TUKEVA-hanke

LOPPURAPORTTI 1.5.2009 – 31.12.2012

1) Hankkeen toteuttajan nimi: Uuraisten Jokihaaran pienviljelijäyhdistys r.y.
2) Hankkeen nimi ja hankenumero: TUKEVA, dnro 1932/3570-2009
3) Yhteenveto hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja edistää kylän yhteishenkeä ja luoda kasvupohja kylän
yhteiselle toiminnalle. Hanke edistää ja tukee asukkaiden yhteistoimintaa sekä aktivoi kehittämään
toimintamalleja oman asuinympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteitä ovat kylätalo Talaksen
toiminnan tehostaminen tila-, laite- ja kalustoratkaisuin.
4) Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet ja lähtökohdat
Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja edistää kylämme yhteishenkeä ja luoda
kasvupohja kylän yhteiselle toiminnalle. Projekti edistää ja tukee asukkaiden yhteistoimintaa sekä
aktivoi kehittämään toimintamalleja oman asuinympäristön kehittämiseksi.
Hankkeen aikana haetaan, kehitetään ja kokeillaan erilaisia keinoja kylän yhteisen toiminnan
ulkopuolella olevien asukkaiden aktivoimiseksi ja mukaan saamiseksi kehittämään kyläyhteisön
toimintaa. Hanke suunnataan erityisesti uudelle kylälle muuttaneille asukkaille, joista erikseen
mainittakoon Paratiisin alueen asukkaat. Hankkeen toteuttamisen avulla kylällä pitempään asuneet
haluavat myös toivottavaa uudet kyläläiset tervetulleeksi Jokihaaran kylälle.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä mahdolliset osatavoitteet joihin hankkeella pyrittiin
Tavoitteena on saada kylätalolle peseytymistilat, lisätä kylätalon käyttömahdollisuuksia ja lisätä
viihtyisyyttä kylällä ja tarjota lisää mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon

4.2. Hankkeen toteutus
Hankkeen toimenpiteet
Tehtiin suunnitelmia, laadittiin rakennuspiirustukset ja haettiin rakennuslupa lisätilojen
rakentamiseen. Kilpailutettiin laitehankintoja ja kartoitettiin rakennustarvikkeiden yleinen hintataso

.
Rakennettiin talon päätyyn sauna, pesuhuone ja pukuhuone

Sekä ulkopuolelle n. 20 neliön aidattu vilpola, mistä kulku Talaksen tiloihin terassia pitkin

Hankittiin kaksi kappaletta ilmalämpöpumppuja ja toiseen etäohjaus
Toinen lämpöpumpuista asennettiin yläkerran tiloihin ja toinen alakerran saliksi viimeisteltyyn
isoon tilaan. Tällä hankinnalla saatiin lämmityskuluihin säästöä.
Tammikuussa 2012 hankkeelle haettiin ja saatiin lisäaikaa vuoden 2012 loppuun saakka.
Hankittiin suunnitelman mukaiset AV-laitteet: dataprojektori, aktiivikaiuttimet, mixeri,
audiovahvistin ja langattomat mikrofonit. Dataprojektori asennettiin kiinteästi salin kattoon ja
kaapeloitiin se kahteen käyttöpaikkaan.

Alakerran iso tila viimeisteltiin juhlasaliksi. Lattia pinnoitettiin klinkkerilaatoilla. Salin seinä ja
katto viimeisteltiin maalaamalla ja kaappien ovet ja pöytien pinnat maalattiin. Salin ikkunoihin
hankittiin uudet verhot. Hankittiin käytetyt hyväkuntoiset pinottavat tuolit.

Ulko-ovena toiminut nosto-ovi korvattiin lämpöeristetyllä lasillisella pariovella
Hankesuunnitelmaan kuulunut 6x6 metrin juhlateltta oli käytössä kylä- nuorisoillassa.

9-reikäisen minigolfradanpohjan rakentaminen aloitettiin syksyllä 2011 ja 2012 keväällä tehtiin
ratojen rungot ja asennettiin ne paikoilleen kioskin avajaisiin mennessä..
Minigolf-rata rakennettiin talkootyönä. Tarvikkeet kilpailutettiin. Puutavara, ruuvit, maalit ja liimat
hankittiin paikallisista rakennustarvikeliikkeistä mutta Golftex-huopa oli tarjousten perusteella
edullisin ruotsalaisen valmistajan tehtaalla.

Mini-golfia varten maalattiin opastaulut Talaksen ohittavan tien varrelle. Vihreä Golf-texhuopa oli
minigolfradan kallein materiaali. Se hankittiin suoraan ruotsalaiselta valmistajalta.
Se tilattiin suoraan tehtaalta ja kaikkien kulujen jälkeen huopaerä oli liki tuhat euroa edullisempi
kuin suomalaisilla kauppiailla.
Minigolf-rata valmistui Aittakioski Paunetin avajaisiin kesäkuun kolmanteen päivään.
Ensimmäisen kesän aikana minigolf-radalla pelattiin noin sata peliä.

