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LOPPURAPORTTI ”Pikku Puisto” -hanke 
20.5.2020 – 19.5.2022 
  
1. Toteuttajan nimi 

Unarin Kyläseura ry/Uusitalo Niina Marjukka 
Meltauksentie 5577, 97370 UNARIN-LUUSUA 

 
2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

”Pikku Puisto” -hanke/133981 
 
3. Yhteenveto hankkeesta 

Unarin Kyläseura ry on perustettu 2019 Unarin-Luusuan kylätoimikunnan jatkumona, 
kun kunta lopetti kylätoimikunnat. Seura jatkaa toimintaa kylätoimikunnan kaltaisesti 
koko kylän yhteistä hyvää ajatellen. Huolehtii kunnan sekä alueen ihmisten yhteistyöstä, 
toimii linkkinä Sodankylän kunnan ja kylän välillä. Yhdistys järjestää kylässä kaikille avoi-
mia tilaisuuksia, tapahtumia ja retkiä.   
 
Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kausivalaistus Unarin-Luusuan kylälle sekä olemassa 
olevan kaikenikäisten leikki/liikunta-alueen kehittäminen, sekä alueen turvallisuu-
den/viihtyisyyden päivittäminen. Rakentaa leikki/liikunta-alueelle kota ja huussi. Muutos 
hakemuksella haettiin myös lupa rakentaa olemassa olleen kustannusarvion puitteissa 
liiteri polttopuita varten. Rakennettiin turvallinen parkkipaikka leikki/liikunta-alueella kä-
vijöille.  
 
Kyläseuralla ei ollut hankkeen alkaessa irtainta omaisuutta eikä rakenteita. Unarin Nuo-
risoseura lahjoitti Unarin Nuorisoseuran talon 6.5.2022 kyläseuralle. Kyläseuran talou-
dellinen tila on vakaa edelleenkin, vaikka talon omistaminen vaatii enemmän yhdistyksen 
varoja. Tuloja yhdistys saa mm. avustusten kautta ja järjestämällä kahvituksia jne. Han-
keen aikana rakennettu kota ja huussi on tuonut mukavaa toimintaa kylälle. Leikki/lii-
kunta-alueella on ollut paljon kulkijoita ja kyläseura on järjestänyt myös ikäihmisten ky-
lätapaamisia talkooperiaatteella. Tilaisuus on saanut hyvää palautetta ja tilaisuudet jat-
kuvat. Näin tuodaan leikki/liikunta-alue kaikille ikäryhmille tutuksi ja tunnetuksi mitä alu-
eella voi tehdä. Alue on kaikkien vapaassa käytössä korvauksetta.  
 
Kyläläiset toteuttivat hankkeen talkootyöt kiitettävän hyvin ja saimme talkoopäivien ai-
kana lisättyä kylän yhteisöllisyyttä. Saimme mukaan kylältä aikaisemmin poismuutta-
neita henkilöitä ja mökkiläisiä. Mukaan saimme myös sellaisia talkoolaisia, joilla ei ole 
omia juuria Unarin kylälle.  
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4. Raportti 
4.1. Hankkeen tavoitteet 

• ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun 
kehittämisohjelma 2014–2020 ja Peloton Pohjoisin 2014–2020-kehittämisstra-
tegia 
Tämä hanke on jatkumoa aikaisemmille hankkeille, jotka kylällä on toteutettu. Ky-
läseura on vasta perustettu, mutta hankkeita kylällä on toteuttanut muiden seu-
rojen toimesta mm. Kivi-Kiiran Erä ry (Leikki/liikunta-alueen). Hanke toteuttaa ky-
lissä asumista ja palvelujen infran kehittämistä, edistää matkailun ja elämysten 
kehittämistä. Hanke edistää lasten ja nuorten positiivisia kokemuksia alueelta, 
osallisuutta, harrastusmahdollisuuksien kehittämistä ja viihtyisyyttä kotiseudulla, 
mahd. "puistotätinä/setänä" harjoittelumahdollisuutta sekä työllistymistä. Hanke 
edistää kokeiluja ja rohkeutta, sekä on jo itsessään sitä. Hanke edistää kylien ja 
järjestöjen kehittämistä, (antaa pohjaa jatkaa tulevaisuudessa) vapaaehtoistoi-
mintaa, loma-asukkaiden, uusien asukkaiden tai nuorten mukaan saamista kehit-
tämistoimintaan. Jakaa vastuuta sekä vahvistaa me-henkeä. On innostavaa yhtei-
söllistä kehittämistä. Edistää lähikylien sekä kyläläisten/lomalaisten verkostoitu-
mista. Edistää hankeosaamista, innovaatio-osaamista, nuorten paikallisten re-
surssien oppimista sekä hyvien käytäntöjen leviämistä. Hanke toteuttaa nuoria 
sekä palvelua ja infraa. Keinona osaaminen ja oppiminen sekä yhteisöllisyys ja in-
nostus. 

