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1. Hankkeen toteuttaja 

Kojola-Köykkäri kyläseura ry 

y-tunnus 1006068-0 

2. Hankkeen nimi 
 

Kylätalon maalaus- ja kunnostushanke 
 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Hankesuunnitelma on sisältänyt suurelta osin talkootyönä tehdyn kylätalon kunnostustuksen. 
Kunnostus on sisältänyt ulkolaudoituksen, kattotasanteen ja ovien korjaus sekä ulkopuupintojen 
maalauksen. 

4. Raportti 
 
4.1. Hankkeen tavoitteet 
a) Hanke on toteuttanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjlemaa 2014-2020 sekä Aisapari ry:n 
paikallista kehittämistrategiaa. 
b) Hankkeen tavoittena on ollut paikallisten yhteisöjen ja paikallisen identiteetin vahvistaminen. 
 
4.2. Toteutus 
a) Hankkeen kuluessa on kylätalon ulkoseinät maalattu ja laudoitusta on korjattu. Kattotasanne on 
kunnostettu, ovien lukituksia uusittu ja ulko-oven edessä oleva katos korjattu. 
b) hanke on aloitettu kesäkuussa 2017. Aluksi seinäpinnat on puhdistettu talkoovoimin ja varsinainen 
maalaus toteutettiin elokuussa 2017.  
 
 Lähtötilanne näytti tältä 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kesällä 2017 rakennettiin myös kattotasanne. Vuonna 2018 ei varsinaista hanketoimintaa talolla ollut 
ja hankkeelle haettiinkin jatkoaikaa 31.8.2019 saakka. Kesän 2019 aikana saatettiin loppuun 
korjaustyöt, suurin kohde oli ulko-oven katoksen korjaus. 

c) hankkeen toteutuksessa on käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita vaativien ammattitöiden kuten 
maalauksen toteuttajina. Kyläläiset ovat olleet avustavien töiden tekijöinä: Kokonaisuudessaan 
talkootöihin on osallistunut aktiivisesti 10 henkilöä. 

d) Hankkeen toteutusta on suunniteltu yhteisesti kyläseuran johtokunnan toimesta mutta lopullisen 
toimeenpanevan kokonaisvastuun hankkeesta ja sen toteutuksesta on kantanut pääosin kyläseuran 
puheenjohtaja Pekka hHeimovirta. 

e) Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on ollut 13510,00 euroa , josta julkista tukea on myönnetty 
6755,00 euroa. Kokonaisuutena kustannusarvio on ylitetty ja rahaa on kulunut 10693,61 euroa. 
talkootyön arvoksi on muodostunut yhteensä 6540,00 euroa. yhteensä kustannukset siis 17233,61 
euroa. Oman työn lisäksi on käytetty kyläseuran omaa rahaa (talkootyöllä hankittu). 

f) Hankkeesta on laadittu kaikki hankerahoituksen perusteella tarvittavat raportit. Kyläläisiä on 
informoitu joka talouteen jaettavilla hanketiedotteilla sekä kylän yhteisissä tapahtumissa. 

g) Hankkeen aloitus venyi yhden vuoden verran eteenpäin alkuperäisestä ajankohdasta. Toteutuksen 
siirtymisen / viivästymisen  suurin syy oli sateinen kesä 2017. Sopiva sää vaativalle maalaustyölle 
onneksi löytyi. Talkootyövoimaa oli runsaasti tarjolla ja kyläläiset olivat hankkeessa innolla mukana. 



 
 

 

 

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

Hankkeeseen ei haettu kyläläisten ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tahot, joilta palveluja ostettiin, 
valittiin hintakilpailun perusteella. 

4.4. tulokset ja vaikutukset 

a) esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Kyläseuran johtokunta esittää, että kylän liikuntasalin kunto pidetään korkealla tasolla jatkossakin. 
Aikaisemmin on toteutettu lämmitysjärjestelmän uudistaminen ja nyt keskityttiin ulkonäköön. 
Hyväkuntoinen rakennus houkuttelee kyläläiset harrastusten pariin ja yhteiset hankkeet luovat hyvää 
yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen meininkiä. Seuraavaa hanketta (pururata) on jo johtokunnan 
toimesta suunniteltukin. 

 

Kojola-Köykkäri kyläeura ry:n puolesta 

Pekka Heimovirta, pj  Marita Kojola, sihteeri   

Kyläseuran johtokunnan jäsenet suunnitteluillassa! 

 

 