Hankkeen aikana istuttiin useamman kerran yhteiseen päytään Jyväsriihen ja muiden kylien
kehittäjien kanssa.
Loppukiri
Hankkeen viimeisenä asiana toteutettiin astiastohankinta. Pyydettiin tarjoukset kolmelta
toimittajalta: MiniMani, Arabian tehtaanmyymälä ja Kodin Ykkönen. MiniManin tarjous oli
edullisin ja sieltä Arabian Kesti-sarjan astiasto hankittiin.
Tiedottaminen
Hankkeen tilannekatsaus kuului koko hankeajan yhdistyksen hallituksen kokousten ohjelmaan.
Lisäksi hankevetäjä esitteli hankkeen etenemistä kylävieraille ja erilaisissa yleisötilaisuuksissa.
Tukeva-hankeesta oli muutaman kerran juttua Paikallisuutissa ja Jokihaaran verkkopalvelu Paunetin
sivuilla ja melkein jokaisessa kylätiedotteessa kyläläisiä haastettiin mukaan hanketyöhön

Hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutusaika on 1.5.2009 - 30.12.2012.
Hanke aloitettiin heti hakemuksen vireille tulon jälkeen.
31.3.2010 mennessä on toteutettu noin 10 % hankkeen kustannusarviossa mainituista asioista.
Hankkeen käynnistämistä viivästytti hakemuksen käsittelyn ja päätöksen saamiseen kulunut
arvioitua pitempi aika.
Hankkeelle haettiin lisäaikaa vuoden 2012 loppuun.
Hanke saatiin toteutettua jatketun aikataulun puitteissa lähes täydellisesti niin toimenpiteiden kuin
kustannusten suhteen.

Hankkeen resurssit
Hankkeella oli osa-aikainen talkoilla työskentelevä hankevetäjä, palkattu osa-aikainen kirjanpitäjä
ja vaihteleva määrä talkootyövoimaa. Talkoista ja maksettavista työsuorituksista pidetään
kirjanpitoa maksatushakemusta varten.
Toteutuksen organisaatio
Hankkeen vastuutahona on Jokihaaran kyläyhdistys. Yhdistyksen vuosikokous määrittelee raamit,
joiden mukaan yhdistyksen hallitus toteuttaa hanketta ja muutakin toimintaa
Kustannus ja rahoitus
Kustannuksia on syntynyt noin 43000 euroa, jonka rahoitus on hoidettu yhdistyksen pankkitilillä
olleilla varoilla ja Uuraisten kunnan myöntämällä väliaikaislainoituksella.
Raportointi ja seuranta
Kustannuksista on pidetty virallista yhdistyksen muusta toiminnasta erotettua kirjanpitoa ja
hallitustyöskentelyä varten taulukkolaskennalla tehtyä apukirjanpitoa jolla seurataan kustannusten
toteutumista.
Toteutuksen ongelmat ja riskit
Hankkeen hyväksymiskäsittely ja päätös vei pitkän ajan. Epävarmuus vaikeutti tekemisen
aloittamista. Ennen TE-keskuksen päätöstä suoritetut hankinnat tehtiin omalla riskillä.
Talkootyöresurssi arvioitiin hieman yläkanttiin. Jouduimme käyttämään jonkin verran
ostopalveluita, maksamaan matkustuskorvausta talkoolaisille ja hakemaan hankkeelle jatkoaikaa.
4.3. Yhteistyökumppanit
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet TE-keskus ja Uuraisten kunta
4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeen toimenpiteillä saavutettiin kustannussäätöjä ja mahdollistettiin kyläyhdistyksen
toiminnan monipuolistuminen. Kyläläisille ja muille osallisille hankkeella toteutetut toimet tuovat
lisää mahdollisuuksia järjestää tapahtumia, omia juhlia ja muuta toimintaa edullisesti lähellä omalla
kylällä.

Kansanedustaja Aila Paloniemi ja kunnanjohtaja Juha Valkama lauloivat duettona karaokea
Jokihaaran kesäillassa. Jokihaaran ja Leivonmäen Etu-Ikolan välistä kyläyhteistyötä pidettiin yllä
koko hankkeen ajan

Hankkeen ansiosta kyläläisten keskinäinen yhteistyö lisääntyi. Hankkeen toteutusaikana
kyläyhdistys järjesti kaksi isoa kylätapahtumaa.

Kesän 2011 tapahtuman kantavana teemana oli pilapiirtäjä Raimo Riihimäen muistonäyttely
”Ennen näkemättömät”. RaimoRin sisko Airi Riihimäki leikkasi näyttelyn avajaisissa nauhan.

Toisen tapahtuman yhteydessä kisailtiin Uuraisten minigolf-mestaruudesta TUKEVA-hankkeen
ansiosta saadulla uudella radalla.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hallinnoija = Jokihaaran Kyläyhdistys esittää, että hanketyöskentelyä jatketaan tulevilla
ohjelmakausilla uusilla suunnitelmilla kylän kehittämiseksi.
6. Allekirjoitus ja päiväykset
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