeen töitä;
frisbeegolfradan suunnittelua ja av-laitteiden ja muiden tarvikkeiden tilausta.
Hautajärvi-päivän L5.7. kylätapahtuman jälkeen alettiin taas tositoimiin eteisen
remontoinnilla ja wc-tilojen kalusteiden asentamisella. Ja viimeisimpänä syyskuussa
valmistui frisbeegolfratakin.

Resurssit
Hankkeen aikana talkoisiin osallistui kaikkiaan 45 henkilöä ja talkootunteja kertyi yli 2000.
Talkooväen joukossa oli ammattitaitoa kaikkeen muuhun paitsi keittiön lattiamaton
asentamiseen, joka piti tehdä suunnitelmasta poiketen ostopalveluna.

Toteutuksen organisaatio
Hankkeen toteuttajana toimi Hautajärven kyläyhdistys; talkoovastaavina toimivat
yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hankkeen hallinnoinnin hoiti yhdistyksen
ra haston hoitaja.
Ta lkoopä ivien ruoka h uollosta vastasivat H a utajä rven M a rtat.

Kustannukset ja rahoitus
Keittiölaitteistot päätettiin ostaa käytettyinä, näin säästettiin yli puolet uusien hintaan
verrattuna. Kaikki laitteet (uuni, liesi, kylmäkaappija huuvat) ovat takuuhuollettuja ja niille
saatiin toimintatakuu.
lsommissa erissä rakennustavaroita ja laitteita kilpailutettuamme saimme niiden hintoihin
hyvin alennusta toimittajilta; tämä näkyy varsinkin rakentamisen puolelta jossa toteutumaksi
tuli 59,5% kustannusarviosta.

Hankeaikaiseen rahoitukseen haettiin Sallan kunnalta laina, jonka henkilökohtaisen
takauksen allekirjoittivat Hautajärven kyläyhdistys ry:n ja Oulangan Seutupojat ry:n
puheenjohtajat.
Mahdollisista hankkeen ulkopuolisista lisäkustannuksista sovittiin vastattavan kolmen
yhdistyksen kesken: Hautajärven kyläyhdistys ry, Oulangan Seutupojat ry ja Oulangan Erä-
ja Kalamiehet ry. Näitä kuluja kertyiyhteensä LsZg,64€.
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Hankkeen toteutuneet tositteelliset kustannukset olivat yhteensä 26322,92€ eli 62,35%
alkuperäisestä kustannusarviosta.
Koneet, laitteet ja välineet -osion toteutuma oli 4397,44€ (80,44%')ja Rakentaminen -osion

21925,48€ (59,66%1.

KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

Sykettä Seutulaan -kööki kuntoon!

KONEET. LAITTEET JA VÄUNEET

tositteelliset kustannukset yhteensä I koneet, laitteet
ja välineet

vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ

YHT

RAKENTAMINEN

tositteelliset kustannukset yhteensä / rakentaminen

vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ

YHT

tositteelliset kustannukset yhteensä

vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ yhteensä

YHT

42216,89 26322,92

22732,19 14173,89

64949,08 40496,81

5466,44

2943,49

8409,93

36750,45

19788,70

56539,1 5

toteutuma

4397,44

2367,74

6765,1 8

21925,48

1 1805,94

33731,81

tot %

1069,00 80,44 0/o

575,75 84,440/o

14884,97 59,66 %

8014,42 59,66 %

15953,97 62,35 0/o

8590,61 62,35 Yo

62,350/o

RAHOITUSSUUNNITELMA

Julkinen tuki

EU-osuus

Valtio

Kuntaraha toimintaryhmältä

Julkinen tuki yhteensä

Yksityinen rahoitus

josta talkootyötä

yksityinen rahallinen osuus

Rahoitussuunnitelma yhteensä

17731,09

16042,43

8443,38

42216,94

22732,18

22732,18

0,00

64949,08

toteutuma 62,35%

1 1055,62

10442,72

5264,58

26322,93

14173,88

14173,88

0,00

40496,81
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. Raportointijaseuranta
Hankkeella ei ollut ohjausryhmää.
Hankkeen aloituspalaverissa 21,.L0.2018 sovittiin talkoiden aikataulusta ja miten niistä
ilmoitetaan, eli kyläsivuilla netissä sekä KotiLappi -lehden Muistilista-palstalla. Hankkeelle
perustettiin myös Whatsapp -ryhmä, jossa talkoista ilmoitettiin.
Vuodenvaihteessa täytettiin vuoden 2018 seurantatiedot Hyrrään.
Hankkeen edistymisen aikana hankeasioita ja hankkeen edistymistä on käsitelty eri
yhdistysten kokouksissa, joten erillisiä hankkeen kokouksia ei ole ollut tarvetta pitää.