 

• Hankkeen tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kausivalaistus Unarin-Luusuan kylälle sekä 
olemassa olevan kaikenikäisten leikki/liikunta-alueen kehittäminen, sekä alueen 
turvallisuuden/viihtyisyyden päivittäminen. Alueesta tehdään kylän kokoontumis-
ten ja tapahtumien keskipiste ja pitopaikka. Rakentaa leikki/liikunta-alueelle kota 
ja huussi. Pikku-Puisto alueen aitaamisella ja parkkipaikan tekemisellä lisätään 
alueen turvallisuutta. Rakennetaan alueelle grillikota ja huussi. Muutoshakemuk-
sessa haettiin hankkeelle myös liiterin rakentamiseen lupa. Pikku-Puistossa voi-
daan hankintojen jälkeen kokoontua ympärivuotisesti.  
 
Kylän näkyvyyttä lisätään rakentamalla kausivalot. Hankkeella lisätään ”Me hen-
keä” ja yhdessä tekemisen meininkiä sekä keskinäisen luottamuksen paranemi-
nen kyläläisten välillä yhdessä tekemällä, sekä esimerkin näyttäminen nuorille. 
Liikunnallisuuden aktivointi kausivalojen ja yhteisen puiston myötä. Lasten ja 
nuorten kiinnostuksen herättäminen kylän kehittämiseen, nähdä mahdollisuudet. 

4.2. Toteutus 

• toimenpiteet 
Unarin läpi kulkevan päätien varrella kylän keskustassa sijaitsee ecopiste, leik-
kikenttä, skeittiramppi sekä postin viikonloppulaatikko sekä ilmoitustaulu. Ra-
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kenteet on tehty 2013 ja skeittiramppi on tehty aiemmin ja kunnostettu muu-
tama vuosi sitten. Hankkeen aikana pensittynyt leikki/liikunta-alue raivattiin, 
tasoitettiin, rakennettiin turvallinen P-paikka. Alueelle rakennettiin yhteiseksi 
kokoontumistilaksi kota. Lisäksi rakennettiin huussi ja puiden säilytystä varten 
liiteri. Tehtiin uusi ilmoitustaulu, johon kiinnitettiin ohjeet alueen käyttöä var-
ten, turvallisuus ohjeet ja paikkatietomerkinnät. Leikki/liikunta-aluetta suojaa-
maan ja eco-pisteestä erottamiseksi rakennettiin turva-aitaa. Turva-aitaa tul-
laan tarvitsemaan lisää, kun alueelta poistetaan muutaman vuoden kuluttua 
skeittiramppi.  
 
Kyläalueelle tien varteen valopylväisiin asennetiin kausivalot (17 kpl) olemassa 
oleviin valopylväisiin. Kausivaloille rakennettiin suoja Uusitalon latoon. Valot 
tullaan siirtämään tulevaisuudessa Unarin kylätalolle. Leikki/liikunta-aluetta 
ylläpitää kyläseura yhdessä kyläläisten kanssa.  

 

• aikataulu 
Hanke toteutetaan 20.5.2020 – 19.5.2022. Hankkeen toimet sijoittuvat pääasi-
assa rakentamisen osalta kesäkuukausiin. Kausivalot asennetaan joulukuussa 
2020. 

 

• resurssit 
Hankkeen toteutuksesta vastaa Unarin Kyläseura ry:n hallitus yhdessä kyläläis-
ten kanssa.  

