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Hankesuunnitelma 
Vuosiraportti 2013 

Väliraportti 1.10.2011–31.12.2013 
Loppuraportti 

 
 
HARJULA KYLÄTALOKSI (15479) 
 
1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT  

 Hankkeen hakija/ toteuttaja: Harjulan Erä ry 1053235-0, Suolahdentie 879, 54920 
Taipalsaari 

 Yhteyshenkilö: Timo Pylsy, sihteeri, Suolahdentie 879 as 1, 54920 Taipalsaari 

 Hankkeen vetäjä: Harri Hulkkonen, Sammaljärventie 41, 54920 Taipalsaari, puh. 040 
5162547, hulkkonen.harri@hotmail.com   

 Kirjanpitäjä: Tmi JänisSet, Antti Jänis, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, puh. 044 
7859750, antti.janis@elisanet.fi 

 Maksuhakemuksen laatija: Riikka Silmu, puh. 040 567 5780, riikka.silmu@pp.inet.fi 
 

2. LYHYT TIIVISTELMÄ 
Harjulan urheilutalo on vuoden 1976 talkoovoimannäyte Taipalsaaren Saikkolan kylässä. 
Vuonna 2006 kunnostettu Harjulan liikuntasali on säännöllisesti urheilukäytössä, mutta talon 
päädyssä sijaitseva asunto käyttökelvottomassa kunnossa ja keittiö ja eteistilat eivät 
alkuperäiskuosissaan houkuta käyttämään. Harjula Kylätaloksi hankkeen tavoitteena on 
remontoimalla asunto, keittiö ja eteistilat, lisätä Harjulan käyttöarvoa paikallisena vapaa-
ajanvietto- ja juhlatilana. Lisäksi yhdessä talkoilla tekeminen on oiva tilaisuus lisätä 
yhteisöllisyyttä. 
 

3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA 
Hankkeen suunniteltu toteutusaika oli 1.10.2011–31.12.2013  
Helmikuussa 2013 hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2014 saakka. Perusteluina jatkoajan 
hakemiselle on hankkeen tukipäätöksen viivästyminen hankkeen alun perin suunniteltuun 
alkamisajankohtaan nähden. Hanke pääsi alkamaan vuoden 2013 alusta, kun suunniteltu 
ajankohta oli lokakuussa 2011. 

 
4. HAKIJAN ESITTELY 
Harjulan Erä ry on Taipalsaaren Saikkolan kylässä toimiva metsästysseura, jossa on 60 jäsentä 
(31.12.2010). Metsästysmaita on 3050 ha. Seura harrastaa aktiivisesti riistanhoitoa sekä hirven ja 
pienriistan metsästystä. Tämän lisäksi seura osallistuu mm. lapsille ja nuorille suunnattujen 
eräleirien järjestelyihin ja muuhun riistanhoitoyhdistyksen toimintaan. Seuralla on Harjulan 
urheilutalon läheisyydessä oma nylkykatos, grillikatos ja kylmiö. Seura on myös osakkaana 
Harjulan urheilutalossa. Yhdistyksen puheenjohtajana on Lauri Heimovaara, varapuheenjohtajana 
Risto Multaharju, sihteerinä Timo Pylsy ja rahastonhoitajana Ritva Ahtiainen  
 
Syksyllä 2012 puheenjohtajaksi valittiin Olli-Pekka Kuhanen.  
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5. RESURSSIT: ORGANISAATIO, TYÖNTEKIJÄT, KIRJANPITO 

 Hankkeen kustannusarvion ja rakennus-/ kunnostussuunnitelman tekivät rakennusmestari 
Raimo Nieminen ja kirvesmies Eero Nieminen Saikkolan Urheilun Tuesta sekä kirvesmies 
Harri Hulkkonen Harjulan Erästä 

 Hankesuunnitelman koostivat Riikka Silmu ja Paula Aspegren Rehulan Seudun kylät ry:stä 

 Hanketukea haki Harjulan Erä ry, muut paikalliset yhdistykset osallistuvat 
omarahoitusosuuteen sekä talkootyöhön 

 Harri Hulkkonen Harjulan Erästä vastaa rakennusaikaisesta toiminnasta  

 Kunnostustyöt tehdään pääosin talkoovoimin ja ulkopuolista ostotyövoimaa tarvitaan vain 
lähinnä sähkötöissä ja eteistilan lattian oikaisussa. 