Lehtijuttuja hankkeen tiimoilta tehtiin paikallislehteen kolme kpl.

H an kkeen päätöspalaveri pidetti in 22.9.2OL9.

o Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen toimenpiteet toteutettiin pääosin suunnitelman mukaisesti, pieniä muutoksia tuli
mm. uusi lämminvesivaraaja asennettiin kellarin sijasta ylös myyntitilaan, monitoimiuuni
ostettiin yhden 10-johteisen sijasta kahtena erillisenä 6-johteisena sekä vaihtolavaa jätteille
emme tarvinneet vaan ne kuljetettiin Sallan jäteasemalle itse.

Riskejä emme tässä hankkeessa kokeneet olevan; hankkeen suunnitteluun osallistui laajasti
alueen eri yhdistysten henkilöitä joten talkooväkeä riitti hyvin.

4.3. Yhteistyökumppanit
Hankkeen yhteystyökumppaneina kyläyhdistyksellä ovat olleet muut paikalliset yhdistykset:
kylätalo Seutulan omistava Oulangan Seutupojat ry, Oulangan Erä- ja Kalamiehet ry, Vuoman
Erä ry ja Hautajärven Martat ry.

Kylätalo Seutulan käytöstä on tehty yhteistyösopimus Hautajärven kyläyhdistys ry:n ja talon
omistavan Oulangan Seutupojat ry:n kanssa vuoteen 2025 saakka. Sopimuksen mukaan tilat
ovat kaikkien alueen toimijoiden ja asukkaiden käytettävissä saakka korkeintaan todellisia
ylläpitoku luja vastaan.

4.4. Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen tuloksena kylätalon keittiötilat ovat ajanmukaiset ja siellä voidaan paremmin
järjestää isompiakin tilaisuuksia. Sosiaalitilojen kalusteiden uusimisella ja eteisen
pintaremontilla saatiin tilat viihtyisämmiksija av-laitteistojen hankkimisen myötä erilaisten
koulutusten ja kokouksien pitäminen on myös helpompaa.
Kylätalon toimintaa pyritään kehittämään alueen asukkaiden tarpeiden mukaisesti; nyt
syksyllä on aloitettu SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa -projektin toiminta, joka on

kohdennettu ikääntyville kotona asuville Etelä-Sallan asukkaille. Kerran kuussa pidettävässä

avoimessa kohtaamispaikassa on vaihtuvia aiheita, mm. tietoa turvallisesta ikääntymisestä ja

kotona pärjäämisestä. Osallistujat itsekin voivat vaikuttaa tapaamisten aiheisiin ja erilaisiin
harrasteisiin mitä siellä tullaan tekemään.
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Kylätalon toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen onnistuu paremmin ajanmukaisissa

tiloissa. Tilojen käytön lisääntyessä saadaan lisää tuloja talon ylläpitoon ja kaikenlaisen

uudenkin toiminnan kehittämiseen siellä.

Ajanmukaistetut tilat tuovat lisää mahdollisuuksia, esimerkiksi ruokailujen järjestäminen

ohjelmapalveluille, pitopalvelut, muistotilaisuudet, vanhusten ruokapalvelut tms. voivat tuoda
töitä paikallisille asukkaille. Majoituksen (esim. asuntovaunupaikat), eritoimijoiden leirien,
metsästysseurojen tapahtumien eli vaikkapa koiranäyttelyiden ja haukkukokeiden tms.
järjestämisessä kylätalo voi olla tukikohtana toiminnalle.
Kylätalon käyttöastetta seurataan vuosittain; urheiluseura hakee kunnalta avustuksen

toiminnan mukaan, joten kaikki kerhot ym. tapahtumat kirjataan ylös. Tästä on helppo seurata

myös miten tilojen ajanmukaistamisella on vaikutusta talon käyttöasteeseen.

Talon ulkomaalaus tulee ajankohtaiseksi muutaman vuoden sisällä, tähänkin uskomme vielä

riittävän talkoohenkeä !

