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Pysy polulla -teemahankkeen loppuraportti

Pysy polulla -teemahanke
Hankenumero 33823
Hallinnoija Leader Aisapari ry
Toteuttajat Alahärmän Kisa, Alajärven 4h-yhdistys ja Lapuan Virkiä
Hankeaika 1.10.2016 – 31.12.2018
Kuvaus Pysy polulla oli teemahanke, jossa suunniteltiin ja toteutettiin pieni-

muotoisten reitistöjen merkintää ja kiintorastiverkostoja. Tavoitteena
oli, että reitistöt ovat ovat helposti löydettävissä ja niissä on turvallista
kulkea.

33823 Pysy polulla
Koordinaatio

5500

päätös

2016

VUOSI

2017

2018

537,48 €

3 359,60 €

Palkat
Palkkiot
Ostopalvelut
Matkakulut
Vuokrat
Muut kust.

3 500,00
-€
-€
500,00 €
-€
2 000,00 €
-€

158,90 €

791,11 €
-€

39,51 €
-€

Yhteensä

6 000,00 €

950,01 €

576,99 €

-€

63,84 €

-€
3 423,44 €
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Alahärmän Kisa ry

Pysy Polulla – Alahärmän Jouttikallion kiintorastiverkoston
toteuttaminen

Alahärmän Jouttikallion kiintorastiverkosto
Taustaa

Taustaa

Alahärmän Kisa ry on liikuttanut alahärmäläisiä jo sadan vuoden ajan, pyöreitä vuosi yhdistys
juhli vuonna 2017. Alahärmän Kisan suunnistusjaosto on toiminut 1960-luvulta alkaen.
Jaoston toiminta on nykyisinkin vilkasta. Kuntorastitapahtumiin osallistuu vuosittain 700 –
900 henkilöä. Ikäjakauma on vauvasta vaariin.

Alahärmän Kisa ry

Pysy Polulla

Pysy polulla -hankkeessa päivitettiin Alahärmän Jouttikallion alueen suunnistuskartta sekä
suunniteltiin ja toteutettiin kiintorastiverkosto alueelle.
Kiintorastiverkosto tarjoaa matalankynnyksen aloittamisen mahdollisuuden myös uusille

härmän Jouttikallion suunnistuksenharrastajille.
kiintorastiverkostoSuunnistus on lajina ympäristöystävällinen, eikä vaadi kalliita

välinehankintoja. Hankkeella parannetaan alueen harrastusmahdollisuuksia ja sitä kautta
Hankenumero
33823 alueen elinvoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen.
vaikutetaan
Kiintorastiverkoston valmistuttua reitillä järjestetään opastettuja kiintorastikierroksia.
Kiintorastiradan toivotaan lisäävän kiinnostusta erityisesti kuntosuunnistusta kohtaan, ja
tuovan uusia harrastajia myös alueen kuntosuunnistustapahtumiin.

Loppuraportti

Kiintorasteja on mahdollisuus käyttää myös omatoimiseen suunnistusharjoitteluun.
Kiintorastiverkostoa voivat hyödyntää esimerkiksi koulut liikuntatunneilla. Kouluyhteistyön
toivotaan kannustavan nuoria tutustumaan suunnistukseen.
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Kiintorastiverkosto on myös alueen matkailijoiden käytössä. Matkailijoiden määrän
Kiintorastiverkosto
on myös alueen tuoda
matkailijoiden
Matkailijoiden
määrän
lisääntyessä
voi kiintorastiverkosto
lisäarvoakäytössä.
matkailualan
yrityksille tarjoamalla
lisääntyessä
voi
kiintorastiverkosto
tuoda
lisäarvoa
matkailualan
yrityksille
tarjoamalla
vaivattoman harrastusmahdollisuuden alueella matkaileville.
vaivattoman harrastusmahdollisuuden alueella matkaileville.
Kiintorastikarttoja saa ilmaiseksi Välikankaan hallin pihassa olevasta laatikosta. Hallin osoite
Kiintorastikarttoja
saa62300
ilmaiseksi
Välikankaan hallin pihassa olevasta laatikosta. Hallin osoite
on Haaruksentie 890,
Härmä.
on Haaruksentie 890, 62300 Härmä.

Hankinnat
Hankinnat

Hankinnat
Hankkeessa toteutettiin suunnistuskartan päivitys ja uudelleen kartoitus GPS paikantimen

Hankkeessa
toteutettiin
suunnistuskartan
päivitys
ja uudelleen kartoitus
GPS paikantimen
avulla
valmiiksi
OCAD-tiedostoksi,
siitä suoraan
tulostettavaksi.
Hankkeeseen
sisältyi myös
avulla
valmiiksi
OCAD-tiedostoksi,
siitä
suoraan
tulostettavaksi.
Hankkeeseen
sisältyi myös
nettisivujen päivitys, jotta kiintorastiverkoston kartan pysyy halutessaan tulostamaan
itse.
nettisivujen
päivitys,
jottakiintorastiverkosta.
kiintorastiverkoston kartan pysyy halutessaan tulostamaan itse.
Nettisivulta löytyy
tiedot
Nettisivulta löytyy tiedot kiintorastiverkosta.
Kiintorastiverkon alkupäähän tehtiin opastekyltti ja painettiin kiintorastikarttoja. Lisäksi
Kiintorastiverkon
alkupäähän
tehtiin
opastekyltti
ja painettiin
hankittiin laminointikone.
Kartat
laminoidaan
niiden
keston jakiintorastikarttoja.
käytettävyyden Lisäksi
hankittiin
laminointikone. Kartat laminoidaan niiden keston ja käytettävyyden
parantamiseksi.
parantamiseksi.

