LOPPURAPORTTI

1. Toteuttajan nimi
Syväjärven Kyläseura ry
2. Hankkeen nimi ja hanke numero
Harrastusmahdollisuuksia Järvikylien lapsille ja nuorille

nro 114941

3. Yhteenveto hankkeesta
Lisätään harrastus mahdollisuuksia Järvikylien lapsille ja nuorille, hankkimalla
välineitä ja rakentamalla harrastuspaikkoja.
Hankkeessa on hankittu läskipyörät ja kypärät.

Lumikengät ja sauvat.

Reittilana latujen tekoon.

Rakennettu 9 korinen Frisbeegolf rata.

4. Raportti
4.1. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda Järvikylien alueelle
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille lähelle asuinpaikkaansa.
Kuntakeskukseen on kymmenien kilometrien matka harrastusten
ääreen. Aikuisilla ei ole mahdollisutta, ajan/kustannusten vuoksi,
kuljettaa nuorisoa harrastamaan niin usein kuin olisi halua.
Hankkeessa luodut harrastusmahdollisuudet ovat osaltaan
vetovoimatekijä, Järvikyliin uusien asukkaiden houkuttelemisessa.
4.2. Toteutus
Hankkeen aikana hankittiin reittilana Trailander Oy:ltä Rovaniemen
pajalta, joka haettiin itse henkilö-autolla ja peräkärrylavetilla.
Lanoja ei kilpailutettu, koska vastaavia ei ollut muilla valmistajilla.
Läskipyörät, kypärät, lumikengät ja sauvat kilpailutettiin, samoin kuin
frisbee-rata tarvikkeet. Nämä kaikki hankittiin Simonen Oy:ltä Sodankylästä.
Tarvikkeet myös haettiin itse autolla ja peräkärryllä Sodankylästä.
Vanhalla kylätalolla muutettiin yksi huone läskipyörien, kypärien, sauvojen ja
lumikenkien säilytystilaksi, rakentamalla näille säilytys paikat huoneeseen.
Lisäksi huoneessa on karttoja erilaisista pyöräily ja lumikenkä reiteistä.
Kartat piirrettiin ja tulostettiin kyläseuran suunnitelmien pohjalta
Sodankylässä, Lapin Veikkojen suunnistusjaostossa.
Fatbike ja lumikenkä vuokrauksesta tehtiin ohjeet, jotka otettiin käyttöön.

Frisbee-radan suunnittelun pohjaksi otettiin kunto-rata.
Aluksi haettiin kaikilta maanomistajilta lupa radan sijoittamiseen kuntoradan
varteen. Lupien saannin jälkeen alkoi varsinainen ratasuunnittelu. Monen
päivän maasto karrtoituksen tuloksena rata päätettiin tehdä vain osaan
kuntorataa. Tähän vaikutti eniten turvallisuus näkökohdat ja rata saatiin näin
selkeämmäksi. Samalla kori määrä putosi kymmenestä yhdeksään.
Radan rakentaminen alkoi korien viemisellä maastoon. Korit koottiin
maastossa ja pystytettiin suunnitelluille paikoille.
Tämän jälkeen alkoi heitto-alustojen teko. Ensin paikat tasattiin soralla,
jota meni ajateltua enemmän, maaston epätasaisuuden vuoksi. Heittoalustojen kehikot kasattiin kyllästetystä lankusta (100*25 mm). Kehikot
täytettiin soralla, tasattiin ja tiivistettiin, sitten niiden annettiin painua
viikon, jonka jälkeen ne tasattiin ja tiivistettiin uudelleen kivituhkalla.
Tämän jälkeen voitiin asentaa tekonurmimatot. Palautteen jälkeen heittoalustoja jatkettiin 2-3 m soralla ja kivituhkalla.
Kaikenkaikkiaan heitto-alustojen teko osoittautui huomattavasti
työläämmäksi kuin oli alkuun arvioitu.
Rata-opasteet asennettiin viimeiseksi, kun ne saatiin valmistajalta.
Hankkeessa mukana olleet käyttö- ja turvallisuuskoulutukset jäivät pitämättä
vallinneen korona tilanteen vuoksi. Näitä pidetään jatkossa käyttäjille
erikseen.

Hanke alkoi marraskuussa 2019, hankkeen suunnittelulla ja
tarjouspyynnöillä. Joulukuussa 2019 tehtiin tilaukset.
Reittilana haettiin tammikuussa 2020.
Huhtikuussa 2020 kylätalon varastointitilat ja pyörien, kypärien, lumikenkien
ja sauvojen haku.
Huhtikuussa 2020 lumikenkäreittien ja talvipyöräilyreittien suunnittelu
maastossa.
Toukokuussa 2020 pyöräilyreittien suunnittelu maastossa ja karttojen teko.
Elokuussa 2020 frisbee tarvikkeiden tilaus.
Syyskuu – marraskuu 2020 frisbee-radan teko.

Hankkeessa on ollut kaikkiaan mukana n. 20 henkilöä, joista 8 hlö on
ollut mukana hankkeen kaikissa osioissa.
Hanke on toteutettu Syväjärven kyläseuran omana talkootyönä yhteistyössä
Järvikylien koulun kanssa. Hanketta on koordinoinut kyläseuran hallitus.
Hankkeen ensimmäisen osion kustannukset on maksettu kyläseuran
omarahoituksella ja haettu suunnitellusti avustuksen ensimmäinen osio,
jonka jälkeen tilattiin frisbee tarvikkeet.

4.3. Yhteistyökumppanit
Hankkeessa on ollut mukana yhteistyössä Järvikylien koulu,
Lapin Veikot suunnistusjaosto, Simonen Oy, Pohjoisimman Lapin Leader,

4.4. Tulokset ja vaikutukset
Hankkeen tuloksena Järvikylien koulun liikuntatuntien monipuolistuminen ja
lasten ja nuorten vapaa-ajan liikkumisen monipuolistuminen. Myös
aikuisväestö on kokeillut uusia liikunnan muotoja. Lomalaiset ovat myös
löytäneet fatbiket ja lumikengät. Tästä kertoo 250 €:n vuokratulot 2020.
Reittilana on osoittautunut erittäin hyväksi latujen ja reittien tasoituksessa.
Aikaisempiin laitteisiin verraten moottorikelkalla ajokertojen määrä on
pudonnut jopa 1/3 osaan entisestä.
Frisbee-rata valmistui niin myöhään, ettei siitä ehditty vielä saada kovin
paljoa kokemusta, mutta mitä saatiin, oli positiivista.
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