5. Allekirjoittajat ja päiväys

Raportin laatija: Outi Huhtala, Hautajärven kyläyhdistys ry rahastonhoitaja

H a utaj ä rve llä 24.10.2019

Sakari Huhtala
puheenjohtaja
Hautajärven kyläyhd istys ry

Liitteet: lehtijutut, kuvia

'2,,r*. 1,"4
Rrir- Ah"l.
sihteeri
Hautajärven kyläyhdistys ry

@.
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Lehtiiutut:

Sykettä
Seutulaan
-köökikuntoon!
Hautajän'en §läyhdistys ry:n hank-
keelle Sykotä Seutulaan -kööki
kuntoon! on saatu rahoitus Pohioi
simman Lapin Leader r\.:n keutta.
Hankeaika on 1.10.2018 - 

-I.10. 
20]9.

Hankkeessa suurennetaan kvla-
talo Seutulan kt'ittiotilaa ja sinne
hankitaan -.opivammat laitteistot
suurelnpienkin tapahtumien jarjes-
tärniseen.

Talorr rvc-tilat aianlnukaist('taan.
länrrninvesivaraaja uusitaan sckä
hankitaan av-välineistöä kokousten
i.r koulutusten järiestärniseen. Irin-
tarr'mont ill.r saad.ran parannelt u.l ti-
lojen viihrvisvr,ttä.

Nuortcn suunnittelerna ia toteut-
tarna pienimuotoinen frisbeegollia-
tå sljoittuu entisen urheilukentän
vnrparistiiön; osa koreista rakenne-
iaan kicrratlsnratr'riaak,rsta ilse ia
osa ostelaen valnriina irtokore.ina,

loitl voidaan hvfulyntää myös talvi-
aikana kylätalon liikuntasalissa,

I{ankkcen kokonaiskustannusar-
r io on 64949€ josta julkista tukea

Torstaina 18. tokakuuta 2018 XOTI-LAppl

Seututa sijaitsee
Sallassa Hautajär-
ven kytässå.

saadaan 65%. omarahoitusosuus ka-
tetaan talkoot-völla. Hanketta varten
saadaan Sallan kunnalta laina, jolla
saadaan katettua hankeaikaist't ku-
Iut.

[{autajän,r,n kr'läyhdist,vs ry on
tu.hnw iatkosopinruksen Seutulan
ka,vtösta kylätalona rakennuksen
omistajan Oulangan Seutupojat rv:rr
kanssa. Kvlätaloa käytetään erilais-
ten liikunta- ,vm. kerhoien, kurssien

;a kokorrksien sekä muiden tapahtu-
mien pitopaikkana Väkimäärältään
suurirnpia vuotuisia tapahtumia
ovat Hautajarvi-päiva Sallaviikkojen
aikaan 15.7. seka paikallisten met-
såstvsseurojen hirvipeija iset.

tlankkeen ti inroilra pidetään k-v-

lJtalo Seutulass.r tiedotustilaisuus
sunnuntaina 21.10. klo 18.30: tulka.r-
pas iltakahri:illci

Tositoinrirrr aletaan sittcn talvent-
Inalla kyläyhdistyksen jouluruokai-
Iun lälkern. talkoisla ilmoitctaan Ko-
tiLappi-lehtlerr rnuistilistalla sekä
k1'lävhdistvksen kot isivuilla.
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j uhlistettiin Savinapoikia
frirsbeeradalle korit ia arlaiaisct Kvlätalo seutulan
'Kööki kuntoon' loppusuoralla.

Hautajärui-päivänä

-\esatr il.i{iåirru-Iraivaa snapui t&L.
f rett;miän rti'rs:sluk|iren r,.iki-

iil.(ki hiri l'; F karkåa råsamien
;ir,trL lJ a ra:iaritnrJi,t (;iriRi:!tr!
rrrä. iujlurii:;cL vrultr,-a11 Ja uuslc[
l.rr trllriarkrxsr.

,,
Nokipannukahvit ja
sallalaiset kampa-
nisut maistuivat
heinämiehille.

ll1tril&rdi ripnnehtrrsr2 siiptr,
iiirruselli lisiclin,rirn)1ål(olsirn.
tr -I il tix n:frrhomrniin,]:uri 

'1,-
{) !"lr pu,.iiil}ih'!re:l }J \ dca. iosk,::
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I hrilirnui. nnrtl; -all, kefiii
5rislnfiin sllln

ila'€i.ra krsa?nut hch, pa!.rni
rii,irttc( I 3l{'sr i i.r h,ur\uil.r. i.1l!,rt
[\ tlJ ].älpiihcini kisau. )ottn sil'
vnt Lill,rt p,vönreli!J.'lbrnen f,iroli
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.{pohiilfiof, iolteld,r;lle jd iD'to ln;
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,ie..k irsd k{rt 3isit,roni0l
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niii.lstr oli ki§! rn,lt pf,reFmri ,)
seiti s;iirnkrn tr)_;,n llernit.