Rastipisteissä olevien rastilippujen materiaalina on kolmen millin alumiini. Rastilippukilpiä
Rastipisteissä
olevien rastilippujen
materiaalina
on kolmen millin
alumiini.Kilvissä
Rastilippukilpiä
hankittiin 40 kappaletta.
Kooltaan ne
ovat 250x250+60mm
kiinnitysvara.
on 2hankittiin
40
kappaletta.
Kooltaan
ne
ovat
250x250+60mm
kiinnitysvara.
Kilvissä
on
2puolinen kuvio ja numerointi. Rastipisteet ovat kiinni tolpissa yksipuolisella Olli-kiinnittimillä
puolinen
kuvio ja numerointi. Rastipisteet ovat kiinni tolpissa yksipuolisella Olli-kiinnittimillä
ja
huppukiinnittimillä.
ja huppukiinnittimillä.
Kouluyhteistyötä varten hankittiin Suomen suunnistusliitolta koulutus- ja esittelymateriaalia
Kouluyhteistyötä varten hankittiin Suomen suunnistusliitolta koulutus- ja esittelymateriaalia
opetustoimintaan.
opetustoimintaan.

Pysy polulla -teemahankkeen loppuraportti

Kartan päivitys, opastetaulun teko, rastipisteiden materiaalit ja kiinnitystarvikkeet on eritelty
Kartan
päivitys, opastetaulun
teko, rastipisteiden
materiaalit
kiinnitystarvikkeet on eritelty
kustannusarviossa.
Kaikki kustannukset
käyvät eriteltyinä
ilmijakustannusarviosta.
kustannusarviossa. Kaikki kustannukset käyvät eriteltyinä ilmi kustannusarviosta.
Kartan päivitys, opastetaulun teko, rastipisteiden materiaalit ja kiinnitystarvikkeet on eritelty
kustannusarviossa. Kaikki kustannukset käyvät eriteltyinä ilmi kustannusarviosta.

Talkootyö
Talkootyö
Talkootyö

Joutikallion kiintorastiverkoston suunnittelu tehtiin talkootyönä. Myös karttojen piirtäminen
Joutikallion
suunnittelu tehtiin talkootyönä. Myös karttojen piirtäminen
ja laminointikiintorastiverkoston
tehtiin talkoilla.
ja laminointi tehtiin talkoilla.
Talkootyö
Talkootyönä
tehtiin myös kiintorastien
vieminen
maastoon.
Tarvikkeet
kuljetettiin
maastoon
Joutikallion kiintorastiverkoston
suunnittelu
tehtiin
talkootyönä.
Myös karttojen
piirtäminen
Talkootyönä
tehtiinjamyös
kiintorastien
vieminen maastoon.
Tarvikkeet kuljetettiin maastoon
pääosin
traktorilla
mönkijöillä,
mahdollisimman
lähelle
sijoituspaikkaa.
ja laminointi tehtiin talkoilla.
pääosin traktorilla ja mönkijöillä, mahdollisimman lähelle sijoituspaikkaa.
Talkoilla
järjestettiin
opastettuja
kiintorastikierroksia
uusille suunnistuksen
harrastajille
ja
Talkootyönä
tehtiin myös
kiintorastien
vieminen maastoon.
Tarvikkeet kuljetettiin
maastoon
Talkoilla
järjestettiin
opastettuja
kiintorastikierroksia
uusille
suunnistuksen
harrastajille
ja
talkoilla
toteutettiin
yhteistyötä
koulujen kanssa.
pääosin traktorilla
jamyös
mönkijöillä,
mahdollisimman
lähelle sijoituspaikkaa.
talkoilla toteutettiin myös yhteistyötä koulujen kanssa.
Talkoilla järjestettiin opastettuja kiintorastikierroksia uusille suunnistuksen harrastajille ja
talkoilla toteutettiin myös yhteistyötä koulujen kanssa.

Hankkeen
tiedottaminen
Hankkeen
tiedottaminenjajaraportointi
raportointi

Hankkeen
tiedottaminen ja raportointi
Hankkeesta on tiedotettu pääseuran ja alajaoston omilla kotisivuilla. Kotisivut päivitetään

