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   LOPPURAPORTTI 

 

 

Loppuraportissa tarkastellaan hankkeen edistymistä hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja yleishyödyllisissä 

investoinneissa investointisuunnitelmaan nähden. 

 

  

1. Toteuttajan nimi: Kostamon Kyläseura ry 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero: Kostamon Frisbeegolfrata, hankenumero 203854 

 

3. Yhteenveto hankkeesta (lisäksi muutama kuva tuetusta investoinnista) 

 

Kostamon alueella mukaan lukien Patovaara, Perävaara, Kummunkylä, Varrio, Myllykumpu asuu noin 200 

asukasta ja kesäisin lomalaisia ja mökkiläisiä. Alueella asuu perheitä, joilla on lapsia alle kouluikäisistä 

yläkoululaisiin. Osa heistä harrastaa frisbeegolfia Kemijärven muilla radoilla. Ajattelimme että olisi hyvä, 

jos kylä voisi tarjota oman frisbeeradan näille nuorille. Koska myös aikuiset kyläläiset harrastavat ulkoilua 

ja liikuntaa mm. kävellen, pyöräillen, hiihtäen (meillä on 3 ylläpidettävää latua), marjastaen ja metsästäen, 

totesimme että myös aikuisille olisi hyvä saada jotain uutta ja erilaista liikuntaa. Tämä on myös hyvä tapa 

seurustella, retkeillä ulkona ja liikkua ja pelata ja hieman kisata samalla kun jutellaan muista asioista. 

Näistä asioista johtuen päätimme hakea hankerahaa.  

 

Haastavin vaihe oli täyttää kaikki hankkeeseen liittyvät viralliset paperit ja allekirjoitusoikeudet. 

Myönteisen päätöksen jälkeen kaikki on sujunut kuin leikki. Meillä on vahva talkooperinne ja halusimme 

toteuttaa tämän heti samana kesänä. Kesä on aktiivista ja työntäyteistä aikaa maaseudulla, mutta 

kuitenkin jokaiseen talkooiltaan saapui 11-16 henkilöä. Kostamosta lähtöisen Helsingissä asuva 

pariskunta oli myös mielellään talkoissa mukana ja he liittyivät kyläseuraankin jäseniksi, jotta voivat 

lomillaan käydä pelaamassa frisbeegolfia.  

 

Osa porukasta teki heittolaatikot     Osa mittasi väylien pituuksia                 Osa aloitti pohjien teon 

 

 

Hanke pysyi hyvin budjetissa. Tositteelliset kulut hankkeen osalta oli laskettu olevan 9697,06 €, mutta 

todelliset kulut olivat 8710,54 €, alitimme budjetin melkein tonnilla tarkalleen 986,52 eurolla. Talkootunteja 

tuli myös kiitettävästi, yli budjetoidun.   

Miksi tämä projekti onnistui näin hyvin? Kiitos kuuluu siitä hyvänmielen humoristiselle talkooporukalle. 

Porukassa oli mukana mm. diplomi-insinööri, rakennusmestari, kunnossapitopäällikkö, työnjohtaja ja 

monta omiksi tarpeekseen rakentavaa kyläläistä sekä koko joukko aktiivisia kyläläisiä, jotka ovat aina 

mukana, kun tehdään jotain kylän hyväksi.  

 

 



2 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

Ennen kuin päästiin varsinaisiin frisbeeratatöihin, ratojen reitit täytyi kartoittaa ja katsoa mitkä puut tulee 

poistaa. Frisbeerata tuli osittain urheilukentälle, Kettukankaalle, josta täytyi poistaa alueella runsastuneet 

ja kasvaneet mäntyjen ja pajujen taimet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisbeeradalla on jo käyty heittämässä frisbeetä, ensimmäiset jo silloin kun olimme saaneet korit pystyyn. 

Syksyn aikana siellä on ollut väkeä ja kommentteja on kuultu, että rata on hyvä, ei liian vaikea, mutta ei 

liian helppokaan  

 

 

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 tavoitteet Kyläläiset halusivat lisätä ulkoliikuntamahdollisuuksia. Frisbeegolfia 

harrastavat nuoret sekä aikuiset ovat käyneet muualla sitä harrastamassa.  Kostamossa on 

mietitty, että tämä frisbeegolf olisi uusi mukava ulkoharrastus kaikenikäisille, tällöin ko. 

radalle olisi käyttäjiä. Hankesuunnittelussa ovat olleet mukana kylän nuoret alaa 

harrastavat, joiden kanssa on suunniteltu radan heittolinjoja ja korien sijoituspaikkoja 

 

4.2. Toteutus 

 

Hankkeen rakentamisen toteutus alkoi rakentamispaikan hallintaoikeuden hankkimisella maapohjien 

omistajilta vuokrasopimuksilla. Maapohjan omistajia ovat Kemijärven osakaskunta sekä Matti Kostamo. 

