
LOPPURAPORTTI 
 

1. Hankkeen toteuttajan nimi: Mäenpään kyläseura ry 
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Räystäsaluset, patterit, ilmalämpöpumppu 71644 
3. Yhteenveto hankkeesta: Mäenpään kylätalon räystäsaluset ja kolmiot purettu ja uusittu sekä 

patterit vaihdettu talon saliin, keittiötilaan ja näyttämötilaan. Energiatehokas 
ilmalämpöpumppu vaihdettu salitilaan. 
4.1 Hankkeen tavoitteet 

 a) talon toimivuus ja yleissiisteys, energiaa säästävät patterit ja pumppu 
 b) räystäsaluset ja kolmiot: siisteys paremmaksi (juhlien pitopaikka), lintujen pesintäpaikkat pois 
(hygieenisyys paremmaksi), energiahukan vähentäminen kuitenkin ilmanvaihto huomioiden,  
yleisilme siistiksi (asumattoman näköinen kiinteistö houkuttaa vahingontekoon helpommin) ja 
kylän keskellä oleva kiinteistö näkyvällä paikalla; yleisilme nyt ryhdikäs. 
    Patterit ja ilmalämpöpumppu: energiatehokkaat vähentää sähkön kulutusta, viihtyisyys lisääntyy 
kokootumisten / juhlien pitopaikkana. Kesäkuumalla jäähdytys on toiminut hyvin. 

4.2 Hankkeen toteutus: 
       c) toimenpiteet: kylätalon räystäsaluset ja kolmiot purettu ja uusittu kokonaan huomioiden talon 
ulkorakenne. Maalaus k.o. uusitut pinnat. Lintuverkkoja on laitettu yläkerran välitilan kautta 
aukoille ja laitettu esteitä (räystäslautojen  alapuolelle ”ehjille seinille”). Talon yläkerran välitilassa 
siivous: pölyyntymistä ja linnun jätöksiä runsasti sekä lämpövillan leviämistä.  Vanhat patterit 
poistettu tilalle uudet. Samoin ilmalämpöpumppu vaihdettu tehokkaampaan. 
       d) aikataulu: 2.5-10.8.2018 työurakat, maalaukset, siivoukset. Lisäksi ajalla 2.5-28.8.2018 
kirjalliset työt, joita allekirjoittaja ei huomioinut talkootyön listalla. 
       e) resurssit: Hankkeessa on ollut kyläseuran johtokuntaa sekä johtokunnan ulkopuolelta 
tekijöitä:  8 johtokunnan jäsentä sekä yksi ulkopuolinen henkilö. Räystäs ja patteri puolella ovat 
urakoitsijat olleet töissä; kahdesta eri urakoitsijafirmasta. 
       f) toteutuksen organisaatio: Urakoitsijoita on ohjannut Sami Lakso sekä Tarja Fagerholm, 
molemmat johtokunnassa. Sami Lakso varapuheenjohtaja ja Tarja Fagerholm puheenjohtaja. 
Räystäspuolella on työtä organisoinut myös Veli Luoma, johtokunnan jäsen.Talossa asuva Eila 
Rintamäki on avannut talon ovia esim. sosiaalitilat työntekijöille. Kahvitus on toiminut talkoilla 
myös tarvittaessa. 
       g) kustannukset ja rahoitus: kiirehdimme hanketta ja pyrimme maksamaan tulleet laskut siten, 
että huomioimme juhlien tilaukset ja rahatilanteemme. Toimimme riskillä, mutta halusimme toimia 
talon parhaaksi.  Maksoimme kustannukset kyläseuran tileiltä ja pyrimme olemaan ottamatta 
lainarahaa, joka juuri ja juuri onnistui. 
       h) raportointi ja seuranta: töiden edistyessä ja maalaus ja siivoustyössä toimimme tekstiviestien 
pohjalta tai soittamalla, kuka pääsisi talkoisiin huomioiden säätilanteen. Säätilanne on tänä kesänä 
ollutkin suotuisa ulkorakentamiselle ja maalauksille. Tilanteen mukaan ohjausta on pyydetty 
Aisaparilta lähinnä kirjalliseen puoleen. Johtokunta kokoontui vain kerran projektin aikana. 
       i) toteutusoletukset ja riskit: Oletuksena oli, että työ onnistuu hyvin. Räystästyössä johtokunta 
päätti kokouksessaan, että kylätalon yhden sivun työnjälki ei ollut tyydyttävä ja vaadimmekin uutta 
työtä kyseiselle pohjoispuolen pitkälle sivulle. Työ tehtiin uudestaan ja olemme tyytyväisiä. Riskinä 
oli rahatilanne: pidimme huolen, että  vain välttämättömät ostokset hankitaan, että pysymme 
saldossa. 
4.3 Yhteistyökumppanit: Aisapari, Ely-keskus, Alähärmän sähkötyö, Pemicon Härmä, johtokunnan 
väki, Pohjanmaan Osuuspankki, Ylihärmän säästöpankki 
4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset: Olemme erittäin tyytyväisiä talon yleisilmeeseen, siisteyteen, 
toimivuuteen; talo pysyy jatkossakin paremmassa kunnossa, kun sitä kohentaa. Suunnitelmissa on 
mahdollisesti jatkossa talon ulkoseinien ulkovuoraus; kylätalon katto ja räystäsaluset nyt kunnossa 
ja rahatilanteen mukaan sekä talkootyön mukaan mietimme jatkoa talon pitämiseksi kunnossa. 

4.5 Miten hankkeen tulokset ja toimenpiteet jäävät elämään hankkeen jälkeen: 
Ison talon kunnossapitäminen vaatii  toimenpiteitä ja huoltoa koko ajan. Tämän hankkeen avulla 



saimme talolle siisteyden lisäksi toimivuutta kokoontumispaikaksi. Hanke kannustaa  pitämään 
yhteistä kokoontumispaikkaa kunnossa, koska kulut ovat kuitenkin suuret ja kuluja tulee koko ajan 
kiinteistöstä. Yhtenäisyys kylässä lisääntyy mielestäni. Projektit yhdistää kyläläisiä. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi: talon ulkovuoraus jatkossa lämmönhukan 
vähentämiseksi ja siten kulujen vähentämiseksi. 

6. Allekirjoitus ja päiväys 
 
 
                 Tarja Fagerholm   Kauhava 28.8.2018 
 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 