 Paula Aspegren ja Riikka Silmu vastaavat maksatushakemuksista sekö vuosi- ja 
loppuraportoinnista 

 Hankkeen kirjanpito ostetaan tilitoimisto Jänissetiltä 
 
6. MAHDOLLISET YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Harjulan urheilutalossa ovat osakkaina Harjulan Erä ry, Taipalsaaren Maamiesseura ry ja 
Taipalsaaren Veikot ry. Urheilutaloa hallinnoi ja ylläpitää Saikkolan Urheilun Tuki ry, jonka hallitus 
koostuu osakasyhdistysten edustajista. Hallinnoiva yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 
14.8.2011 antaneet suostumuksensa Harjulan urheilutalon kunnostukseen. 
 
Muita Rehulan talousalueella toimivia ja tähän hankkeeseen osallistuvia yhdistyksiä ja yhteisöjä 
ovat Taipalsaaren Maaseutunaiset ry, Rehulan Martat ry, Taipalsaaren Moottorikelkkailijat ry, 
Rehulan Seudun Kylät ry, Saikkolan jakokunta, Saikkolan yhteisen vesialueen osakaskunta, 
Sammaljärven yhteisen vesialueen osakaskunta. Myös kaikki yhdistyksiin kuulumattomat alueen 
asukkaat kutsutaan mukaan hankkeen toteutukseen. 
 
7. TAUSTA, HANKKEEN TARPEELLISUUS JA TAVOITTEET 
Rehulan talousalue Taipalsaarella sijaitsee Pien- ja Suur- Saimaan välissä, vesistöjen syleilyssä. 
Noin 400 asukkaan talousalueeseen kuuluvat Ahokkalan, Kuhalan, Rehulan, Pakkalan ja 
Saikkolan kylät. Monilukuiset saaret ja vesistöjen runsaus ovat houkutelleet alueelle myös paljon 
vapaa-ajan asukkaita. Suurin osa alueen vakinaisista asukkaista käy töissä Taipalsaaren 
taajamissa tai Lappeenrannassa, mutta alueelta löytyy myös maanviljelystä ja pienyritystoimintaa 
sekä matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat majoituspalveluita ja monipuolisia vapaa-ajan 
viettomahdollisuuksia, mm. kalastusretkiä Saimaalle. 

 

  
Kuva  Harjula syksyllä 2011 

 
Harjula on Saikkolan kylään 1976 talkoovoimin valmistunut urheilutalo. Tätä ennen paikalla sijaitsi 
50-luvulla rakennettu tanssilava/urheilutalo, joka paloi 70-luvun alkupuolella. Nykyisen Harjulan 
liikuntasali on kunnostettu vuonna 2006 ja se on säännöllisesti varatuin vuoroin urheilukäytössä. 
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Kunnostushankkeeseen haettiin ja saatiin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:ltä Pomo-
ohjelmasta 21710 €. Hankkeessa kunnostettiin liikuntasalin sisäkatto ja lattia sekä parannettiin 
lämmöneristystä ja kaiunpoistoa. Myös suihkutilat ja sauna pinnoitettiin uudelleen ja asennettiin 
lämmityskattilaan varalämmitysjärjestelmä. Nykyisen urheilutalon rakennuksen yhteydessä 
uusitussa kaivoissa on hyvä ja riittävä vesi. Urheilutalossa voi pelata biljardia, lentopalloa, 
sulkapalloa sekä muita joukkuepelejä ja kesällä ulkona ruohokentällä jalkapalloa. Tämän lisäksi 
hallissa järjestetään yksityistilaisuuksia, kuten hirvipeijaisia, maaseutupäiviä ja syntymäpäivä- ja 
muita juhlia sekä kokouksia. Myös Puolustusvoimat vuokraa taloa koulutuskäyttöön. 

 
Rehulan koulun lakkauttamisen 2009 ja myynnin 2010 myötä talousalueen yhdistykset ja asukkaat 
menettivät luonnollisen ja perinteisen kokoontumispaikkansa. Koulun myynnin yhteydessä 
kyläyhdistys menetti myös talkoovoimin rakentamansa grillikatoksen. Harjulan urheilutalossa olisi 
liikuntasalin lisäksi runsaasti potentiaalia myös muulle vapaa-ajanvietolle, mutta keittiö- ja eteistilat 
ovat ajansaatossa kuluneet, eivätkä karuudessaan vastaa nykytarvetta saati houkuttele käyttäjiä. 
Talon päädyssä sijaitseva talonmiehen asunto on ollut useamman vuoden käyttökelvottomassa 
kunnossa ja sen vuoksi tyhjillään. Liikuntasali on kokousten pitämiseen kaikuva ja karu.  
 