Kyseiset maa-alueet ovat 320-878-1-0 ja 320-408-85-0.Aluetta nimitetään Kettukankaaksi, jolle on 

aikoinaan rakennettu Kostamon nuorisoseura ry:n ja kylän koulun käyttöön sorapäällysteinen 

urheilukenttä. Maastokatselmuksessa todettiin alustavasti mahdolliset heittopaikkojen, -väylien ja 

maalikorien sijainnit. Sekä laitetoimittajan että Eerik Ailungan avustuksella lopulliset sijainnit em. asioille 
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saatiin päätettyä. Rakennustyön aloittamisesta pidettiin kylätalolla aloituspalaveri 19.7.-22, jossa hanke ja 

sen tavoitteet sekä talkootöiden tarve todettiin. Rakentamisen talkoopäälliköksi valittiin Jukka Myllykoski. 

Rakentamisen talkoopäiväksi päätettiin tiistai-illat, varapäiväksi torstai. Talkoiden viestinnän kanavaksi 

perustettiin oma Whats App-ryhmä. Talkootyöt aloitettiin aina kokoontumalla kylätalolle, jossa osallistujat 

todettiin ja jaettiin työt aloituskahvien merkeissä. Rata-alueella tehtiin puuston raivauksia heittoväylillä 

moottorisahoilla. Kaadetut puut ja latvukset poistettiin traktorilla ja henkilöautojen peräkärryillä. 

Heittoväylille sijoitettiin heittopaikat ja maalikorit laaditun suunnitelman mukaisesti. Heittopaikat ja 

maalikorit opastetauluineen asennettiin paikoilleen laitevalmistajan ohjeistuksien mukaisesti. 

Asentamiseen kuului mm. maa-ainesten ajoa, maapohjaisten heittokehikoiden rakentamista, lapiokaivuuta 

ja betonivalua sekä toimitettujen laitteiden mekaanista kokoonpanoa. Talkooiltoja kertyi yhteensä 

yhdeksän, viimeisin 30.8.-22.     

 

• aikataulu on toteutettu ajalla 16.5.-30.11.2022 

 

• resurssit, Kostamon kyläseuran talkooväki, kyläläisten autot, peräkärryt, traktorit ja 

pienoiskuormaaja bobcat ovat olleet mukana töissä  
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• toteutuksen organisaatio: Kostamon Kyläseura ry 

 

• kustannukset ja rahoitus. Koko hanke 14 918,55 €, laskut maksettu Kostamon Kyläseura 

ry:n tililtä. 

 

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

hankepäätöksen jälkeen pidettiin aloitus kokous, suunniteltiin puutavaran, murskeen, 

kivituhkan haku ja betonin haku. Jokaisen talkooillan alussa jaettiin työtehtävät ja illan 

päätteeksi teimme suunnitelmat seuraavaa talkoopäivää varten. 

 

• toteutusoletukset ja riskit. Hanke on toteutettu talkooväen voimin, eikä riskejä ole ollut. 

 

 

 

 

4.3. Yhteistyökumppanit: Spin18 Oy, Veera ja Eerik Ailunka 

 

 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset. Tämä hanke tiivisti edelleen kylän yhteishenkeä. Frisbeerata rakennettiin 

Kostamon urheilukentälle, Kettukankaalle. Talkoiden aikana raivattiin myös urheilukentälle kasvaneet 

mäntyjen taimet ja pajupensaat. Alue on nyt avara ja siisti. Talkoohenki yhdisti edelleen kyläläisiä. 

Jatkoajatuksena on laajentaa frisbeerata-aluetta aktiivipuistoksi, jonne hankittaisiin 

leikkipuistotyyppisesti välineitä kaiken ikäisille. Kylätalon katon korjausta varten on laitettu 

hankehakemus Kotiseutuliittoon. Kylätalolle tulisi tehdä myös keittiöremontti ja salin puolelle 

lämpöpumppuhankinnat, jotta kaunista hirsistä kylätaloa voisi vuokrata myös talvella.  

 

 

 

 

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

viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa) ja esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

 

 

Raportin laatija: Päivi Kostamo, Kostamon Kyläseura ry:n sihteeri 

 

 

Liitteet:  lehtijuttu 5.10.2022 Kotilapissa ja valokuvia frisbeeratatalkoista.  


