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   LOPPURAPORTTI 

 

 

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 

investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

 

Karigasniemen Erämiehet ry, Y-tunnus: 2142771-6 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

 

Yhteinen harrastus kaikille Karigasniemellä, hankenumero 171621 

 

3. Yhteenveto hankkeesta  

 Karigasniemen Erämiehet ry sai hankkeen tuella hankittua SimWay Hunt Pro –metsästys- ja 

ampumasimulaattorin. Kokonaisbudjetti 17 810,00 € alittui hieman, koska muutamia hankintoja 

saatiin lahjoituksina ja joitakin alkuperäisessä arviossa olleita ei lopulta tarvittu hankkia, esim. 

tuolit, jotka saadaan käyttöön liikuntahallin varastosta. Vastaavasti talkootyön osuus jäi hieman 

arvioitua pienemmäksi. Muutamia pienempiä tarvikkeita jouduttiin hankkimaan, niiden osuutta ei 

ollut huomioitu hanketta suunniteltaessa, mutta ovat kuitenkin välttämättömiä. Näitä ovat 

jatkojohtokela, kameran jalusta ja mittanauha. Näiden kustannukset ovat eriteltyinä liitteissä, eikä 

niiden osuus ole mitenkään merkittävä, mutta mainitsen ne kuitenkin, koska puuttuivat 

suunnitelmasta. 

 Laitteiston siirrettävyys on ollut ehdoton vaatimus, koska meillä ei ole kiinteää tilaa, jossa 

laitteisto voisi olla koko ajan asennettuna, vaan se joudutaan joka kerta kokoamaan ja 

purkamaan. Se ei ole iso tai merkittävä asia työmääränä ja joka tapauksessa siirrettävyys oli yksi 

perustava kriteeri laitteistoa hankittaessa. 

 Hanke kaikkiaan on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi ja vastaanotto asukkaiden puolelta on 

ollut oikein positiivinen ja yllättynyt. Simulaattori vastaa erinomaisesti odotuksiamme ja kaikki, 

jotka ovat käyneet harjoitteluilloissamme, ovat olleet innossaan ja huomanneet myös harjoittelun 

tarpeen. Voidaankin sanoa, että tämä on ehkä parhainta riistanhoitotyötä, perustuen siihen, että 

harjoittelu ja siinä kehittyminen vähentävät varmuudella riistan haavoittamista. 

 Yleiset harjoitteluvuorot päästiin aloittamaan 20.11.2021 ja 15.3.2022 mennessä kävijöitä on ollut 

yhteensä 278, joka on melko suuri määrä. Tämä siitäkin huolimatta, että talvi on ollut 

poikkeuksellinen johtuen pandemiasta ja sen aiheuttamista rajoituksista. Nuoria kävijöistä on ollut 

119, siis vähän alle puolet. On erinomaista, että pystymme opettamaan turvallista aseen 

käsittelyä ja oikeaa ampumatekniikkaa, myös urheiluammunnan osalta. 

 Laitteistoa säilytetään Karigasniemen liikuntatalo Njallan tiloissa, Ylätenontie 328 99950 

Karigasniemi, lukitussa kaapissa, joka on vielä erikseen lukittavassa tilassa. Liikuntatalon tiloihin 

pääsee vain kunnalta kuitatulla ohjelmoitavalla avaimella. Asejäljitelmät ovat laseraseita, joiden 

sädeteho on turvallinen, eikä replikoita pysty muuttamaan ampuma-aseiksi, joten ne eivät tarvitse 

aseen hallussapitolupaa. Omia aseita, joita harjoituksissa voidaan käyttää, ei säilytetä 

liikuntatalon tiloissa, vaan jokainen aseen haltija tuo ja vie ne mukanaan. Ampumatarvikkeita EI 

KOSKAAN tuoda hallin tiloihin! 