Nykyisin sisäharrastuksiin lähdetään kirkonkylälle, Saimaanharjulle tai Lappeenrantaan –omalla 
autolla, koska julkiset kulkuyhteydet ovat kylillä nykyään yhtä puutteelliset kuin muuallakin 
maaseudulla. Urheilutalon kunnostus, nykyaikaistaminen ja yleisilmeen siistiminen sekä 
päätyasunnon muuttaminen kokoontumis-/harrastetilaksi parantaa urheilutalon 
käyttömahdollisuuksia asukkaiden ja paikallisten yhdistysten kokous-, kerho-, vapaa-ajanvietto- ja 
juhlatilana. Erityisesti tavoitteena on lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan lisääminen alueella. 
Lisäksi pääosin talkoovoimin tehtävä työ lisää eri yhdistysten ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja 
siten yhteisöllisyyttä kyläläisten välillä.  
 
Toimiva tila alueen asukkaille ja yhdistyksille harrastuksiin, kokouksiin, tapahtumiin ja juhliin. 
 
Elämää kylälle yhteisen projektin ja sen tuomien mahdollisuuksien myötä. 
 
Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille omalle kylälle. 
 
8. TOIMINNAN JATKUVUUS HANKKEEN JÄLKEEN 
Hankkeen toteutuksen jälkeen talo on edelleen nykyisten omistaja yhdistystensä omistuksessa ja 
hallinnoijana jatkaa Saikkolan Urheilun Tuki ry. Vuokrasopimus maa-alueen omistajan kanssa on 
voimassa vuoteen 2022.  
 
Asukkaat ja paikalliset yhdistykset käyttävät tilaa kokous-, kerho-, vapaa-ajanvietto- ja juhlatilana.  
Toimintaa kylätalossa mm. 

 hirvipeijaiset, iltamat 

 syntymäpäiväjuhlat yms. perhejuhlat 

 saunaillat 

 yhdistysten- ja jakokuntien kokoukset 

 arskartelu- ja käsityökurssit 

 mahdollisuus pystyttää matonkutimet tai vastaavat 

 perinneruokakurssit yms. 

 yksityisvieraille väliaikaismajoitus 

 kirpputorit 

 lautapeli-illat 

 kirjasto 

 ideoita ja toiveita kerätään kesätorien ja tapahtumien yhteydessä lisää 
  
Lasten ja nuorten ajanvietemahdollisuuksien lisääminen 
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 harrastetilaa tarjotaan mm. Taipalsaaren Taivaltajille partiotoiminnan kokoontumiskoloksi 

 lasten askartelu- ja liikuntakurssit 

 metsästys- ja kalastusaiheisten harrastepäivien/leirien tukikohta 

 kokki- tai välipalakurssit 

 nuoriso otetaan mukaan suunnittelemaan heille mielekästä harrastetoimintaa 
 
Harjulasta tulee nykyistä houkuttelevampi ja siten käyttökelpoisempi ja helpommin markkinoitava 
tila myös yritysten ja muiden seurojen erilaisten tapahtumien, kerhotoiminnan, lyhytaikaisen 
majoitustoiminnan tai leiritoiminnan kohteeksi. Markkinointikanavina voi ns. puskaradion lisäksi 
käyttää mm. seutukunnan omia nettisivuja sekä Kylätalo sivustoa, Taipalsaaren kunnan sivuja 
sekä kauppojen seinille vietäviä ilmoituksia. 
 
9. HANKKEEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET  
Kolmelle vuodelle: 1.10.2011-31.12.2013 ajoittuva hankkeen tavoitteena on paikallisten 
yhdistysten toimesta, Harjulan erän johdolla kunnostaa urheilusalin kahvio/eteis- ja saniteettitilat, 
uudistaa keittiö sekä parantaa lämpötaloutta uusimalla ulko-ovi, puhkaista ovi salin eteistilasta 
päätyasunnon puolelle, sekä tehdä päätyasuntoon täysremontti. Saunaan ja salin eteistilasta 
puhkaistaan uudet ikkunat luonnonvalon sisään saamiseksi. Urheilutalon ulkoasua kohennetaan 
asentamalla sisääntulokatokseen pylväät ja aita, lisäksi pihaan rakennetaan grillikatos. Pihan 
viihtyvyyttä parannetaan maisemoimalla, esim. kasvi-istutuksin; pihasuunnitelman teko 
sisällytetään hankkeeseen. Hankkeen alkaessa järjestetään tiedotustilaisuus, jossa haetaan 
hankkeelle talkootyövoimia. Hankkeen päätyttyä pidetään uudistetun Harjulan avajaisjuhlat, joilla 
markkinoidaan tiloja asukkaille. 
 
