
LOPPURAPORTTI

Toteuttajan nimi:
Pelkosenniemen kunta

2. Hankkeen nimi, hanketunnus.iatoteutusaika
Meidan Kilpaapa, 99069

3. Yhteenvetohankkeesta

Tavoitteena on luoda Pelkosenniemen kirkonkylen tuntumaan lehiliikuntapaikka, .ionne pdasee laaja

kohderyhme. Ensisijaisena keFejaryhmane reitille on kylan koululaiset ja paivakotilaiset. Hankkeessa

pilotoidaan uusi esteeton luontoelemys livelehetyksen ja aistikokemustaulun kautta asiakkaille

palvelutaloon ja terveyskeskuksen vuodeosastolle. Hankkeessa uudistetaan reitti, rakennetaan kokonaan

uusi tulipaikka ja esteeton puucee. Kohderyhmena ovat Pelkosenniemen kunnan asukkaat ja matkaiiiiat.

Hanke lisae viihtyvyytta, yhteist llisyyfta, parantaa koulun oppimisymparistoa sekA kuntalaisten

harrastusmahdollisuuksia ja reitin turvallisuutta seka tuottaa hyvaa oloa henkiloille, jotka eivat syysta tai

toisesta pysty reitilla kulkemaan.

4. Raportti
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Hankkeeseen tilattiin puhelinpylvaita Ja pitkospuut, jotka tuotiin Pelkosenniemen ylakoulun pihalle. Laavupaketti

tuotiin kunnan teknisen toimen varikolle, jossa talkoolaiset petsasivat elementit sisetiloissa. Helmikuussa 2021

aloitettiin pilkospuiden ja laavutarpeiden ajaminen Kilpiaavalle moottorikelkoilla ja reilE. Taman.ielkeen katkoftiin

vanhat sehkopylvaat sopivan mittaisiksi, jotka arettiin myos kohteeseen odottamaan kesella kaynnistyvia

rakennust6ita.
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4.1. Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on monipuolistaa kunnan tarjoamia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia eri kayftajaryhmille.

4.2. Toteutus

Toimenpiteet ia aikataulu

Hanke sai korkeimmat pisteet Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitukselta ja heratti paljon kiinnostusta. Hankkeen

alussa laadittiin tiedotusmateriaalia. Talkoovastaava Jutla Pasma esitteli hanketta ja kerasi listaa talkoolaisista

vanhan ylekoulun tavaroiden huutokaupan yhteydessa. Talkoolaisille tehtiin VvhatsApp -ryhma talkootiedotusta

varten. Hankkeen talkoista tehtiin mytis tiedotteet kaupalle ja paikalliselle huoltoasemalle.
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Lumien

sulettua purettiin vahat pitkospuut niilta osin kuin tarvetta oli.ia aloitettiin uusaen pitkospuiden rakentaminen.
Talkoopaivia jerjestettiin 45 kappaletta ja Iiseksi jeriestettiin pienempie koronaturvallisia yhden.ia muutaman
henkilon talkoita. lsoissa talkoissa aavalla tarjottiin talkooevaat, joita valmislivat Pelkosenniemen kyldyhdistyksen
Eila Humalalampi ja Pirjo Autioniemi kotonaan ja ruoat tuotiin talkookohteeseen.
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Livekameran suunniilelu Lapin

ammattikorkeakoulun Tequlla

aloitettiin syksylle 2019 (liitteena 1 . erillinen kuvaus). Koronasta johtuen kameran asennus myohastyi muutamilla

kuukausilla. Kamera asennettiin lintutornille 6.5.2020. Asennusryhmaan kuuluivat Juha Autioniemi, Otto Pesonen,

Matti Vatanen, Riku Narhi ja Trifon Suopela. Asennusryhman avustajina ja kuljettajina toimivat Jari Hyttinen, Jussi

Korhonen ja Jutta Pasma. Kameran asennusta varten Jussi Korhonen.ia Jari Hyttinen asensivat edellispaivene

rakennustelineet lintutornille. Livekuvaa alkoi tulemaan kohteelta asennuspaivene 6.5.2020. Kamera kuvaa

Kilpiaapaa jatkuvasti, 2417, kuudesta eri kuvakulmasta, joista osa on lahikuvia ja osa yleiskuvaa. Lisaksi on

revontulikuvakulma. Materiaali on erittein arvokasta ja sita on viikoittain kysytty muun muassa tutkimuskayft66n.