 Hankkeesta on uutisoitu YLE Oddasatissa 8.3.2022, sekä Lapin Kansassa 9.3.2022, kts. liitteet. 
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Varusteiden säilytykseen lukittava turvakaappi
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Laitteisto kuljetuskunnossa, pl. pöydät. 
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Asejäljitelmät, jotka sisältyivät SimWay -laitteistoon, sekä aseteline, joka huomattiin välttämättömäksi. Myös 

omat aseet mahtuvat telineeseen. Vasemmalla haulikkoreplika, keskellä kaksi kiväärireplikaa 

valopistetähtäimillä ja oikealla juniorikiväärireplika, jossa kiikaritähtäin. 
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Vasemmalla kannettava pelitietokone ohjelmistoineen, keskellä laserkamera kahdelle eri laser-taajuudelle, 

oikealla laajakulmavideotykki kauko-ohjaimella. Nämä sisältyivät SimWayn toimitukseen pois lukien kameran 

jalusta, joka oli lisähankinta, jota ei ollut huomioitu alkuperäisessä suunnitelmassa. Jalusta on kuitenkin 

välttämätön kameran vakaaseen asennukseen. 
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Sovitteet omaan kivääriin, neljä eri kaliiberia, sekä niissä käytettävä laser-patruuna 
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Oikealla Duotracker -laitteisto oman aseen käyttöä ja piipun liikkeiden seurantaa varten, mukana myös 

mikrokytkin asennettavaksi oman aseen liipaisinkaareen, johtimineen ja asennustyökaluineen. Keskellä 

ohjelmistojen varmuuskopiot muistitikuilla, takana mittanauha, joka ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa, 

mutta on välttämätön laitteiston toimintakuntoon saattamisessa. Vasemmalla lisää mikrokytkimiä johtimineen. 
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Koottava valkokangas 355*200 cm kuljetuslaukussaan 
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Valkokankaan tiedot 
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Fläppitaulu tarvikkeineen 
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Laitteisto säilytyskomerossaan 
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Kokoontaitettavat pöydät, kolme kappaletta. Tietokoneelle, ampumapaikalle, sekä taukopaikalle vuoroaan 

odottaville, kahvitteluun jne.. 



13 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

 

Lasertulostin tarvikkeineen 

 
 

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 

 Seuraavassa on teksti, joka on kopio hankehakemuksesta vastaavasta kohdasta, tilanne 

kommentoituna lihavoidulla tekstillä: 

o Hankkeemme tukee täysin niitä ”yleishyödyllisen investointihankkeen” kriteereitä, 

jotka Pohjoisimman Lapin ”Tuet kylille ja yhteisöille”-strategiassa on esitetty. 

o Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, 

alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä konkreettisilla 

investoinneilla tai hankinnoilla. Toteutunut, harrastusmahdollisuudet 

parantuneet, samoin viihtyvyys. 

o Hanke kehittää kylän yhteisiä kokoontumis- ja harrastetiloja, liikuntapaikkoja jne. 

Toteutunut, liikuntatilojen käyttö ammunnan harjoitteluun on ollut hyvä lisä 

harrastustoimintaan. 

o Hankkeessa hankitaan yhteiseen käyttöön koneita ja laitteita Toteutunut 
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o Hanke on nimenomaan lasten ja nuorten tarpeisiin liittyvä investointi Toteutunut, 

119 nuorta kävijää 15.3.2022 mennessä 

o kylän palveluja parantavia investointi Toteutunut 

o yhteisten tilojen käyttöä monipuolistava investointi. Toteutunut 

o Investointi tulee hyödyttämään alueen asukkaita yleisesti ja se tulee olemaan 

kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä, yhdistyksen 

käyttöhenkilöiden ohjauksessa. Toteutunut, kävijöissä paljon henkilöitä, jotka 

eivät kuulu metsästysseuraamme 

o Harrastusyhteistyö urheiluammunnassa Norjan kanssa helpottuu, kun rajan ylitse 

ei tarvita viedä ampuma-aseita, näin ollen esim. kilpailutoiminta heidän kanssa 

onnistuu helposti Ei ole toteutunut, johtuen pandemiarajoituksista, vain 

yksittäisiä kävijöitä Norjasta tähän mennessä. 

 

 

 Hankkeen tavoitteet 

 Kopio hankesuunnitelmasta kommentoituna lihavoidulla: 

o Karigasniemen liikuntatalon käyttöaste on melko pieni ja simulaattori tuo sen 

käyttöön hyvän lisän. Meillä Karigasniemellä on puute 

harrastusmahdollisuuksista, etenkin talviaikaan. Käytettävissä on vain liikuntatalo 

ja yksi valaistu latu. Kun valikoima on näinkin pieni, niin tarve saada uusia 

aktiviteetteja pitkän talven ajaksi on erittäin suuri. Pitkät pimeät illat ja aika usein 

olevat kovat pakkaset rajoittavat etenkin nuorten harrastuksia. Silloin kun 

simulaattori on käytössä, voidaan tarvittaessa sali jakaa kahteen osaan ja 

toisessa voidaan harrastaa vaikka pallopelejä, sähly jne. siis muillakin olisi koko 

ajan mahdollisuus aktiviteettiin kun joku tai jotkut ovat ampumavuorossa. 

