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   LOPPURAPORTTI 

 

 

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 

investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

 

Sevetin Peurat ry 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

 

                                Jalalla koreasti koko kylä 7580 

 

3. Yhteenveto hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista) 

 

       Sevetin Peurat ry pani hankesuunnitelmansa tanssilavansa kunnostamisesta ja sähköistämisestä 

       vireille 10.5.2018. Hankesuunnitelma vietiin Hyrrä-järjestelmän kautta Pohjoisimman Lapin Leader ry:n 

       käsittelyyn 25.5.2018. Hankesuunnitelmaa täydennettiin 5.10.2018 Hyrrä-järjestelmään, ja myönteinen 

       rahoittamispäätös hankkeelle saatiin Lapin ELY-keskukselta 21.10.2018. 

       Töiden aikataulu suunniteltiin huhtikuun puolivälissä 2019, ja rakennustarvikkeet, sähkötyöt, 

       sähkösopimukset, yms. asiaan liittyvät tilattiin. Varsinaiset työt alkoivat 21.5.2019 kaapeliojien  

       kaivamisella ja kaapeleiden vetämisellä ja peittämisellä. Ellappi Oy asensi sähköt. Tellingit 

       rakennettiin ja vanha huopakate poistettiin. Uutta aluslaudoitusta alettiin laittaa 7.6.2019. Sen jälkeen 

       oli vuorossa palahuopakatteen asentaminen. Vanhaa lankkulattiaa päästiin hiomaan tasaiseksi  

       27.7.2019, minkä jälkeen seurasi filmiviirojen laitto lattiaan. Lopuksi alue siivottiin, huopajätteet 

       kuljetettiin kunnan hyötyjäteasemalle ja aita laitettiin paikoilleen. Projekti valmistui töiden puolesta 

       2.8.2019.   

 

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 

      Hankkeen tavoitteena oli käyttää hyväksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston  

      Suomen osuuden varoja Pohjois-Suomen harvaan asuttujen alueiden ihmisten elinolojen  

      parantamiseksi toteuttamalla Näätämön maarekisterikylän kolttien asutusalueella sellainen  

      projekti, josta likipitäen alueen kaikenikäiset ihmiset tulevat hyötymään usean vuosikymmenen ajan. 

      Tarkoitus oli parantaa ihmisten viihtyvyyttä, mahdollisuutta virkistäytymiseen arjen keskellä ja luoda 

      ihmisten omatoimisuudelle lisäpuitteita. 

   

 

• hankkeen tavoitteet 

      Tavoitteena oli pelastaa Suomenkin mittakaavassa harvinaiseksi käynyt kylän tanssilava hiljalleen 

      tapahtuvalta rappeutumiselta kunnostamalla se ja lisäämällä sen vetovoimaa ja käyttökelpoisuutta 

      asentamalla lavalle ja kioskikopille sähköt. 
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     Toisena tärkeänä tavoitteena oli näyttää alueen ihmisille, että Euroopan Unionin ja Suomen valtion 

     kehittämishankkeisiin voidaan tarttua omatoimisesti ja tällä tavalla saada ihmisiin intoa huolehtia 

     omasta asuinalueestaan ja viihtymisestään sekä hyödyntää sen tarjoamia kehittämismahdollisuuksia. 

 

4.2. Toteutus 

 

• toimenpiteet 

     Hankkeen oma suunnittelu, suunnittelu Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa, yhteistyö Inarin 

     kunnan kanssa luvista ja 10000 euron tilapäislainasta, tilaukset ja yhteistyö sähköurakoitsijan kanssa 

     sekä toteutus talkootyönä kyläläisten ja Sevetin Peurat ry:n jäsenten kanssa.  

• aikataulu 

     Suunnitteluvaihe 10.5.-22.11.2018, rakentamisen toteuttamisvaihe 15.4.-2.8.2019.  