Livekuvasta ja hankkeesta tehtiin sehkoista markkinointimateriaalia. Linkki laitettiin kunnan kotisivuille, kunnan

facebookiin ja sahkoisiin viestimiin.
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Syksylle 2020 koottiin Iaavu Huhdansaaren nokkaan. Vanha wc pururadan laavulta kuljetettiin Huhdansaaren
uudelle laavulle. Pururadan laavua kunnostettiin ja rakennettiin esteettomaksi. Kohteelle kooftiin esteeton wc.

Uudet tulisijal asennettiin laavuille. Siltatarpeet vanhojen siltojen kunnostukseen ja uusien rakentamiseen vietiin
m0nkijalla rakennuspaikalle. Siltoja kunnostettiin ja rakennettiin uusia yhteensa 5 kappaletta.

Pitkospuasta tehtiin halkoliateri uudelle laavupaikalle, suurimmasta osasta pitkospuista tehtiin polttopuita Ja pieni

osa poltettiin kohteelle. Reitin polku osuus merkittiin valkeilla tolpilla, jotka sijoittuvat 3040 melrin valein.

Pelkosenniemen koululaiset laativat infotaulut alueen luonnosta, josta painettiin taulut reitin varrelle. Tauluja tuli I
kappaletta.
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MEIDAN KILPIAAPA
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Helmikuussa 2021 Ystevanpaivan tienoilla tuli tayteen 250 vuorokautta live kuvaa. Muutaman talkoolaisen voimin

rakennettiin aavalle, lahelle kameraa, vallasukka teos. Siihen kerettiin 250 villasukkaa lainaksi kuntalaisilta. Tella

tempauksella mainostettiin Kilpiaapa hanketta facessa.
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Hankkeessa tarkeaa oli toiden ajoittaminen oikeaan ajankohtaan. Joulukuussa 2021 hankkeen peetteeksi ajettiin
mursketta pururata osuudelle. Murskeen kuljetus vaati maan jaatymisen, ette kuljetus raskaalla kalustolla oli

mahdollista kantavuuden vuoksi. Murske mahdollistaa esteettomen kulun pururadan paassa sijaitsevalle laavulle
. resurssit

Hanke toteutettiin lahes kokonaan talkoolaisten voimin. Talkootyo oli fyysisesti hyvin raskasta johtuen haastavista
maasto-olosuhteista ja painavista rakennusmateriaaleista. Talkoolaiset joutuivat lu.iille purkaessaan vanhoja
rakenteita, jotka olivat painuneet vetiseen jankgan ja kantaessaan uusia pitkospuita oikeille paikoille.
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Hankkeessa suunnitellut aistikokemustaulut jaevat toteuttamatta siite syysta, ette toteutuksesta vastaavalla
yhteistyokumppanilla tuli henkilostovaihdoksia ja toimenpiteesta luovuttiin kokonaan osin my6s koronasta johtuen.

Toimenpide toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myohemmin. Tahen oli kustannusarviossa varattuna 300€.
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toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana on Pelkosenniemen kunta. Talkootoiste vastasi paaasiassa Pelkosenniemen kylayhdistys

Talkoovastaavana toimi Jutta Pasma, joka teki hankkeen ja talkoo tiedottamisen, koordinoi yhteistyota Tequn

kanssa, suunnittela toteutettavat talkoot, koordinoi paikalle tarvittavat rakennusmateriaalit, talkoolaisten
ruokahuollon ja koneet seka osallistui itse talkootoihin.

kustannukset ja rahoitus
RahoituspeatOs

Haettava tuki / avustus 5'l
Eu-osuus 21

Valtio 14 469,00
Kuntaraha toimintaryhmelta
Julkinen tuki yhteense 51

Yksityinen, rahallinen osuus
Yksityinen, vastikkeeton tyo
Yksityinen rahoitus 27
Rahoitus yhteensa 79
Kokonaisrahoitus 79
Hyvaksytty yht. : 79 500,00
Toteutunut seuraavasti:

675,00
703,50

1s 502,50
675.00

325,00
27 500,00

825,00
500,00
500,00

raportointi ja seuranta

Hankkeen eri tyOvaiheet on valokuvattu ja talkoista on keratty talkootyolistat. Kilpiaavan lintutornille on laitettu
vieraskirja, joka osaltaan kertoo reitin kaytoasteesta. Lisaksi laavulle on laitettu kylayhdistyksen toimesta
vieraskirja. Livestream on kaikkien nehtaivilla netisse olevan linkin kautta.