 

• toteutuksen organisaatio 
Hankkeen organisoi hallituksen puheenjohtaja yhdessä hankkeen rakentami-
sesta vastaavan henkilön kanssa. Hallituksen jäsenet vastasivat talkoopäivien 
onnistumisesta ja tarvikkeiden hankinnasta oikea-aikaisesti.  

 

• kustannukset ja rahoitus 
Kustannukset yhteensä  44 524,62   
Vastikkeeton työ   15 583,62   
Julkinen rahoitus 65 %  28 941,00   
EU + valtio 0,8    23 152,80   
Kunta 0,2     5 788,20   
Yksityinen rahoitus 35 % 15 583,62   

 
Yksityisrahoitus katettiin kokonaisuutena vastikkeettomalla työllä. Hankkeen 
toteuttamisvaiheessa haettiin laina Sodankylän kunnalta.   

 

• raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu rapor-
tointi) 



4 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

   

Tuloksia seurattiin kokouksissa, suullisilla kyläkyselyillä. Ohjausryhmää ei 
hankkeella ollut, mutta Leader Pohjoisin Lappi nimesi Eini Kivilompolon han-
kekummiksi. Hankkeen toteuttamista arvioi kyläseuran hallitus, kyläläiset, ra-
kennustarkastaja ja rakennusvalvoja ja suunnittelija Juha Nikkinen.  

• toteutusoletukset ja riskit 
Hankkeen toteutukseen osallistuvat kyläseura, kyläläiset/mökkiläiset, ELY-kes-
kus sekä ostetut yrityspalvelut yhdessä ammattilaisten kanssa. Kaikki hanketta 
koskevat sopimukset ovat valmiiksi tehty hankkeen hakuvaiheessa jo. Kyläseu-
ralla oli riittävä omarahoitusosuus ja Sodankylän kunta myönsi antolainan 35 
000 euroa mikäli hanke saa Leaderilta myönteisen päätöksen.   

 
4.3. Tulokset ja vaikutukset  

Unarin alueella asuu noin 50 vakituista asukasta, joista lapsia ja nuoria on noin 
10. Viikonloppuisin ja kesäaikana asukasmäärä lisääntyy moninkertaisesti. Kylän 
yhteisen kokoontumis-/ajanviettopaikan kehittäminen lisää alueen viihty-
vyyttä. Kylässä on nuorisoseurantalo, mutta se ei ole ollut aikaisemmin kyläläis-
ten vapaassa käytössä. Toukokuussa 2022 Unarin Nuorisoseura luovutti Nuori-
soseuran talon kyläseuralle. Tulevaisuudessa kyläseura alkaa kehittämään myös 
entistä Nuorisoseurantaloa. Talo sai nimekseen Unarin Kylätalo  Avoimet kylät 
päivänä 11.6.2022. Ehkäpä juuri hankkeen ansiosta Nuorisoseura teki päätök-
sen luovuttaa Nuorisoseurantalon kyläseuralle ja saada taas talo toimimaan yh-
teisöllisenä ja yleishyödyllisenä paikkana kyläläisille ja muille asiasta kiinnostu-
neille.  
 
Unarin-Luusuan kylä sijaitsee Meltaus-Vaalajärvi tien varrella. Kylän kohdalla on 
katuvalot, niihin asennetut kausivalot elävöittävät kylänraittia talven pimeim-
pään aikaan. Kausivalot valaisevat ja viihdyttävät myös ohikulkijoita ja tuovat 
tunnettavuutta kylälle. Valot kannustavat kaikenikäisiä ulkoilemaan ja liikku-
maan.  
 
Entisen koulun kenttä "heräsi jälleen elämään" toimien kylän keskeisellä pai-
kalla, kylän sydämenä. Alueella on vieraillut runsaasti ihmisiä, tilaisuuksia on jär-
jestetty niin yksityisten kuin yhdistysten toimesta.  
 

 
Raportin laatija: 
Unarin Kyläseura ry 
 
 
puheenjohtaja Marjukka Uusitalo  sihteeri/rah.hoitaja Kaisa Annala 
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