Hankkeesta
on tiedotettu
pääseuran
ja alajaoston omilla
kotisivuilla.
KotisivutMyös
päivitetään
niin, että sinne
viedään tiedot
kiintorastiverkostosta
ja kartat
tulostettavaksi.
niin,
että
sinne
viedään
tiedot
kiintorastiverkostosta
ja
kartat
tulostettavaksi.
Myös
Hankkeen
tiedottaminen
ja
raportointi
sosiaalisessa mediassa tullaan tiedottamaan hankkeesta ja kiintorastiverkostosta.
sosiaalisessaon
mediassa
tullaan
tiedottamaan
hankkeesta
kiintorastiverkostosta.
Hankkeesta
tiedotettu
pääseuran
ja alajaoston
omilla ja
kotisivuilla.
Kotisivut päivitetään
Kiintorastiverkoston
tiedot
ilmoitetaan
Suomen
suunnistusliitolle,
joka
ylläpitää
listausta
niin, että sinne viedään tiedot kiintorastiverkostosta ja kartat tulostettavaksi.
Myös
Kiintorastiverkoston
tiedot
ilmoitetaan
Suomen
suunnistusliitolle,
joka
ylläpitää
listausta
Suomen kiintorastiverkostosta.
Tämän toivotaan
tavoittavan
erityisesti suunnistuksesta
sosiaalisessa
mediassa tullaan tiedottamaan
hankkeesta
ja kiintorastiverkostosta.
Suomen
kiintorastiverkostosta.
Tämän toivotaan tavoittavan erityisesti suunnistuksesta
kiinnostuneet
matkailijat.
kiinnostuneet
matkailijat.
Kiintorastiverkoston
tiedot ilmoitetaan Suomen suunnistusliitolle, joka ylläpitää listausta
Kiintorastiverkostosta
laaditaanTämän
tiedotteita
lehdistölle
ja kouluille.
Kiintorastiverkoston
Suomen kiintorastiverkostosta.
toivotaan
tavoittavan
erityisesti
suunnistuksesta
Kiintorastiverkostosta
laaditaan
tiedotteita
lehdistölle
ja
kouluille.
Kiintorastiverkoston
valmistuttua
järjestettiin
avajaistapahtuma,
johon
kutsuttiin
lehdistöä
paikalle.
Hankkeen
kiinnostuneet matkailijat.
valmistuttua
järjestettiin
avajaistapahtuma,
johon
kutsuttiin lehdistöä
paikalle. Hankkeen
hallinnoija tekee
investointihankkeen
vaatiman
taloudellisen
raportin rahoittajalle.
Hankkeen
hallinnoija
tekee
investointihankkeen
vaatiman
taloudellisen
raportin
rahoittajalle.
Hankkeen
Kiintorastiverkostosta
laaditaan
tiedotteita
lehdistölle
ja
kouluille.
Kiintorastiverkoston
päättymisen jälkeen seura vastaa kiintorastiverkoston ylläpidosta.
päättymisen
seuraavajaistapahtuma,
vastaa kiintorastiverkoston
ylläpidosta.
valmistuttua jälkeen
järjestettiin
johon kutsuttiin
lehdistöä paikalle. Hankkeen
hallinnoija tekee investointihankkeen vaatiman taloudellisen raportin rahoittajalle. Hankkeen
päättymisen jälkeen seura vastaa kiintorastiverkoston ylläpidosta.
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Alajärven 4H-yhdistys
Luontokohteita
esittelevät
kyltit
Pysy Polulla – Luontokohteita
esittelevät
kyltit Alajärven
Alajärven
4H-yhdistys
keskustan
kuntoradalle kuntoradalle
Alajärven
keskustan

Pysy
Polulla
Taustaa
Taustaa

Alajärven keskustan kuntorata on valmistunut 1980-luvulla ja sen kunnossapidosta huolehtii
Alajärven kaupungin tekninen toimi ja aluetta kehitetään vuosittain.

Kuntorata sijaitsee
lähellä kaupungin keskustaa, ja se on suosittu retkeilyreitti. Reitin pituus
Luontokohteita esittelevät
kyltit

on kaikkiaan noin kuusi kilometriä ja sitä käyttää arviolta 30-80 henkilöä päivittäin. Reitti on
turvallinen, esteetön ja selkeä kaikenikäisille luonnossa liikkujille. Esteettömyys mahdollistaa
reitillä kulkemisen myös apuvälineiden, pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Reitille on
rakennettu pysähtymispaikoiksi Karhulaavu ja Paukunlaavu, joissa on hyvät tulentekopaikat
ja erinomaiset paikat eväiden syöntiin.

Alajärven keskustan kuntoradalle
Hankenumero 33823

Reitillä on myös uusi frisbeegolf-rata, joka lisää reitistön käyttöä. Kuntorataa voi käyttää
vuodenajasta riippumatta retkeilyyn, hiihtoon, mäenlaskuun, kuntoilu- ja
kilpailutapahtumiin. Kuntoradan aluetta voi hyödyntää pienien ja isojen tapahtumien
järjestämiseen.

Loppuraportti

Kyltit on toteutettu laadukkaasti ja ajanmukaisesti. Lähtöpaikalla on iso opastekyltti, jossa
esitellään reitistön kokonaisuus. Reitin
varrella olevissa kylteissä on tietoa
kuntoradan reitistöstä ja
luontokohteista. Kyltityksellä halutaan
herätellä liikkujaa pysähtymän ja
havainnoimaan ympäröivää luontoa
sekä herätellään mielenkiintoa luonnon
seuraamiseen eri vuodenaikoina.
Kuntoradan luontokohteiden esittelyä
voidaan hyödyntää opetuksessa eri
kouluasteilla. Kuntorataa käyttävät
aktiivisesti myös päiväkodit.
Paikkakunnalla toimiva Alajärven Latu
järjestää retkeily- ja kuntotapahtumia
kuntoradalla, ja kuntorataa voivat
hyödyntää yrittäjät ja matkailupalvelut.
Kuntorata soveltuu hyvin myös tykytoimintaan.

