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Hankkeen loppuraportti: Volttiradan ja tarvikkeiden hankinta
1. Toteuttajan nimi:
Härmän Siskot ry

2. Hankkeen nimi:
Volttiradan ja tarvikkeiden hankinta

Y-tunnus:
2303420-3

Hankenumero:
70548

3. Yhteenveto hankkeesta
Härmän Siskot ry paransi hankkeen avulla käyttämänsä telinesalin varustetasoa vastaamaan TeamGymlajin kilpailuvaatimuksia sekä lajin turvallisuusvaatimuksia. Näin salilla harjoittelevat voimistelijat
pääsevät harjoittelemaan kilpailumitat täyttävällä volttiradalla, joka on 3 metriä vanhaa rataa pitempi.
Myös harrastajat hyötyvät uudesta volttiradasta lisääntyneenä turvallisuutena ja uuden
kimmoisamman radan myötä harjoitteluun saadaan lisää tehokkuutta ja onnistumisen riemua.
TeamGym-lajin osalta Härmän Siskot on alueen ainut lajiin sopivia harjoitteluolosuhteita tarjoava
voimisteluseura. Uuden volttiradan myötä seura pystyy järjestämän tulevaisuudessa myös TeamGymlajin kansallisia ja jopa PM-tason kilpailuja.

4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet

Seuran tavoitteena oli parantaa hankkeen avulla käyttämänsä telinesalin varustetasoa vastaamaan
TeamGym-lajin kilpailuvaatimuksia sekä lajin turvallisuusvaatimuksia. Hankkeen tavoitteena oli
kaikkien harrastajien turvallisuuden parantaminen riittävien suojavälineiden avulla, jolloin uusien
liikkeiden oppimiselle on hyvät olosuhteet. Kilpailumitat täyttävä 15 metriä pitkä volttirata antaa
kilparyhmille mahdollisuuden harjoitella samanlaisilla välineillä kuin muut kilpaseurat. Myös
harrastevoimistelijat hyötyvät uudesta volttiradasta lisääntyneenä turvallisuutena ja uuden
kimmoisamman radan myötä. Uuden volttiradan myötä seura pystyy järjestämän tulevaisuudessa
myös TeamGym-lajin kilpailuja. Tavoitteena on tulevaisuudessa perustaa myös aikuisille suunnattuja
telinevoimisteluryhmiä.
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4.2. Toteutus

Toimenpiteet: Hankkeessa toteutettiin suunniteltu investointi eli volttiradan ja alastuloalueen
hankinta.
Aikataulu: Hankkeen toteuttaminen aloitettiin keväällä 2018. Ensimmäisenä seura sai käyttöönsä
uuden alastuloalueen turvapatjoineen. Varsinaisen volttiradan toimittaminen viivästyi seurasta
johtumattomista syistä ja se saatiin käyttöön suunniteltua aikataulua jäljessä vasta syksyllä 2018.
Resurssit ja organisaatio: Seuran johtokunta on vastuualueidensa mukaisesti osallistunut hankkeen
toteuttamiseen. Hankittavien tuotteiden laatua ja sopivuutta on arvioinut johtokunnan
kilpailutoiminnan vastaava ja raha- ja kirjanpitopuolen asioiden hoitamisesta on huolehtinut
rahastonhoitaja.
Kustannukset: Kokonaiskustannukset ylittivät alkuperäisen suunnitelman ja olivat 22 092,60 euroa.
Syynä kustannusylitykseen oli se, että toimittaja ei ollut laskuissaan eritellyt arvonlisäveron osuutta ja
lisännyt sitä laskun Total-summaan, ja näin ollen lähetti seuralle jälkikäteen maksumuistutuksen
puuttuneen ALV:n osuudesta. Seura maksoi osuuden hankekauden päätyttyä, koska ALV-kustannukset
eivät olleet tiedossa alkuperäisessä tarjousvaiheessa, mutta eivät myöskään tuotteiden toimitus- ja
laskutusvaiheessa.
Raportointi ja seuranta: Hankkeen etenemistä on seurattu johtokunnan kokouksissa. Tarvittavat
väliraportit on tehty aikataulun mukaisesti. Aisaparin Leader-hankkeelle on annettu pyydetyt
taustatiedot tiedottamista ajatellen.
Toteutusoletukset ja riskit: Toteutuksessa mahdollinen riski oli tilatun volttiradan tai välineistön
vaurioituminen joko kilpailuissa tai kuljetuksen aikana. Kaikki tilatut tuotteet kuitenkin saapuivat
seuran käyttöön täysin ehjinä ja käyttökelpoisina.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankintoja on tehty seuraavilta toimittajilta: Rantzows Sport AB (alkuperäisen tarjouksen antaja
Unisport/Linden Equipment for Gymnastics) ja Kuljetusliike Petteri Voutilainen.
Rahoituksen yhteistyö: Aisapari
Talkootyön yhteistyökumppanit: PowerPark, AL-Härmä ja Suomen Cheerleadingliitto
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4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena Härmän Siskot ry paransi käyttämänsä telinesalin varustetasoa vastaamaan
TeamGym-lajin kilpailuvaatimuksia sekä lajin turvallisuusvaatimuksia. Tavoitteena oli parantaa kaikkien
harrastajien turvallisuutta rataan kuuluvien suojapalikoiden avulla, mikä tekee uusien liikkeiden
oppimisesta turvallisempaa. Uusi volttirata on parantanut kilparyhmien mahdollisuutta harjoitella
samanlaisilla välineillä kuin muilla kilpaseuroilla ja kevään 2019 kilpakauteen valmistautuminen on
sujunut kilpajoukkueilta aiempaa jouhevammin. Kilpakausi alkaa huhtikuussa, joten kilpailumenestystä
ei pystytä vielä raportoimaan. Seuran toiminta-alueena on koko Kauhava ja lähikunnat. Pääosa seuran
voimistelijoista tulee Härmistä, Kauhavalta ja Lapualta. TeamGym-lajin osalta Härmän Siskot on alueen
ainut lajiin sopivia harjoitteluolosuhteita tarjoava voimisteluseura.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Uusi volttirata on merkittävä turvallisuusparannus lajin harjoitteluolosuhteita ajatellen ja näin ollen
kaikkien kilpa- ja harrasteryhmien harjoittelu salilla on turvallisempaa kuin aiemmin. Riittävän pitkän
volttiradan myötä myös esimerkiksi aikuisryhmien harjoittelu on tulevaisuudessa mahdollista salilla,
mikäli kiinnostuneita aikuisharrastajia on tarpeeksi. Härmän Siskot jatkaa lasten ja nuorten
harrastemahdollisuuksien ylläpitämistä jatkossakin uusimalla käytössä kuluvaa välineistöä tekemällä
harkittuja ja laatua painottavia hankintoja.

6. Allekirjoitus
Kauhava 27.3.2019
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