Koska hankkeen tukipäätös saatiin vasta joulukuussa 2012, hankkeelle haettiin ja saatiin 
jatkoaikaa 31.12.2014 saakka.  
 
Suunnitelman mukaisesti hankkeen avajais- ja talkooväen koulutustilaisuus järjestettiin 
marraskuussa 2011 Harjulan Erän hirvipeijaisten yhteydessä, mutta koska hankepäätös 
saatiin vasta joulukuussa 2012, pidettiin tammikuussa 2013 Harjulan Erän hallituksen 
kokouksen yhteydessä uusi tiedotus- ja ohjeistustilaisuus omarahoitusosuuteen 
osallistuvien yhdistysten edustajille.  
 
10. HANKKEEN TOIMENPITEET JA AIKATAULUTUS 
Saneeraustyö hoidetaan kolmessa osassa: ensimmäisessä vaiheessa muutetaan 
talomiehenasunto kokous- ja harrastetilaksi. Toisessa vaiheessa kunnostetaan keittiö, 
kahvio/eteinen ja pesuhuonetilat. Viimeisessä vaiheessa siistitään sisäänkäyntiä, pystytetään 
pihaan grillikatos sekä suunnitellaan ja toteutetaan pihan ja pihatien kunnostus ja maisemointi.  
 
Vaihe I  Talonmiehen asunnon muuttaminen talomiehenasunto kokous- ja toimistotilaksi 

 Alustavat rakennustyöt 
10/2011 Asunnon lattian ja seinien purki 

Siivous ja purkujätteiden lajittelu 
 Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö 

 

 Rakennusaikaiset työt 
1/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan 

 Seinien villoitus, levytys ja maalaus 
 Lattian villoitus, levytys ja laminaatin asennus 

2/2012 Wc:n seinien ja lattian korjaus 
 LVI-työt kohteen etenemisen mukaan 
 Minikeittiön ja kaapiston asennus 

3/2012 Ovien asennus ja listoitus   
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 Viimeistelevät työt 
3/2012 Siivous ja jätteiden lajittelu ja poiskuljetus 

 
Vaihe II Keittiön, kahvio/eteistilan ja pesuhuoneen kunnostus 

 Alustavat rakennustyöt 
5/2012 Keittiön purku 

 Siivous ja purkujätteiden lajittelu 
 Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö 

 

 Rakennusaikaiset työt 
5/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan 
6/2012 Keittiön seinien levytys ja tapetointi 

Keittiön ja kahvio/eteisen lattian asennus 
LVI-työt kohteen etenemisen mukaan 
Keittiökalusteiden asennus 

1/2013 Ovien ja ikkunan asennus 
1/2013 Eteisen/kahvion maalaus ja akustiikkalevyjen asennus 
 

 Viimeistelevät työt 
2/2013 Siivous, lajittelu sekä jätteiden poiskuljetus 

 
Vaihe III Sisäänkäyntikatoksen kaiteet ja grillikatos 

 Alustavat rakennustyöt 
3/2013 Grillikatoksen perustustyöt 

  

 Rakennusaikaiset työt 
3/2013 Sisäänkäyntikatoksen tolppien ja kaiteen rakentaminen 

 

 Viimeistelevät työt 
3/2013 Siivoustyöt, jätteiden lajittelu ja poiskuljetus 
5/2013 Pihapiirin kunnostussuunnitelma 
6-9/2013 Pihan siivous, kunnostus ja maisemointi 

 
Hankkeen alustavat rakennustyöt alkoivat 2.3.2013. Kevätauringon paisteessa 
ensimmäisissä talkoissa, tulevan harraste- ja kokoustilan kimpussa hääri 16 talkoohenkistä 
kyläläistä. Talonmiehenasunto 2h+kk+kh tyhjennettiin irtotavarasta, sisäseinien levyt ja 
villat poistettiin sekä ylimääräiset väliseinät sekä lattiat purettiin. Joitain historiaa havisevia 
aarteita lukuun ottamatta sekä irtain- että purkumateriaali lajiteltiin hyötykäyttöön ja 
kaatopaikalle kuljetettavaksi. Vaikka syksyllä metsästyskauden alettua, harjoitettiin lähinnä 
seuran varsinaista toimintaa: metsästystä, saatiin vuoden 2013 aikana huoneisto  
rakennettua kauttaaltaan pinnoitusta vaille valmiiksi. Myös sisäänkäyntikatokseen tehtiin 
koolaukset ulkovarastoa varten. 
 