1

Kuntoreitin leveys on 1-2 metriä, reitillä
liikutaan jalkaisin tai hiihtäen.
Huoltoajo on sallittu moottorikelkalla, mönkijällä tai vastaavalla kulkuneuvolla.
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Hankinnat

Taloudellisia resursseja kuntoradalla on käytetty
raivaustöihin, konetyöhön ja maa-ainekseen.

HankinnatHankinnat

Kuntoradan
esittelyyn
hankittu metalliset
Taloudellisialuontokohteiden
resursseja kuntoradalla
on on
käytetty
taulut.
Taulut
on
kiinnitetty
betoniperustalla
raivaustöihin, konetyöhön ja maa-ainekseen. oleviin
teräsputkiin. Putkien päässä on muovihattu. Tolpat ja kyltit
Kuntoradan luontokohteiden esittelyyn on hankittu metalliset
ostettiin valmiina.
taulut. Taulut on kiinnitetty betoniperustalla oleviin
Pääkyltti on sijoitettu
kuntoradan
alkupäähänTolpat
ja loput
teräsputkiin.
Putkien päässä
on muovihattu.
ja kyltit
yhdeksänvalmiina.
kylttiä reitin varrelle, sopivien luontokohteiden
ostettiin
viereen. Kylttien aiheina ovat Jäkälät ja sammalet, Puiden kävyt,
Pääkyltti on sijoitettu kuntoradan alkupäähän ja loput
Koivut, Metsän hyönteiset, Suomen puut, Metsän eläimet,
yhdeksän kylttiä reitin varrelle, sopivien luontokohteiden
Jokamiehenoikeudet, Rentoudu luonnossa ja Luonnon
viereen.
Kylttien
aiheinaolevan
ovat Jäkälät
ja sammalet,
kävyt,
talviseuranta.
Kylteissä
QR-koodin
takaa onPuiden
saatavilla
Koivut, Metsän hyönteiset, Suomen puut, Metsän eläimet,
lisätietoa ja luontotehtäviä.
Jokamiehenoikeudet, Rentoudu luonnossa ja Luonnon
talviseuranta. Kylteissä olevan QR-koodin takaa on saatavilla
lisätietoa ja luontotehtäviä.

Talkootyö

Talkootyöt

Pysy polulla -hankkeeseen palkattiin nuori luonto- ja ympäristöalan ammattilainen osaaikaiseksi hanketyöntekijäksi kyltityksen suunnitteluun ja kylttien toteutukseen.

Talkootyöt

Kylttien
suunnittelua
tehtiinpalkattiin
talkootyönä
eri yhteistyökumppaneiden
Pysy polulla
-hankkeeseen
nuoriyhteistyössä
luonto- ja ympäristöalan
ammattilainenkanssa.
osaSuunnitteluun
käytettiin kaikkiaan
123 talkootyötuntia.
Kylttien
talkootyötä
aikaiseksi hanketyöntekijäksi
kyltityksen
suunnitteluun ja
kylttienpystytyksessä
toteutukseen.
tehtiin 90 tuntia.
Kylttien suunnittelua tehtiin talkootyönä yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Suunnitteluun käytettiin kaikkiaan 123 talkootyötuntia. Kylttien pystytyksessä talkootyötä
tehtiin 90 tuntia.

Hankkeen tiedottaminen ja raportointi

Hankkeen tiedottaminen ja raportointi

Kuntoreitti sijaitsee Alajärven kaupungin omistamalla maalla. Kaupungin kanssa on laadittu
ulkoilureitin käyttöoikeussopimus.

Hankkeen tiedottaminen ja raportointi

Sopimus
onsijaitsee
voimassa
toistaiseksi
ja vähintään
10 vuoden
ajanKaupungin
allekirjoitushetkestä.
Sopimus
Kuntoreitti
Alajärven
kaupungin
omistamalla
maalla.
kanssa on laadittu
on
allekirjoitettu
maaliskuussa 2017. Reitin ylläpitäjä avaa reitin ja huolehtii se kunnosta
ulkoilureitin
käyttöoikeussopimus.
jatkossa.
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään 10 vuoden ajan allekirjoitushetkestä. Sopimus
Hankkeesta
on tiedotettu
Alajärven
mediassa,
on allekirjoitettu
maaliskuussa
2017.4H-yhdistyksen
Reitin ylläpitäjäkotisivuilla,
avaa reitin sosiaalisessa
ja huolehtii se
kunnosta
sähköpostitse
sekä paikallislehdessä. Kouluille ja päiväkodille on myös tiedotettu
jatkossa.
hankkeesta.
Hankkeesta on tiedotettu Alajärven 4H-yhdistyksen kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa,
Hankkeen
hallinnoija
toimittaa investointihankkeen
vaatiman on
taloudellisen
raportin
sähköpostitse
sekä paikallislehdessä.
Kouluille ja päiväkodille
myös tiedotettu
rahoittajalle.
hankkeesta.
Hankkeen hallinnoija toimittaa investointihankkeen vaatiman taloudellisen raportin
rahoittajalle.
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Lapuan Virkiä ry
3

