
Loppuraportti 
 

1 Toteuttajan nimi  
Lakaluoman kyläyhdistys 

2 Hankkeen nimi ja hanketunnus 
Lakaluoman nuorisoseuran kunnostushanke 20474 

3 Yhteenveto hankkeesta 
Hankkeen toteutus aloitettiin syksyllä 2016 pyytämällä tarjoukset ja tilaamalla uudet ikkunat entisen 

nuorisoseuran talon, nykyisen kylätalon alakertaan, ja pidettiin varsinainen ikkunanvaihtokökkä 6.11.2016. 

Seuraavan vuoden 2017 keväällä alettiin laittaa lisäeristystä seiniin, uusittiin talon ulkolaudoitus, uusittiin 

katon lämmöneristys ja katolla olevien putkien lämmöneristys, vaihdettiin ulko-ovet ja asennettiin 

ilmalämpöpumput. Kun ulkotyöt alkoivat olla valmiina, mutta hankkeen rahoitusta oli jonkin verran vielä 

jäljellä, teimme muutoshakemuksen, jolla anoimme jäljelle jääneen rahoituksen käyttöä sisätilojen 

remontointiin. Muutoshakemuksen jättämisen jälkeen sisällä aloitettiin maalaustyöt, jossa suurin osa 

seinistä ja katoista maalattiin ja salin ja kahvion lattiat lakattiin uudestaan. Maalaustöiden alta piti uusia 

joitain huonokuntoisia osia, kuten joitain sähköjohtoja ja näyttämön verhotangot. Muutoshakemuksen 

jättämisen jälkeen remontoitiin myös keittiötä, hankittiin ja saatiin osittain lahjoituksena uudet kalusteet ja 

kodinkoneet mahdollistaen isompienkin juhlien järjestämisen. Tarvittavat sähkö- ja putkityöt, sekä 

lämpöpumppujen asennus annettiin ammattilaisten tehtäväksi, muutoin kaikki on tehty kökkätyöllä. Kaiken 

kaikkiaan hankkeen toteutus on sujunut erittäin mallikkaasti ja ilman ongelmia. Ainoa työ, joka on vielä 

jäljellä, on ulkoseinien pohjamaalattujen lautojen maalaus ensi kesänä. Maalit on jo ostettu ja 

kökkätyötunteja ilman maalaustakin on syntynyt tarpeeksi, joten loppumaksuhakemus laitetaan nyt vireille. 

Ensi kesäksi on tehty kylätalosta ja useita viikonloppuvarauksia juhlia varten, joten hankkeen tavoitteet 

ovat tältä osin toteutuneet erittäin mallikkaasti. 

4 Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

4.1.1 a) ylemmän tason tavoitteet 

Hakkeen ylemmän tason tavoitteena oli saada kylätalon lämmityksestä energia ja ympäristöystävällisempi. 

Hankkeen toteutuksessa kylätalon lämmitys vaihdettiin öljylämmityksestä lämpöpumppuihin. Lisäksi talon 

eristys sekä seinien, ikkunoiden, ovien, että katon osalta uusittiin, joten lämpö ei enää karkaa ja vähemmän 

energiaa tarvitaan talon lämmitykseen ja lämpimänä pitämiseen. 

4.1.2 b) hankkeen tavoitteet 

Talon uusi lämmitys ja lämmöneristys takaavat se, että taloa kannattaa lämmittää ja vuokrata 

viikonloppujuhlia ja mahdollista viikoittaista harrastustoimintaa varten myös talviaikaan. Ulkoseinien 



uusiminen, ikkunoiden ja ovien vaihto, sekä sisätilojen remontointi myös tekivät talosta uudemman ja 

houkuttelevamman näköisen juhlien järjestämisen kannalta ajatellen. 

4.2 Toteutus 

4.2.1 a) toimenpiteet 

Ikkunat vaihdettiin, laitettiin lisäeristystä seiniin, uusittiin talon ulkolaudoitus, uusittiin katon 

lämmöneristys ja katolla olevien putkien lämmöneristys, vaihdettiin ulko-ovet ja asennettiin 

ilmalämpöpumput.  Sisällä maalattiin suurin osa seinistä ja katoista ja salin ja kahvion lattiat lakattiin 

uudestaan. Keittiötä remontoitiin; kalusteita ja kodinkoneita uusittiin. 

4.2.2 b) aikataulu 

Hankkeen toteutus aloitettiin syyskuussa 2016 pyytämällä tarjoukset alakerran ikkunoista. Kaikki työt on 

tehty lukuun ottamatta muutaman päivän työtä ulkoseinien maalauksessa.  Maalaus toteutetaan ensi 

kesänä. 

4.2.3 c) resurssit 

Kökkäväkeä on ollut hyvin paikalla. Yhdistyksen puheenjohtajan juuri eläkkeelle jäänyt isä oikein innostui 

tekemään kökkää yksikseen ja tuli vuodenvaihteessa 2017-2018 kylätalolle päivittäin kökkään kuten 

päivätöihin. Eli kökkätyö on tavallaan toiminut myös ”terapiana” ☺. Rahallisetkin resurssit ovat riittäneet. 