Pahasti roudan ja sään kuluttamaa pihaa ja pihatietä kunnostettiin keväällä 2013 traktorilla 
lanaamalla, tämä myös edesauttoi talkooväkeä kulkemaan rakennukselle. Pihasuunnitelma 
laadittiin keväällä 2013, mutta sen toteutus siirtyi tehtäväksi samanaikaisesti grillikatoksen 
perustuksen ja pystytyksen kanssa seuraavana kesänä. Toukokuussa Harjulan pihassa 
järjestettiin metallinkeräys, jonka tuotto käytettiin hankkeen omarahoitukseen. 
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Kuva 1. Tuleva kokoustila ennen siivousta ja 
purkua 2.3.2013  

 

Kuva 2. Kokoustilan keittokomero ennen siivousta 
ja purkua 2.3.2013 

 
 

 

Kuva 3.  Kokoustilan purkua 9.3.2013 
 

 

Kuva 4. Kokoustilan kylpyhuoneen purkua  

 
 

 

Kuva 5.  Lajiteltua purkujätettä 2.3.2013 
 

 

Kuva 6. Harjula 9.3.2013 
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Kuva 7.  Lattian tekoa 4.5.2013 
 

 

Kuva 8. Metallinkeräys Harjulassa 29.5.2013 

 
11. TIEDOTTAMINEN JA RAPORTOINTI 
Hankkeen alussa järjestetään alueen asukkaille avaus- ja tiedotustilaisuus, jossa myös kerätään 
lisää talkooväkeä. Jatkossa hankkeesta tiedotetaan alueen asukkaille koteihin kaksi kertaa 
vuodessa jaettavan tiedotteen (Kyläyhdistyksen kevät- ja syysviesti), Rehulan seudun kylien 
kotisivujen ja tiedotustilaisuuksien kautta sekä eri yhdistysten järjestämien kokousten ja 
tilaisuuksien yhteydessä.  
 
Hanketuen myöntäjälle hankkeesta raportoidaan vuosittain sekä hankkeen päättyessä. Hankkeen 
päätyttyä raportoidaan seurantatietoja.  
 
Suunnitelman mukaisesti hankkeen yksisivuinen info ja kutsu ensimmäisiin talkoisiin 
2.3.2013 jaeltiin kaikkiin alueen talouksiin postilaatikkojakeluna kyläyhdistyksen 
kevätviestissä helmikuussa 2013. Helmikuussa 2013 Hankkeelle tehtiin myös oma sivu 
kyläyhdistyksen internet-sivustolle. http://kylat.ekarjala.fi/rehula/ Internetsivuja sekä kylien 
ilmoitustauluja käytettiin myös myöhemmin talkooväen tiedotukseen. 
 
12. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA 
Koko hankkeen kustannusarvio on 49 800 €. Arvio tarvikkeiden hinnoista perustuu 
Lappeenrannassa kesällä 2011 tehtyihin tiedusteluihin ja tarjouspyyntöihin ja niiden eritelty 
kustannuslaskenta sekä arvio vastikkeetta tehtävän työn määrästä ovat liitteinä. Kustannuksiin ei 
sisällytetä hakijan muun toiminnan, kuten sähkön, siivoushuollon, jätehuollon tai vakuutusten 
kustannuksia. 
 
Kustannusarvio 

Asunnon muuttaminen kokoustiloiksi 12260 € 

Materiaalit 7500 € 

Vastikkeetta tehtävä työ 4760 € 

Keittiö, eteinen ja pesuhuonetilat 27580 € 

Materiaalit 17000 € 

Vastikkeetta tehtävä työ 4580 € 

Urakkatyöt; lattian oikaisu ja sähkötyöt 6000 € 

Sisääntulo, grillikatos ja piha 6800 € 

Materiaalit 1800 € 

Vastikkeetta tehtävä työ 5000 € 

Muut 3160 € 

Talkoovakuutus 300 € 

Kirjanpito 500 € 

http://kylat.ekarjala.fi/rehula/
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Jätemaksut 200 € 

Vastikkeetta tehtävä työ: suunnittelu ja 
kustannuslaskelmat, työmaan työnjohto, avajais- 
ja päätöstilaisuuden järjestäminen 2160 € 

Yhteensä 49800 € 

 
Rahoitussuunnitelma 

 Hankkeelle haetaan julkista rahoitusta 50 % kokonaiskustannuksesta. 