Kiintorastiverkostot
Simpsiölle ja Ritamäelle
Lapuan
Virkiä ry

Pysy Polulla

Pysy Taustaa
Polulla – Simpsiön ja Ritamäen kiintorastiverkoston toteuttaminen

ntorastiverkostot
Taustaa Simpsiölle ja Ritamäelle
Hankenumero
33823
Suunnistus
Lapualla on yksi suosituimmista liikuntalajeista, joka liikuttaa eri ikäisiä
liikkujia esim. kesän iltarastien aikana lähes 3000 suorituksen verran. Yhä enemmän
Loppuraportti
suunnistusseuroilta tiedustellaan karttoja omaehtoiseen suunnistamiseen ja luonnossa liikkumiseen. Tarkkoja suunnistuskarttoja kyselevät mm. suunnistajat, marjastajat, metsästysseurojen edustajat sekä koulujen liikunnasta vastaavat opettajat. Nykypäivänä on saatavilla monia kohtuullisen tarkkoja ja ajanmukaisia karttoja (mm.
kansalaisen karttapaikka, retkikartta.fi, jne.) sähköisessä muodossa, mutta suunnistuskartan tarkkuuteen näillä kartoilla ei päästä. Pysy polulla hankkeen avulla on luotu
Lapualle kahteen paikkakunnan suosituimpaan ulkoliikuntapaikkaan –Simpsiölle ja Ritamäelle- kaikille luonnossa liikkujille helposti saatavilla oleva luontoliikuntapaikka.
Kiintorasteja on rakennettu Simpsiölle 30 kpl ja Ritamäelle 20 kpl.
Molemmilla alueilla nyt rakennettu kiintorastiverkosto monipuolistaa jo olemassa
olevien luontoreitistöjen ja kuntoradan käyttöä. Molempien maastojen suunnistuskartat on ajantasaistettu sekä ammattikartoittajien että Lapuan Virkiän suunnistajien
toimesta hankkeen aikana. Tämä on parantanut myös Virkiän suunnistusjaoston harjoitus ja kuntorastitoimintaa. Kiintorastipisteet sisältävät myös MOBO – suunnistusradan rastikyltit, mikä mahdollistaa suunnistamisen myös ns. mobiilisuunnistuksena
ilman paperista karttaa. MOBO on kiintorastien nykyaikainen versio, joka toimii kaikissa älypuhelimessa ilmaisessa MOBO-sovelluksessa. Sovelluksessa ladataan puhelimen kauppapaikassa (Marketplace, Play jne.), jonka jälkeen käyttäjä näkee kaikki
sovelluksessa olevat moboradat ja valitsee sieltä esim. Simpsiön. Tämän jälkeen kiintorastisto karttoineen avautuu sovelluksessa ja kaikki on valmista suunnistamiseen.
Rasteilla suunnistaja leimaa rastilla olevan QR-koodin sovelluksen kameratoiminnalla
ja rasti rekisteröityy käyttäjän käymäksi. Sovellus lähettää aikaleiman myös suunnistusseuran mobovastaavalle, jolloin myös seura saa reaaliaikaista tietoa radan käyttäjistä. Esimerkiksi Lapuan Urheilutalon 11 rastisella moboradalla (avattu 12.10.2016)
leimauksia on tehty noin 500 sen historian aikana ja kaikki leimaukset on nähtävissä
sekunnin tarkkuudella. Käyttäjästä sovellus ei kuitenkaan kerro mitään, koska jokaisella suunnistajalla on oma nimimerkki.
Hankkeen avulla toivotaan myös muiden luonnossa liikkujien ”rohkaistuvan” menemään myös polkujen ulkopuolelle. Kiintorastiverkoston käyttäjä tietää rastin löytäessään kartasta tarkan sijaintipisteensä, mikä laskee liikkujien kynnystä, että he uskal-

jistä. Esimerkiksi Lapuan Urheilutalon 11 rastisella moboradalla (avattu 12.10.2016)
leimauksia on tehty noin 500 sen historian aikana ja kaikki leimaukset on nähtävissä
sekunnin tarkkuudella. Käyttäjästä sovellus ei kuitenkaan kerro mitään, koska jokaisella suunnistajalla on oma
Pysynimimerkki.
polulla -teemahankkeen loppuraportti
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Hankkeen avulla toivotaan myös muiden luonnossa liikkujien ”rohkaistuvan” menemään myös polkujen ulkopuolelle. Kiintorastiverkoston käyttäjä tietää rastin löytäessään kartasta tarkan sijaintipisteensä, mikä laskee liikkujien kynnystä, että he uskal- 4
tavat poiketa merkatuilta poluilta myös syvemmälle maastoon hakemaan kiintorasteja.
4
Kouluille ja oppilaitoksille kiintorastiverkostosta on valtava hyöty, koska liikunnan-

Kouluille ja oppilaitoksille kiintorastiverkostosta on valtava hyöty, koska liikunnanopettajat pystyvät laatimaan olemassa olevan verkoston pohjalta helposti ja nopeasti
opettajat
pystyvät laatimaan olemassa
olevan verkoston
pohjalta
helpostipeja nopeasti
erilaisia suunnistusratoja
oppitunneille,
jolloin hyöty,
tämän koska
kansalaisten
Kouluille
ja oppilaitoksillekoululaisten
kiintorastiverkostosta
on valtava
liikunnanerilaisia
suunnistusratoja
koululaisten
oppitunneille,
jolloin
tämän
kansalaisten perustaidon,
suunnistuksen
alkeiden
oppiminen
kun suunnistusmahdolliopettajat pystyvät
laatimaan
olemassa
olevan helpottuu,
verkoston pohjalta
helposti ja nopeasti
rustaidon,
suunnistuksen
alkeiden oppiminen
helpottuu,
kun suunnistusmahdollisuuksia
riittävästi tarjolla.
erilaisia on
suunnistusratoja
koululaisten
oppitunneille,
jolloin tämän
kansalaisten pesuuksia
on
riittävästi
tarjolla.
rustaidon, suunnistuksen alkeiden oppiminen helpottuu, kun suunnistusmahdolliHankinnat
suuksia on riittävästi tarjolla.