4.2.4 d) toteutuksen organisaatio 

Lakaluoman kyläyhdistys on organisoinut kökkäpäivät ja tiedottanut niistä jakamalla lehtisiä postilaatikoihin 

Lakaluoman kylän alueella. Tiedotteita liitteenä.  

4.2.5 e) kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset jäivät alkuperäistä suunnitelmaa hieman pienemmiksi. Tämän vuoksi tehtiin muutoshakemus, 

jolla anottiin loppurahoituksen siirtämistä sisätilan remontointiin. Sisällä saatiin loppurahoituksella 

uskomattoman paljon aikaiseksi ja sisätilat ovat jo tällä hetkellä valmiina vuokrausta varten. 

4.2.6 f) raportointi ja seuranta 

Raportointi tehdään loppuraportissa. 

4.2.7 g) toteutusoletukset ja riskit 

Uhkakuvana hanketta aloitettaessa pidettiin sitä, ettei saada tarpeeksi kökkäväkeä paikalle, mutta jo 

ensimmäinen järjestetty kökkä osoitti, että huoli oli turha. 

4.3 Yhteistyökumppanit 
Varsinaisia yhteistyökumppaneita ei hankkeen toteutuksessa ollut, ellei lasketa tavarantoimittajia. 

4.4 tulokset ja vaikutukset 
Talo on valmiina vuokrausta varten. ”Tuparit” pidetään Pääsiäisenä. Tupareihin on pieni sisäänpääsymaksu. 

Esiintyjinä on neljä eri bändikokoonpanoa ja mm. koomikkopari, jotka ovat esiintyneet myös Suomen 

hauskin tavis –televisiokilpailussa.  

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi 
Talon uuden potentiaalin markkinointi on jo aloitettu, mutta sitä voitaisiin mahdollisesti suunnitellussa 

jatkohankkeessa syventää. Lisäksi havaittiin, että pihan remontointi olisi tarpeen. Lisää parkkitilaa 



tarvittaisiin ja pihan viihtyisyyttä valaisimineen ja 

istutuksineen pitäisi parantaa. Nämä seikat ovat tärkeitä, kun ihmiset miettivät 

juhliensa pitopaikkaa. 

6 Allekirjoittaja ja päiväys 
 

3.3.2018 

 

Soile Kotala 

7 Liitteet: Yksi esimerkki Kökkäkutsuista ja valokuvia remonttiajalta 
 

  
Lakaluoman Kyläyhdistys ry 

 

Tervetuloa kökkään la 2.9.2017! 

 

 
Lakaluoman Kyläyhdistys ry on hakenut ja saanut EU-rahoitusta kylätalon 
kunnostushankkeeseen Leader –ryhmä AISAPARI ry:n kautta. EU-hankkeella 
kunnostetaan Lakaluoman kylän ainoa yhteinen tila, kylätalo (ent. nuorisoseura) 
ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaksi. Hankkeella uusitaan lämmitysjärjestelmä, 
vaihdetaan ikkunat ja ovet, välikattoon ja seiniin laitetaan lisäeristystä ja uusitaan 
ulkolaudoitus.  
 
Hanke on lähtenyt oikein hienosti käyntiin! Ikkunat on jo vaihdettu, seinien lisäeristystä 
asennettu ja ulkolaudoitusta aloitettu. Laudoitusta jatketaan seuraavallakin kökkäkerralla, 
joka on lauantaina 2.9.2017. Kymmenen aikaan aamupäivällä aloitetaan ja jatketaan niin 
kauan kuin jaksetaan. Kyläyhdistys tarjoaa kökkäväeIle ruoan ja kahvit. Kaikki ovat 
enemmän kuin tervetulleita kökkään kädentaidoista riippumatta! Jokaiselle löytyy kyllä 
jotakin puuhaa. Osallistuminen ja tällä tavoin kylän yhteishengen vaaliminen ovat yhtä 
tärkeitä kuin itse työssä edistyminen! 
 
Toivottavasti nähdään runsaalla joukolla kylätalolla lauantaina! 

 

 

Terveisin, 

Lakaluoman Kyläyhdistyksen johtokunta: 



Pasi Latvateikari p.0505649341,  

Markku Pohjasmäki p.0505163637,  

Miika Pohjasmäki p.0505375187,  

Joona Latvateikari p.0456429602,  

Pauliina Venesoja p.0505118876,  

Soile Kotala p.0405589421 

Janne Kara p.0453574904 

Marjut Latvateikari p.0400843169 

UUDET JÄSENET TERVETULLEITA! 
 

 

Lähtötilanne 

 

Ensimmäinen kökkäilmoitus kyläkaupan ilmoitustaululla 

 

  



 

Kökkää 

 

Syödäkin pitää välillä. 

 



 

 

 



 

 

Remonttia sisätiloissa 

 

Katolle lisäeristettä. 



 

Uutta ulkonäköä. 

 

 

 

 

 

 