Tämmöinen järjestely olisi omiaan saamaan kyläläisiä mukaan yhteiseen 

toimintaan ja jos liikunta ei innosta, niin voidaan hyvin kahvitella, seurustella ja 

seurata ampumavuorossa olevien tekemisiä. Toteutunut, kävijöitä on ollut 

parhaimmillaan lähes kaksikymmentä harrastajaa illassa, joten yhteistä 

aikaa on ollut varsin paljon. 

o Koulussamme on maa- ja metsätalous-ryhmä ja koulun opintosuunnitelmassa on 

mukana myös metsästyskorttikoulutus ja oppilaat voivat suorittaa metsästyskortin. 

Tuohon koulutukseen olennaisena ja kaikkein tärkeimpänä osana kuuluu 

turvallisuus, sen koulutus toteutuisi simulaattorilla kaikkein parhaiten. Toteutunut. 

o Yhteistyö Karigasniemen koulun kanssa on ollut vireää ja koululle on järjestetty 

useita ampumatapahtumia. Osa niistä on pystytty järjestämään ilma-aseradalla, 

jossa on ammunnan opetusta järjestetty myös kouluaikana. Ulkoradalla on myös 

pidetty koulun oppilaille ampumakoulutusta ja tulevan 2020 - 2021 lukuvuoden 

aikana tulemme pitämään ampumakerhoa ilma-aseilla. Simulaattori olisi 

erinomainen koulun tarpeisiin ja täysin turvallisen aseen käsittelyn koulutukseen. 

Toteutunut, pidetty liikuntatunteja ampumasimulaattorilla. 

o Koululuokat voivat halutessaan järjestää kahvitarjoilut harjoitteluiltoina ja kerätä 

samalla omiin luokkaretkirahastoihinsa varoja ja osallistua yhteisiin harjoituksiin. 

Näin saadaan myös koululaiset mukaan kylän yhteiseen toimintaan aikuisten 

kanssa. Vielä ei ole toteutunut. 

o Simulaattori mahdollistaa ammuntaan ja metsästykseen tutustumisen ja 

harrastuksen aloittamisen ilman, että tarvitaan omaa asetta. Laitteisto toimii ns. 

replika-aseilla, joissa ei käytetä lainkaan ammuksia. Toteutunut, on paljon 
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kävijöitä, joilla ei ole vielä aseen hallussapitolupaa, mutta kiinnostusta 

harrastukseen. 

o Laitteistolla voidaan harjoitella myös käytännössä kaikkia urheiluammunnan eri 

lajeja Toteutunut. 

o Riistalaukauksien harjoitteleminen on vaikeaa ilman todellisen tilanteen 

simuloimista ja täysin mahdotonta kuvata ilman simulaattoria. 

o Ammutut laukaukset voidaan simulaattorilla havainnollistaa ja saada sitä kautta 

nähtäväksi millainen ja miltä etäisyydeltä ammuttu laukaus on kohteeseen sopivin 

ja mitä suorituksessa mahdollisesti pitää korjata. Toteutunut. 

o Tuloksia voidaan seurata vertaamalla ampujan kehittymistä ja myös 

merkkiammuntojen yrityskertoja harjoittelemattomien ja harjoitelleiden välillä. Ei 

ole vielä päästy vertaamaan, koeammuntoja ei ole tänä aikana ollut. 

o Harjoituskerrat kirjataan ja määriä voidaan verrata esim. kylän asukaslukuun, näin 

pystytään osoittamaan jälkeenpäin millainen harrastajamäärä on ollut ja kuinka 

suosittu tämä harrastus todellisuudessa on. Toteutunut, 278 kävijää 15.3.2022 

mennessä. 

o Yhteistoiminta rajan yli Norjaan: yhteistä toimintaa Norjan ampujien ja 

metsästäjien kanssa on meillä mietitty, ongelmaksi muodostuu helposti aseiden 

kuljettaminen rajan yli, siihen tarvitaan joko EU:n asepassi, taikka joka kerta pitää 

tehdä kirjallinen selvitys aseista ja patruunoista rajaa ylittäessä ja sama kun palaa 

kotimaahan. Tämä tietenkin koetaan raskaaksi, joten yhteistyö kariutuu tähän. 