 Omarahoitus osuus: kokonaiskustannuksesta 50 %, josta 66 % talkootyötä ja 34 % rahaa 

 Paikalliset yhdistykset osallistuvat omarahoitusosuuteen talkoilla ja kunkin yhdistykseen 
talouteen sopivalla summalla. 

 

ELY-keskukselta haettava rahoitus 19920 € 

Muu julkinen rahoitus -kunnat 4980 € 

Yksityinen rahoitus 24900 € 

rahallinen osuus 8400 € 

vastikkeetta tehtävä työ 16500 € 

Yhteensä 49800 € 

 
Ellei rahoitusta voida myöntää sen suuruisena, kuin sitä haetaan, paikalliset yhdistykset tekevät 
varainhankintaa ja yhdistysten osuutta rahoituksesta nostetaan. Hankkeelle ei haeta ennakkoa. 
Hanketuen maksatuksia haetaan enintään neljä kertaa vuodessa. 
 
13. KUSTANNUKSET JA TOTEUTUNUT RAHOITUS 
Hankkeelle saatiin joulukuussa 2012 rahoituspäätös haetulle summalle 49800 €. Hankkeen 
alkupääomaksi Harjulan erä ry otti 8000 € lainan Saikkolan jakokunnalta. Harjulan erä 
osallistui omarahoitukseen 500 €:lla, Saikkolan jakokunta yhteensä 1000 €:lla ja Rehulan 
Seudun Kylät ry 450 €:lla. Toukokuussa 2013 järjestetyllä metallinkeräyksellä kerättiin 
hankkeen omarahoitukseen 1439,20 €. Yhteensä omarahoituksen rahallinen osuus on 
suunniteltu olevan 8400 € ja siitä on vuoden 2013 loppuun mennessä kerätty 40 % eli 
3389,20 €. 
  
1.10.2011–31.12.2013 maksuhakemuksen kokonaiskustannus on 5 209,69 €, josta 
omarahoituksen rahallinen osuus on 878,74 €. Purkujätteen poiskuljetus maksoi enemmän 
kuin oli arvioitu, mutta kokonaiskustannukset ovat pysyneet ennalta arvioidulla tasolla. 
Vastikkeetta tehtyä työtä on vastaavalle ajalle, huomioiden myös hankkeeseen sisällytetyn 
suunnittelutyön 1.4.–30.9.2011, kertynyt 492 miestyötuntia ja 7 konetyötuntia. 
 

Kustannukset Myönnetty tuki € 
1.10.2011–31.12.2014 

Osuus % Haettava maksu € 
1.10.2011–31.12.2013 

Kustannukset yhteensä 49 800,00 100,00 5 209,69 

   Vastikkeetta tehty työ 16 500,00 33,13 1 726,10 

   Rahalliset kustannukset 33 300,00 66,87 3 483,59 

Rahoitus Myönnetty tuki € Osuus % Haettava maksu € 

   EU + Valtio  19 920,00  2 083,88 

   Kunta 4 980,00  520,97 

Julkinen yht.  24 900,00  2 604,85 

   Rahallinen omarahoitus 8 400,00 33,73 878,74 

   Vastikkeetta tehty työ 16 500,00 66,27 1 726,10 

Omarahoitus yht. 24 900,00 100,00 2 604,85 

Rahoitus yht. 49 800,00  5 209,69 
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Kohdat 14-16 täytetään hankkeen päätyttyä 
14. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

 miten tuloksia aiotaan hyödyntää hankkeen jälkeen? 
 
15. JATKOTOIMENPITEET  

(vrt. hankesuunnitelman kohta 9. Toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen) 

 miten hankkeessa aikaansaatu toiminta jatkuu hankkeen jälkeen? 
 

16. HAKIJAN OMA ARVIO HANKKEEN ONNISTUMISESTA 
 
 
 
Taipalsaarella 1.1.2014 
 
 

________________________  _______________________ 
Timo Pylsy 