4.3. Yhteisty6kumppanit

Hanke on toteutettu Pelkosenniemen kylayhdistyksen toimesta. Yhteistyokumppanina on ollut Lapin AMK Tequ

4.4. Tulokset ja vaikutukset
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Hankkeeseen varattu kirvesmiesten tyopanosta ei taytetty johtuen hankkeen hallinnorasta. Muutoshakemuksen
jalkeen kirvesmiesten palkka kaytettiin reitilla tarvittavien uusien ja korjattavien siltojen materiaaleihin, tulisUoihin

laavuille, inva puuceen wc-istuimeen ja invatarvikkeisiin, murskeeseen ja opastekyltteihin, joita ei ollut huomioitu
hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Hanke on luonut hyvinvointia alueen asukkaille. Lahiretkeilykohde on laajan kohderyhman keytOsse. Reitti lahtee
uuden koulu-paivakotirakennuksen takaa, jolloin sen hyodyntaminen pedagogisesti on helppoa. Kohde on tuonut
nakyvyytta myos Pyha-Luosto matkailualueelle. Kunnostettu reitti palvelee paikallisten asukkaiden liseksi myos
Pyhatunturin matkailUoita. Hankkeessa suunniteltu kuvauslaitteisto on kiinnostanut laajalti. Kuvattu materiaali
aapasuolta, on kiinnostanut tutkimuksellisesti yliopistoa.

Huomiona hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat seuraavat asiatr Hankkeen suunnitteluvaiheessa tulisi
olla sitoutuneempaa vakea kunnasta ja asiantuntijoiden tulisi antaa tarvittava osaaminen hankkeen suunnitteluun.
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Liseksi toivottavaa on, etta suunnittelusta vastaavat keyvat katsomassa maastossa kohteet huolella la pyrkivet

loytamaan kohteelle paikallisesti soveltuvia ratkaisuja.

Selkeaa ongelmaa vastuissa talkoolaisten ja kunnan roolin suhteen on ollut koko hankkeen ajan. Samoin

talkoolaiset kokivat, ette kunnan sitoutuminen hankkeeseen ei ole ollut riittavaa ja tyonohjaus puutteellisista

Hankkeen lopussa on havaittu, etta kolme pitkosta rinnakkain olisi mahdollistanut kohteen kanon viele

laajemmalla kavijekunnalla.

Hankkeessa on saatu lavoitteiden mukaisesli monipuolinen lahiliikuntapaikka. Koululaiset ovat retkeilleet kohteella

niin syksylla, ette kevaAlla. Kohde tulee mahdollistamaan esteettoman peasyn luontoon.

5. Esityksetjatkotoimenpiteiksi

Livesteam kuvaus laitteistolla jatkuu Kilpiaavalta. Kameralaitteistoa on kehitetty hankkeen aikana. Laitteistoon on

lisetty kolmas aurinkopaneeli, jolla vehennetaan kameran vaatiman polttoaneen meeraa. Livekuvan saamiseksi on

koulutettu yksi henkil0. Tequn kanssa on jatkosopimus, jonka mukaan he vastaavat polttoaineen tilauksesta ja

nettiliittymaste, Joka laskutetaan kunnalta. Huoltoon kuuluu kuvakaluston polttoaineen lisaaminen, kameran kuvun

.ia aurinkopaneelien puhdistus.

Kilpiaavan polkua tullaan markkinoimaan oppilaitoksiin ja Naavan luontokeskukseen. Hankkeesta tehdaan jatko -

osa Eldkeliiton 2022 joululehteen.

6. Allekirjoittajat ja pdivays (viralliset nimenkirioittajat)

Kunnanjohtaja Pdivi Vauhkonen

Liitteet: lehtijutut A4-kokoasiksi kopioituna ja talkoolistat seka talkooilmoitukset
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Jatkotarpeina on Kilpiaavan lintutornin kunnostus. Katossa on reikg ja portaat ovat huonossa kunnossa.

Pelkosenniemellii 3L.01.2022
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