Hankinnat
Hankkeen aikana hankittiin laminointilaite, millä tullaan laminoimaan kaikki kouluille
Hankinnat

menevät kartat,
kestonlaminointilaite,
ja käytettävyyden
parantamiseksi.
Lisäksi hankittiin
HankinnatHankkeen
aikananiiden
hankittiin
millä
tullaan laminoimaan
kaikki kouluille
karttapussien
saumauslaite,
millä
suljetaan
ilmaja
vesitiiviisti
paperiset
kartat
omiin
Hankkeen
aikana
hankittiin
laminointilaite,
millä
tullaan
laminoimaan
kaikki
kouluille
menevät kartat, niiden keston ja käytettävyyden parantamiseksi. Lisäksi
hankittiin
karttamuovipusseihin.
materiaalit parantamiseksi.
ja koodilaput onLisäksi
eriteltyhankittiin
kustannusmenevät kartat,
niiden Rastipisteiden
kestonmillä
ja käytettävyyden
karttapussien
saumauslaite,
suljetaan ilmaja vesitiiviisti paperiset
kartat omiin
arviossa
kutensaumauslaite,
myös MOBO –ratojen
perustamiskulut.
Kaikki kustannukset
käyvät
karttapussien
millä suljetaan
ilma- ja vesitiiviisti
paperiset kartat
karttamuovipusseihin. Rastipisteiden materiaalit ja koodilaput on eriteltyomiin
kustannuseriteltyinä
ilmi oheisesta
kustannusarviosta.
karttamuovipusseihin.
Rastipisteiden
materiaalit ja koodilaput on eritelty kustannusarviossa kuten myös MOBO –ratojen perustamiskulut. Kaikki kustannukset käyvät
arviossa kuten myös MOBO –ratojen perustamiskulut. Kaikki kustannukset käyvät
eriteltyinä
ilmi
oheisesta
kustannusarviosta.
Rastitolppia
varten
hankittiin
järeää 10x10 kyllästettyä palkkia, jonka päähän valmiseriteltyinä ilmi oheisesta kustannusarviosta.
tettiin pellistä punavalkoinen rastilippu ja ruuvattiin ruuveilla kiinni. Lisäksi tolppiin
Rastitolppia
varten
hankittiin
järeää
10x10
kyllästettyä
palkkia,
päähän
tuli
heijastimet
mahdollista
yösuunnistusta
varten
sekäpalkkia,
MOBO-rastilaatta.
Rastitolppia
varten
hankittiin
järeää
10x10
kyllästettyä
jonkajonka
päähän
valmis-valmis-

tettiin
rastilippu
ja ruuvattiin
ruuveilla
kiinni.
tolppiin
tettiinpellistä
pellistä punavalkoinen
punavalkoinen rastilippu
ja ruuvattiin
ruuveilla
kiinni.
LisäksiLisäksi
tolppiin
tuli
mahdollistayösuunnistusta
yösuunnistusta
varten
MOBO-rastilaatta.
tuliheijastimet
heijastimet mahdollista
varten
sekäsekä
MOBO-rastilaatta.

Kuva talkoista maaliskuulta 2018: rastitolppien valmistelua.
Kuva talkoista maaliskuulta 2018: rastitolppien valmistelua.

Kuva talkoista maaliskuulta 2018: rastitolppien valmistelua.
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Talkootyö
Talkootyöt

lkootyöt

Pysy polulla hankkeen varsinainen talkootyö toteutettiin kesän ja syksyn 2018 aikana.
Työläin vaihe oli rastitolppien kuntoon laitto ja maastoon vienti. Yksi tolppa painaa
noin 8 kg, joten niitä ei pystynyt kovin montaa kantamaan kerrallaan maastoon. Tolpat päätettiin lyödä maastoon tukevasti kiinni sillä tavoitteella, että ne kestävät seuraavat 25 vuotta. Näin ollen rastien paikat piti valikoida myös sen mukaan, että tolpan
kunnolla
kiinni
rautakangella
tehtävään
Kuvasai
talkoista
syksyltä
2018:
rastitolppien valmistelua.

Pysy polulla hankkeen
varsinainen
talkootyö
ja syksyn 2018
aikana.
Kiintorastiverkoston
ylläpidosta
vastaatoteutettiin
Lapuan Virkiänkesän
suunnistusjaosto,
joka tarkisvähintään
kerran vuodessa.
myös
palautteen
Työläin vaihetaa
olireitistöt
rastitolppien
kuntoon
laitto jaMOBO-sovelluksessa
maastoon vienti. on
Yksi
tolppa
painaa
antomahdollisuus
suoraan
radan
ylläpitäjälle,
minkä avulla
käyttäjätmaastoon.
voivat suoraan
noin 8 kg, joten
niitä ei pystynyt
kovin
montaa
kantamaan
kerrallaan
Tolkommentoida mahdollisia puutteita tai vikoja.
pat päätettiin lyödä maastoon tukevasti kiinni sillä tavoitteella, että ne kestävät seuraavat 25 vuotta. Näin ollen rastien paikat piti valikoida myös sen mukaan, että tolpan sai kunnolla kiinni rautakangella tehtävään

Kuva talkoista syksyltä 2018: rastitolppien valmistelua.