Tällä simulaattori-investoinnilla rajan ylitys tapahtuu kuten jokapäiväinen ylitys 

muutenkin, replikat eivät tarvitse aseen hallussapitolupaa. Yhteisiä kilpailuja ja 

harjoituksia voidaan pitää kummalla puolella rajaa hyvänsä. Ei vielä toteutunut 

johtuen pandemiarajoituksista. 

o Mahdollisesti tuleva lyijyn totaalikielto ammuksissa, toteutuessaan tulee 

vaikuttamaan ammunnan harjoitteluun negatiivisesti ja sitä korvaamaan tarvitaan 

uusia ratkaisuja, joista simulaattori on varmasti tehokkain, turvallisin ja 

ympäristöystävällisin. Harjoittelu lyijyttömillä ammuksilla tulee olemaan 

huomattavasti nykyistä kalliimpaa ja siitä syystä etenkin nuoret tulevat olemaan 

huomattavasti heikommassa asemassa harrastuksessaan. Ilman ammuksia 

toimiva simulaattori on ratkaisu tuohon ongelmaan. Toteutunut. 

o  Kuten aiemmin mainittiin, jo pelkkä ilma-aserata sai hyvän suosion ja 

käyttökertoja ensimmäisellä kaudella oli yli kolmesataa ja radalla kävi yhteensä yli 

70 eri henkilöä ikäjakauman ollessa 6-81 vuotta. Tällä uudella harjoittelumallilla 

tavoitellaan moninkertaista vuosittaista kävijämäärää. Mitään täsmällistä lukua 

kävijämääristä tai käyttökerroista ei voi tietenkään antaa, mutta sadoista joka 

tapauksessa puhutaan. Lisäksi erilaisten tapahtumien järjestäminen riippuu 

olennaisesti yhteiskunnan muista rajoitteista ja rajoituksista. Pääasiana tässä 

hankkeessa on saada harrastusmahdollisuuksia Utsjoen kuntaan ja etenkin 

Karigasniemelle ja kaikille sen asukkaille! Muiden osallistuminen riippuu 

suurimmalta osalta muista seikoista emmekä juuri niihin pysty kylätasolta 

vaikuttamaan. Toteutunut, 278 kävijää, ajalla 20.11.2021 - 15.3.2022 

ikäjakauman ollessa 6 - 70 vuotta. 

 

 

4.2. Toteutus 
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 toimenpiteet 

o tukipäätöksen varmistuttua nostimme Utsjoen kunnan myöntämän kuntalainan 

22.9.2021, 14 000,00€ ja tilasimme Ylinen Investiltä SimWay Hunt Pro -laitteiston 

ja sen saavuttua lokakuun lopulla pidimme ensimmäiset talkoot 27.10.2021 

selvittääksemme mitä kaikkea muuta toimitetun lisäksi pitää hankkia ja 

suunnitella. 

o Totesimme, että esimerkiksi jatkojohtokela, rullamitta ja kamerajalusta pitää 

hankkia. Nuo kaikki tarvitaan joka kerta kun laitteistoa asennetaan. Etäisyydet 

pitää mitata ja ohjelmiston asetukset päivittää aina kun laitteisto otetaan käyttöön, 

samoin laitteiston siirrettävyyden vuoksi kameralle pitää olla riittävän tukeva 

jalusta. Alun perin ajatuksena oli laittaa kamera ampumapöytään kiinni, mutta sen 

vakaus ei tosiasiassa riittänyt. 

o Ohjelmiston ja laitteiston monipuolisuuden vuoksi opetteluun meni sen verran 

aikaa, että yleiset ampumavuorot voitiin aloittaa 20.11.2021. Viimeinen laitteiston 

replika-ase saatiin joulukuun alussa. 

o Osallistuminen koulutukseen pääkäyttäjiksi olisi voinut olla runsaampikin, mutta 

tälläkin henkilömäärällä pärjätään, koulutusta jatketaan harjoitusten yhteydessä. 

