
JUHLIA KYLATALOON- LOPPURAPORTTI 

1. Hankkeen toteuttaja 
2. Hankkeen nimija hanketunnus 

Menkijarven kylayhdistys ry 
Juhlia kylataloon 13371 

3. Yhteenveto 

4. Raportti 
4.1 Hankkeen tavoitteet: 

Menkijarven kylayhdistys ry on hankkinut yleishyOdyllisen 
investointihankkeen avulla kylatalolle teollisuustiskikoneen, poytia 
ja tuolia. Nailla hankinnoilla kylatalon varustetasoa on nostettu 
ja kylatalo muuttunut kaytannollisemmaksi juhlien ja tapahtumien 
pitopaikaksi. 

a. Aisapari ry:n kehittamissuunnitelmaja siina painopisteet 2) Luonto ja kulttuuri teema 3) 
Onnelliset, osallistuvat ihmiset 
b. Hankkeen tavoitteena oli varustaa Menkijarven kylatalo asianmukaiseksi erityyppisten 
perhejuhlien, kylajuhlienja virkistystapahtumien pitopaikaksi. Tavoitteena oli hankkia 
kylatalolle teollisuustiskikone, poytia ja tuolia. Nailla hankinnoilla pyritaan tuomaan 
viihtyisyytta kylatalolle seka aktivoimaan kylalaisiaja ulkopuolisia tahoja kayttamaan 
kylataloa enemmanjuhlienja tapahtumien pitopaikkana. Virea kylatalo tuo vireytta kylaan. 

4.2 Hankkeen toteutus: 
c.toimenpiteet Yleishyodyllinen investointitukihanke oli esilla kylayhdistyksenjohtokunnan 

kokouksessa (20 .1.2011 ), j olio in paatettiin hakea hank etta. Samassa 
kokouksessa mietittiin alustavia investointeja kylatalolle ja paatettiin kysella 
alustavia tarjouksia. Investointitukihankehakemus jatettiin Aisapari ry:lle 
28.2.20 11. Kevaan aikana tarjouksia ja mietintoja investoinneista 
tarkennettiin ja kyseltiin lisaa ja kylayhdistyksen johtokunnan kokouksessa 
(13.4.2011) paadyttiinhankkimaan astianpesukone Metos Oy Ab:nja poydat 
ja tuolit Aj-tuotteet Oy Ab:n kautta, jos rahoitusta hankkeelle saadaan. 
Virallinen paatos hankkeesta saatiin Etela-Pohjanmaan ELY -keskukselta 
30.5.2011. Paatoksenjalkeen kesakuussa trujoukset tarkistettiinja 
hyvaksyttiinja tilattiin 4.7.2011 tuotteet kylatalolle. Heinakuussa 2011 
kylatalo sai astianpesukoneen, poytia ja tuolia. 

d. aikataulu Virallisen paatoksen (30.5.2011) jalkeen tarkennettiin kesakuussa 2011 
investointitrujoukset ja heinakuussa 2011 tilaamat tuotteet saatiin 
Menkijarvelle. 

e. resurssit Menkijarven kylayhdistys ry on hoitanut hanketta suunnitelmasta 
toteutukseen. 

f. toteutuksen organisaatio 
Menkijarven kylayhdistys ry:n johtokunta 

g. kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen kustannukset yhteensa 13 093,47 €. Hankkeella on paatOs Leader
rahoituksesta Aisaparin kautta. Julkisen rahoituksen osuus hankkeessa 60 %, 
josta EU-rahoituksen osuus 45%. Kuntarahoituksen osuus 20%. 
Yksityisen rahoituksen osuus 40%. 

h. raportointija seuranta 
Hanke on ollut esilla kylayhdistyksen kokouksissa kevaan aikana ja siita on 
tiedotettu suullisesti kylalaisille. Kylatalon markkinointia ja kayton seurantaa 
jatketaan tasta eteenpain. 

i. toteutusoletukset ja riskit 

4.3 Yhteistyokumppanit 

Tehdyt investoinnit oletetaan olevan kylatalolle hyvat ja kaytannolliset, 
mutta kaytannossa vasta nakee, kuinka ne lopulta toirnivat 

Aisapari ry, ELY -keskus, Metos oy Ab ja AJ-tuotteet Oy A b. 

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
Kylatalo on nyt varusteltu asianmukaisesti. Erilaistenjuhlienja tapahtumienjfujestaminen on 
nyt kaytannollisempaa ja kylataloa pystytaan tarjoamaan ja markkinoimaan nyt paremmin 



erityyppistenjuhlienja tapahtumien pitopaikaksi kyHWiisille ja ulkopuolisille tahoille. 
Kylatalosta tuli viihtyisampija kylalaiset ovat tyytyvaisia. 

5. Esityksetjatkotoimenpiteiksi 
Kylatalon markkinointiajuhlienja tapahtumien pitopaikkana Iisataan esimerkiksi internet- ja 
Iehti-ilmoituksien kautta. 

6. Allekirjoittajatja paivays 
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