Kiintorastiverkoston ylläpidosta vastaa Lapuan Virkiän suunnistusjaosto, joka tarkistaa reitistöt vähintään kerran vuodessa. MOBO-sovelluksessa on myös palautteen
antomahdollisuus suoraan radan ylläpitäjälle, minkä avulla käyttäjät voivat suoraan
kommentoida mahdollisia puutteita tai vikoja.

Kuva talkoista syksyltä 2018: rastitolppien valmistelua.

Kiintorastiverkoston ylläpidosta vastaa Lapuan Virkiän suunnistusjaosto, joka tarkistaa reitistöt vähintään kerran vuodessa. MOBO-sovelluksessa on myös palautteen
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Kuva talkoista syksyltä 2018: Kiintorastitolpat 50 kpl valmiina.
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Hankkeen tiedottaminen ja raportointi

Hankkeen
tiedottaminen
ja raportointi
Hankkeen
tiedottaminen
ja raportointi
Tiedotamme
hankkeesta
seuran
internet sivuilla, sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse ja paikallislehden seuratoimintapalstalla. Koulujen liikuntavastaaville olemme
Tiedotamme hankkeesta seuran internet sivuilla, sosiaalisessa mediassa, sähköpostiedottaneet sähköpostitse hankkeesta. Lisäksi Lapuan Virkiän seuravalmentaja on
titse ja paikallislehden seuratoimintapalstalla. Koulujen liikuntavastaaville olemme
laatinut
kiintorastiverkoston
ratoja
koulujen
käyttöön,
tiedottaneet
sähköpostitse rasteista
hankkeesta.eritasoisia
Lisäksi Lapuan
Virkiän
seuravalmentaja
on jotka on
tulostettu
ja kiintorastiverkoston
toimitettu kouluille.
Investointihankkeen
vaatima
taloudellinen
laatinut
rasteista
eritasoisia ratoja koulujen
käyttöön,
jotka on raportulostettu ja toimitettu
kouluille.
Investointihankkeen
vaatima taloudellinen
raportointi rahoittajille
hoidetaan
hankkeen
hallinnoijan toimesta
yhteistyössä
tilitoimisto
tointi
rahoittajille
hoidetaan
hankkeen
hallinnoijan
toimesta
yhteistyössä
tilitoimisto
Vesa Rautakorven kanssa. Hankkeen toteuttamisen jälkeen seura vastaa myös kiintoVesa Rautakorven kanssa. Hankkeen toteuttamisen jälkeen seura vastaa myös kiintorastiverkoston ylläpidosta. Hankkeen myötä myös seuran ja koko alueen suunnistarastiverkoston ylläpidosta. Hankkeen myötä myös seuran ja koko alueen suunnistajien omatoiminen
harjoittelu
huippumaastossa
–Simpsiöllähelpottuu.
jien omatoiminen
harjoittelualueen
alueen huippumaastossa
–Simpsiöllähelpottuu.
Seuran Seuran
ei tarvitse
viedäviedä
erikseen
rasteja
maastoihin
kiinteät
rastit
ei tarvitse
erikseen
rastejaSimpsiön
Simpsiön maastoihin
vaanvaan
kiinteät
rastit (30
kpl +(30
20 kpl + 20
kpl Ritamäellä)
toimivat
pitkäänhyvinä
hyvinä harjoitusrasteina.
kpl Ritamäellä)
toimivat
pitkään
harjoitusrasteina.
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Liite 1. Simpsiön kiintorastisto
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Liite 2. Ritamäen kiintorastisto
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Pysy Polulla -Hanke

Toteuma

Alahärmän
Kisa ry
Lapuan
Virkiä

hyväksytty
hyväksytty

toteutunut
toteutunut

Koneet, laitteet
laitteet ja
ja välineet
välineet
Koneet,
lisäksi talkootyö
talkootyö
** lisäksi

672,00€€
44820,00
697,50€€
33900,00

327,66€€
34697,52
234,59€€
33171,68

Aineettomat investoinnit
investoinnit
Aineettomat

898,00€€
1 030,00

545,00€€
1 060,00

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

9 750,00 €
9 267,50 €

7 929,20 €
8 107,25 €

talkootyön osuus
talkootyön osuus

40 %
40 %

40 %
40 %

RAHOITUS
RAHOITUS
Julkinen tuki
Julkinen tuki
* EU 42 %
* EU 42 %
* valtio 38 %
* valtio 38 %
* kuntaraha 20 %
* kuntaraha 20 %
Yksityinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
*raha
*raha
*talkootyö
*talkootyö
YHTEENSÄ

5 850,00 €
5 560,50 €
2 457,00 €
2 335,41 €
2 223,00 €
2 112,99 €
1 170,00 €
1 112,10 €
3 900,00 €
3 707,00
- €€
9,50€€
3 900,00
3 697,50 €
9 750,00 €

4 757,52 €
4 864,35 €
1 998,16 €
2 043,03 €
1 807,86 €
1 848,45 €
951,50 €
972,87 €
3 171,68 €
3 242,90 €
8,31€€
3 171,68
3 234,59 €
7 929,20 €