)r-,reli: nrk;h! i rr;i ii,jr råull;i
tdcih hrr,a:lt: t; rril:.i.1 irirr(t.iil
r n\i:i il(.irl)irr:irltrr .rsrll,r :({rrrl-
li ?li ,iimptn :\r:ii;. ,rt.i ui.ijassi
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ar .r:,i i:ii,lr,n nr Jl'= å,ri13 i':h:il r,.
..ii:.rr rlis!.t :,.rr. ldtlu in tJJl:.;.
srirl rlr!i:ssi {!il :s;--.il'xulr)errrnt
\!r<r .irr:tri.: j.l §, on ickeritor. .{n
iirs ::rrerkikr; kP,1$,lroiiin(n liirr Iil.as1e-"\rr 1åås i0u us-. Jff a;

Svkettä lcvlätalo Seutulassa
-'talkoohänki vielä voimissaan!
Leader Pohjoisin Lapin rahoittama
,lautajärven kylåyhdisiys ry:n hao-
kc Sykeltä SeutulaaD -koöki kun-
toonl päättyi 1.10.2019. Nyt passa
låirella pciiaiskäristykcl, Haulajär-
vi-påivän kampsupotut ia muilkin
kokkaukst kylätalo seutulan uudis'
tctussa ktxikisvi!

vuoden pituisei hankk(rcn aika-
Da kylätalon keilliötä laajcnnettiin ja
laittcistot uusiniio,aseonettiin uusi
länrmirrvesivaraajå, väihdettiin ka-
Iusteet sosiaalitiloihin, Ichiinr pinta-
remonttia eteistiloihin ja kahvila-ko"
koufi ilaan hankittiin av-vilineet.

Nuorten suunnittelcnn ja toteut-

tama 5-korinen frisbeegoltEla sijoit-
tuu vanhan urheilukentän yntpåris'
lö.jn. Kaksi koria rakennelliin kier-
rät)smatcriaåleisla itse ia kolme ko-
ria osreIiin. Käykäipi kokeilema§
kuinka se kiekko iiitääl tlaui.rjärvcn
kotisrvuilta (hautnjarvi.wixsite.
com/hautajaNi) lö,'tly ratsksrtla.

Talk@henki on viclä voimisan
ja väki ansitscc suurkiitokscl ura-
koinnistaan; kaik*iaao 45 henkilöä
kävi talkoissaja tunleja keil)'ikin yli
ZoO0 -paihaimmilla lilkoiliioilla yli
200 tunlia ia kauirnmäiDetr lalkoo-
mies tuli.loensuustå saakka, iopa
useamnrin kuin vain yhden kerlan.

Ja lunntslustå ot) anncltavn
myös'köökin puolclle' llåutajån'ctr
Martoille; tuskinpa monissakaan tal-
koissa on näin h)'vis§ evåissi ohu!

llankkeor onrivasluuosttulccD
tårvilta$l lålkootunnil saliin t.1v-

tcen rci[lslii msilleellisiksi kusran-
nuksiksi hankkeescen kc'rryi mci-
keiil 26300 euron edesta laitteita ia
raketrnustårvikkcila. Kunlran mak
satus valrnrstuu, saadaan sallan
kunrrnltn oleltu lainå Inaksctlur li'
kaisin la sittcn voidaankin sulkea tä-
mån hankkcen meppi lo$rllissl i.

ori Huibl.
Nyt pas fBitella peiiaiskäristy{c€t, Hautaiåryi-påivän kampsupohit ja

muut*in kokkaukset Måtato Seutulan uudisidus$ kökissål
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Kuvia:

Keittiön väliseinä ja lattia purettu

Vanhanmallista vesiputkien suojausta,
rehusäkistä oli aikanaan moneenl
Vanhat kupariputket vaihdettiin uusiin,
estettiin tu levaisuuden vesivahingot.

Kiri-Maikki

näin

Lvi-asentaja töissä
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,E Uuden keittiönlattian asennusta
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Keittiön seinien ja katon koolausta

Keittiössä jo työn touhua I
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Eteisen
pintaremonttia

Eteisessäkin valmista !

Loppusilaus frisbeegolfkorille

E#,'
Pohjoisin Lappi ffi E ["J[j#:il[äj1\ä'J:.t:,'ji,",,,,"



Wc-tilojen päivitystä
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