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   LOPPURAPORTTI 

 

 

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 

investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

Utsjoen Kuohu ry 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

Wintersport Utsjoki 

171726 

 

3. Yhteenveto hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista) 

Kunnostimme Utsjoen kirkonkylän urheilukentän huoltorakennuksen wc- ja pukuhuonetilat sekä 

hankimme ulkoalueiden kunnossapitoon tarkoitettuun kunnan mönkijään telamatot, jotka auttavat 

jääkiekkokaukalon puhdistamisessa ja latuverkoston ylläpidossa. 
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4. Raportti 

 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

Hanke on parantanut kunnan talviulkoliikuntapalveluita ja lisännyt erityisesti lasten ja nuorten 

liikuntaharrastusmahdollisuuksia.  

 

4.2. Toteutus 

Syyskuussa 2021 hankkeen toteutus aloitettiin tyhjentämällä kunnostettavat tilat. Tilojen 

tyhjentämiseen osallistui muutaman paikkakunnan aikuisen lisäksi useampia nuoria 10-17 vuotiaita. 

Nuoret olivat myös mukana tilojen purkamisessa. Purkujätteet ja roskat kuljetettiin peräkärryillä 

Utsjoen kirkonkylän siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemalle. 

 

Rakennustarvikkeiden hankinnan jälkeen kitattiin ja hiottiin maalattavat seinät ja katto sekä 

pukutilojen väliseiniin asennettiin osb-levyt. 

 

Seiniä ja kattoa päästiin maalaamaan lokakuussa. Tämä oli hyvin aikaa vievä prosessi talkoolaisten 

vähäisyyden vuoksi. Maalaamista riitti vielä joulukuullekin, kun huomasimme maalata myös 

pukutilojen penkit, kannattimet, hyllyt ja naulakot. Väreinä käytimme harmaata ja valkoista. 

 

25.-26.10. asennettiin ja liimattiin uudet wc-pytyt paikoilleen. Heti seuraavana päivänä saimme 

laitettua uudet wc-ovet paikoilleen ja asennettua niihin vanhoista ovista talteen otetut kahvat ja helat. 

Tämän jälkeen vuorossa oli listoitus ja uuden ulko-oven asennus. 

 

Marraskuun ensimmäisenä päivänä oli varmasti hankkeen raskain työosuus edessä, kun kannoimme 

painavat mattorullat sisälle ja leikkasimme niistä sopivat palat betonilattian suojaksi. Samana iltana 

saimme vielä asennettua vanhat pois otetut hyllyt ja kaapistot paikoilleen. Mukana tuolloin talkoissa 

oli useampi rakennusalan ammattilainen ja pohjoisen voimamiehet.  
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Lattiamaton asennuksen jälkeen Ellappi Oy:n sähkömies kävi asentamassa talkoilla heiltä tilatut 

kattovalaisimet paikoilleen. Tämän jälkeen ikkunoiden pesun ja loppusiivouksen näkikin hyvin tehdä. 

 

Viimeiset naulakot ja penkit saatiin ruuvattua paikoilleen joulukuun puolessavälissä.  

 

Mönkijän telasarja tilattiin Ranuan Tarvikekeskukselta ja niiden saavuttua Utsjoelle, telamatot 

asennettiin talkoovoimin paikoilleen mönkijään. 

 

Hankkeen lopulliset tositteelliset kustannukset olivat yhteensä 9.543,25 euroa. Rakennustarvikkeiden 

kallistumisesta huolimatta tositteelliset kustannukset jäivät 2.623,75 euroa kustannusarviota 

pienemmiksi ja laskut saatiin seuran varoilla maksettua. 

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Utsjoen kunta, Ellappi Oy, LVI Pentti Paadar ja LeK-Palvelut. 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

Pukuhuone- ja wc-tilat on saatu kuntoon ja ne ovat olleet arkipäivisin todella aktiivisesti koulun ja 

varhaiskasvatuksen käytössä heidän ollessa luistelemassa. Iltaisin luistelukenttää ovat käyttäneet 

pääasiassa paikkakunnan lapset ja nuoret. Loma-aikoina käyttäjät lisääntyvät matkailijoista. 

 

Telamattosarja on lisännyt huomattavasti mönkijät käytännöllisyyttä luistelukaukalon aurauksessa ja 

hiihtomaan valmisteluissa/ kunnostamisessa. 

 

 

 

 

Raportin laatija: Heidi Keskitalo 

 

 

 

Liitteet:  lehtijutut A4-kokoisiksi kopioituna, matkaraportit, muut mahdolliset selvitykset jne. 