YHTEENSÄ

9 267,50 €

8 107,25 €

TOTEUTUMA YHTEENSÄ
Alajärven 4H-yhdistys
Koneet, laitteet ja välineet
Koneet, laitteet ja välineet
* lisäksi talkootyö
* lisäksi talkootyö
Aineettomat investoinnit
Aineettomat investoinnit
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
talkootyön osuus
talkootyön osuus
RAHOITUS
RAHOITUS
Julkinen tuki
Julkinen tuki
* EU 42 %
* EU 42 %
* valtio 38 %
* valtio 38 %
* kuntaraha 20 %
* kuntaraha 20 %
Yksityinen rahoitus
rahoitus
Yksityinen
*raha
*raha
*talkootyö
*talkootyö
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ

hyväksytty

14 292,00 €
4 800,00 €
10 797,50 €
3 200,00 €
- €
1 928,00 €
- €
- €
27 017,50 €
8 000,00 €
- €
40 %
40 %
- €
- €
16 210,50 €
4 800,00 €
6 808,41 €
2 016,00 €
6 159,99 €
1 824,00 €
3 242,10 €
960,00 €
- €
10
807,00
3 200,00 €€
9,50
- €€
10
797,50€€
3 200,00
- €
27
017,50€€
8 000,00

toteutunut

10 512,71 €
2 487,53 €
8 064,62 €
1 658,35 €
- €
1 605,00 €
- €
- €
20 182,33 €
4 145,88 €
- €
40 %
40 %
- €
- €
12 109,40 €
2 487,53 €
5 085,95 €
1 044,76 €
4 601,57 €
945,26 €
2 421,88 €
497,51 €
- €
8
072,93
1 658,35 €€
8,31€€
0,00
064,62€€
18658,35
- €
20
182,33€€
4 145,88
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Lapuan Virkiä

hyväksytty

toteutunut

Koneet, laitteet ja välineet
* lisäksi talkootyö

4 820,00 €
3 900,00 €

3 697,52 €
3 171,68 €

Aineettomat investoinnit

1 030,00 €

1 060,00 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

9 750,00 €

7 929,20 €

talkootyön osuus

40 %

40 %

RAHOITUS
Julkinen tuki
* EU 42 %
* valtio 38 %
* kuntaraha 20 %

5 850,00 €
2 457,00 €
2 223,00 €
1 170,00 €

4 757,52 €
1 998,16 €
1 807,86 €
951,50 €

Yksityinen rahoitus
*raha
*talkootyö

3 900,00 €
- €
3 900,00 €

3 171,68 €

YHTEENSÄ

9 750,00 €

7 929,20 €

Alajärven 4H-yhdistys

hyväksytty

3 171,68 €

toteutunut

Koneet, laitteet ja välineet
* lisäksi talkootyö

4 800,00 €
3 200,00 €

2 487,53 €
1 658,35 €

Aineettomat investoinnit

-

-

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
talkootyön osuus

€

8 000,00 €
40 %

€

4 145,88 €
40 %

RAHOITUS
Julkinen tuki
* EU 42 %
* valtio 38 %
* kuntaraha 20 %

4 800,00 €
2 016,00 €
1 824,00 €
960,00 €

2 487,53 €
1 044,76 €
945,26 €
497,51 €

Yksityinen rahoitus
*raha
*talkootyö

3 200,00 €
- €
3 200,00 €

1 658,35 €
0,00 €
1 658,35 €

YHTEENSÄ

8 000,00 €

4 145,88 €

*raha
*talkootyö
YHTEENSÄ

9,50 €
3 697,50 €

8,31 €
3 234,59 €

Pysy polulla -teemahankkeen loppuraportti

9 267,50 €

8 107,25 €

14 292,00 €
10 797,50 €
- €
1 928,00 €
- €
27 017,50 €
- €
40 %
- €
- €
16 210,50 €
6 808,41 €
6 159,99 €
3 242,10 €
- €
10 807,00 €
9,50 €
10 797,50 €
- €
27 017,50 €

10 512,71 €
8 064,62 €
- €
1 605,00 €
- €
20 182,33 €
- €
40 %
- €
- €
12 109,40 €
5 085,95 €
4 601,57 €
2 421,88 €
- €
8 072,93 €
8,31 €
8 064,62 €
- €
20 182,33 €

TOTEUTUMA YHTEENSÄ
Koneet, laitteet ja välineet
* lisäksi talkootyö
Aineettomat investoinnit
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
talkootyön osuus
RAHOITUS
Julkinen tuki
* EU 42 %
* valtio 38 %
* kuntaraha 20 %
Yksityinen rahoitus
*raha
*talkootyö
YHTEENSÄ

Vaikutukset
Palloelle

Yhteistyö lisääntyi, talkootyöinnostus kasvoi.

Palloelle

Osallistettiin myös nuoria.

Palloelle

Edistettiin liikunnan hyvinvointia lisääviä vaikutuksia ja saatiin

liikk

liikk

liikk

e

e

e

uusia harrastajia.
Palloelle
liikk

e

tyjen reittin myötä.

Palloelle
liikk

Turvallisuus maastossa liikkumisessa lisääntyy asiallisesti merkit-

e

Luontotietämys lisääntyy, alueen vetovoimaisuus kasvaa.
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