 aikataulu 

o 22.9.2021 Utsjoen kunnan kuntalaina 

o 27.9.2021 tilaus ja ensimmäinen erä Ylinen Investille simulaattorista 

o 27.10.2021 ensimmäinen talkoo laitteiston saavuttua 

o 11.11.2021 loppulaskun maksu Ylinen Investille 

o 20.11.2021 yleisten ampumavuorojen aloitus 

o 31.12.2021 kaikki tarvittava hankkeeseen kuuluva hankittu ja otettu käyttöön 

 

 resurssit 

o lähinnä Karigasniemen Erämiesten johtokunta, sekä muutama muu seuran aktiivi 

hoitivat koko projektin, sekä laitteiston käyttöönoton. Yhteensä kaksitoista seuran 

jäsentä osallistui suunnitteluun, asennukseen ja koulutukseen hankeaikana. 

 

 toteutuksen organisaatio 

o Karigasniemen Erämiesten johtokunta 

 

 kustannukset ja rahoitus 

o hankkeen kustannusarvio toteutui seuraavasti, suluissa on budjetoitu summa: 

 hankkeen laitteet ja kalusteet, alv 24%, 15 582,26 € (15 530,00 €) 

 Hakijan vastikkeettomat työt 1 882,50 € (2 280,00 €) 

 Hanke yhteensä 17 464,76 € (17 810,00 €) 

 

 raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi) 

o 16.9.2021 seuran kesäkokouksessa yksimielisesti tehtiin lopullinen päätös 

hankkeen toteuttamisesta, kun olimme saaneet tiedon rahoitusanomuksemme 

hyväksymisestä ja kuntalainasta. 

o tämän jälkeen toteutus siirtyi johtokunnan toteutettavaksi 

o ainoa raportointi on tämä loppuraportti, koska hankeaika on alle 24 kk. 
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 toteutusoletukset ja riskit 

o hanke oli lähinnä laiteinvestointi, joten riskejä ei sen takia juurikaan ollut, 

muutamia muutoksia tuli ajateltuun toteutukseen, kustannuksiltaan pieniä, mutta 

välttämättömiä. Kameran jalustaan emme olleet varautuneet, emmekä myöskään 

jatkojohtokelan hankintaan, ne molemmat ovat nyt kustannuksissa mukana. 

o pääkäyttäjäkoulutukseen olisi myös ollut hyvä saada enemmän osallistujia, 

pandemiatilanne tietenkin rajoitti osaltaan ja kun koulutukseen käytettävä aika oli 

rajallinen, johtuen siitä ettei laitteiston yleisen käytön aikana tapahtuvaa 

koulutusta voitu hyväksyä talkootyöksi jäi osallistuminen budjetoitua 

pienemmäksi. 

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

 Utsjoen kunta on ollut tietenkin avainasemassa, ilman kunnan tukea ei koko hanketta olisi 

voitu toteuttaa. 

 Toimimme kunnan tiloissa, eikä kunta peri minkäänlaista korvausta tilojen käytöstä. 

 Kunta järjesti myös kuntalainan, jonka turvin pystyimme hankkimaan ja maksamaan 

laitteiston siihen asti, kunnes saamme tukimaksatuksen, jolla maksamme kuntalainan pois. 

 

 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

 Ajalla 20.11.2021 – 15.3.2022 on kävijöitä harjoituksissamme ollut 278, joista lapsia ja 

nuoria 119. Tämä siitäkin huolimatta, että kulunut talvi on ollut rajoitusten takia aika vaikea. 

 Palaute kävijöiltä on ollut erittäin myönteistä ja kiinnostus toimintaamme kohtaan on 

kasvanut. 

 Tiedotuksemme lehtien ja Ylen kautta on tuottanut paljon kyselyitä toiminnastamme ja 

tästä hankkeesta. 

 

 

5. Mikäli hankkeella on ohjausryhmä, hankkeella ei ole ohjausryhmää. 

 

 

 

Raportin laatija: Ari Ukkola, puheenjohtaja, Karigasniemen Erämiehet ry 

 

 

 

 

Liitteet:  Karigasniemen Erämiehet ry, simulaattorihankkeen uutisointi YLE Oddasat 08032022 

Karigasniemen Erämiehet ry, simulaattorihankkeen uutisointi Lapin Kansa 09032022 