• resurssit 

     Oma jäsenistö, kyläläiset, PLL ry, Inarin kunta ja kunnanhallituksen myöntämä 10000 euron koroton 

     laina ajalle 22.11.2018-31.7.2020 sekä Lapin ELY-keskus. 

• toteutuksen organisaatio 

     Sevetin Peurat ry:n hallitus (varsinkin pj Veikko Feodoroff ja rahastonhoitaja-sihteeri Kari Toivola) ja  

     yhdistyksen vuosikokouksen tekemät päätökset hankkeesta. 

• kustannukset ja rahoitus 

     Kustannusarvio: 1) Tositteelliset kulut 11463,50 €; 2) Talkootyön osuus 6172,65 €; Yhteensä 17636,16 € 

     Toteutuneet kustannukset: 1) Tositteelliset kulut 11122,69 €; 2) Talkootyön osuus 6037,50 €; Yhteensä 

     17160,19 €. 

• raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi) 

     Seuran puheenjohtaja Veikko Feodoroff ja rahastonhoitaja-sihteeri Kari Toivola ovat toimineet tiiviissä 

     yhteistyössä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n ja Inarin kunnan kanssa hankkeen eri vaiheissa. 

     Varsinaista erillistä raporttia ei hankkeesta ole laadittu johtuen hankkeen kompaktista sisällöstä ja  

     toteutuksen tiiviistä aikataulusta. Hankkeen eteneminen ja seuranta ovat olleet koko ajan 

     puheenjohtajan ja rahastonhoitaja-sihteerin tiukassa valvonnassa. 

   

• toteutusoletukset ja riskit 

     Lähtiessään laatimaan hankesuunnitelmaa Sevetin Peurat ry:llä oli vakaa käsitys siitä, että seura 

     pystyy toteuttamaan hankkeen talkootyöosuudet ja saamaan koko projektin kunnialla valmiiksi, mikäli 

     tarvikkeisiin, sähkötyöurakointiin, sähköliittymään, yms. saadaan Pohjoisimman Lapin Leader ry:n  

     avulla tarvittava rahoitus. 

     Mitään mainittavampia riskejä seuran johto ei nähnyt eikä ole havainnut hankkeen toteutuksen  

     aikanakaan. 

  

4.3. Yhteistyökumppanit 

 

    Seuratasoisia rinnakkaisia yhteistyökumppaneita ei Sevetin Peurat ry:llä hankkeen suunnittelussa eikä  

    toteuttamisessa ole ollut. 

    Valmistunutta tanssilavaa seuraa olettaa kylän koulun, asukasryhmien, kylän hallinnon ja 

    kulttuuriyhdistysten käyttävän asukkaiden virkistymiseen, omatoimisuuteen ja voimautumiseen. 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

  

   Valmistunut, uuden katon ja lattian sekä sähköt saanut tanssilavakokonaisuus on saanut osakseen 

   suurta myönteistä huomiota. 
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    Ihmiset ovat malttamattomina odottaneet milloin päästään pitämään kunnostetun ja sähköistetyn lavan 

    avajaistanssit. 

    Heille on kerrottu, että kesällä 2020 tämä onnenhetki lopultakin koittaa. 

    Kyllä nyt ei tanssijoiden jalat enää jää kahden lankun väliseen rakoon, kuten aiemmin saattoi tapahtua,  

    ja myös perunajauhojen menekki paikallisissa kaupoissa vähenee!  

    Jalalla vaan koreasti koko kylä!     

 

    5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta (tämä tulee käsitellä 

        viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

    Meillä ei ollut erillistä ohjausryhmää. 

 

    Raportin laatijat: Kari Toivola ja Veikko Feodoroff 

 

    Liitteet: 4 lehtijuttua, 3 kuvaa katon ponttilaudotuksesta 2 kuvaa lattian hiomisesta ja 

    2 kuvaa filmiviirojen asennuksen lopputuloksesta.    

             lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna ja muutama kuva tuetusta investoinnista 


