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Loppuraportti 

1. 
Hankkeen toteuttaa Koskenvarren kylayhdistys ry 

2. 
Hankkeen nimi 

Kylan virkistysalueen kehittaminen, hankkeen numero 6395 

3. 
Kylayhdistys on jo aikaisemmin rakentanut omilla varoillaan grillikodan, vessat 
ja lentopallokentan kaupungilta vuokraamalleen maa-alueelle. 

Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa alueelle puuvaja, uimakoppi
myyntikoju-yhdistelma ja aidata alue. Lisaksi hankimme lasten leikki- ja 
kiipeilyvalineita seka kannellisen hiekkalaatikon. 

Alueen ymparistoa on tarkoitus tehda viihtyisammaksi erilaisin istutuksin ja 
kayttoa lisata kodan sahkoistyksella. 

4.1. 
Hankkeen tavoitteena on lisata alueen virkistyskayttoa, vetovoimaisuutta 
yhteisten tilaisuuksien jarjestelypaikkana seka antaa hyva ja turvallinen 
ymparisto lasten kerhotoiminnalle I leikkipaikkana. 

Tavoitteena on myos saada alueesta kylalaisille kylalta puuttuva 
kokoontumispaikka ja lapsille turvallinen leikkiymparisto. Sahkoistys lisaa 
alueen kayttoaikaa kevaasta ja syksysta seka mahdollistaa talvella lasten 
luistelualueen valaistuksen. 

4.2. 
Hanke aloitettiin syyskesalla vuonna 2008, jolloin kaadettiin kota-alueen 
ymparistosta haapa-puita. Ne kuorittiin syksylla ja laitettiin kuivumaan 
puuvajan runkomateriaaliksi. 

Talvella 2008-2009 kasattiin puuvajan kehikko ja seuraavana kesana se 
pystytettiin. Elokuun alussa 2009 jarjestettiin kota-alueelle tulevan aidan 
alustan raivaus ja puuvajan rakennusjatteiden siivoustalkoot. Puuvajan 
raystaat ja kate asennettiin syksylla 2010. Puuvajan rakentaminen on 
toteutettu kokonaisuudessaan kylan miesten talkootyona. 

Kevaalla 2010 kilpailutettiin leikkivalineet ja ne tilattiin Lappset Group Oy:lta. 
Yllatyksena meille tuli, etta leikkivalineet ovat todella kalliita ja tarvitsevat niin 



suuren turva-alueen. Turva-alueen takia jouduimme kaivattamaan 
kaivinkoneella suuremman ja syvemman alueen leikkivalineille. Samalla 
tarvittavan eristyshiekan maara kasvoi huomattavasti. Jouduimme myos 
siirtamaan puulatoa kauemmaksi pois leikkivalineiden turva-alueelta. 

Toukokuulla 2010 leikkikenttaalue raivattiin puustosta ja samalla siistittiin 
tulevan aidan alusta ja kaivettiin kaapelioja ja aloitettiin aitaelementtien 
valmistus Koskenvarren Saha ja Hoylaamo Ky:n hallissa. Elokuulla aloitettiin 
varsinainen aidan pystytys. 

Huhtikuulla 2010 hankittiin sahkoliittyma Alajarven Sahko Oy:lta ja kesan 
aikana laitettiin sahkokaappi ja -kaapelit. Valaisimet saatiin laitettua kevaalla 
2011. 

Leikkikenttaalueen kannot kaivettiin elokuulla 2010 ja ne ajettiin pois 
taytemaaksi laheisille rakennukselle. Leikkikenttavalineet kasattiin syys
lokakuulla 2010 ja alueen loppusiivous saatiin suoritettua juuri ennen 
pakkasten tuloa. 

lstutukset kota-alueelle laitettiin viela viimeisena rutistuksena viimeisena 
hankepaivana. 

Hankkeen organisoi kylayhdistyksen hallitus, joka samalla valvoi hankkeen 
etenemista. Palavereja seka puhelinneuvotteluja pidettiin aina tarvittaessa. 

Hankkeen aikana oli viela tarkoitus laittaa hiekkalaatikko ja tehda uimakoppi
myyntikoju. Nama jaivat valitettavasti tekematta silla rahat eivat 
yksinkertaisesti riittaneet. Lisaksi hankkeen yhtena ongelmana oli, etta 
tekeminen ja organisointi kasautui vain muutamien harteille. Oman tyon 
ohella tallainen vapaaehtoistyo jaa pakostakin pienemmalle osalle. 

Hankkeen tehtavat olisi pitanyt jakaa huomattavasti tarkemmin ja 
hankkeeseen liittyvat palaverit olisi pitanyt sopia pidettavaksi saannollisesti, 
jolloin hankkeen edistymista ja toteuttamista olisi voitu seurata tarkemmin. 
Silloin myos aikataulu ja kustannusarvio olisi pitanyt paremmin. Nyt hankkeen 
loppuvaiheessa meinasi tulia kiire. 

Ongelman tallaisen hankkeen toteuttamiselle tekee myos pienen yhdistyksen 
pieni varallisuus. Tarkempi ja jarkevampi suunnittelu ja maksatushakemusten 
aikataluttaminen olisi varmasti tuonut helpotusta rahan riittavyyteen. Nyt 
jouduimme lainaamaan yhdistyksen hallituksen jasenilta rahaa hankkeeseen. 

4.3. 
Hankkeen yhteisokumppaneina voisi mainita Alajarven Kaupungin (maa
alueen vuokraajana), Punaisen tuvan viinitilan ( kokouspaikkana) seka kaikki 
kylalaiset. Lisaksi saimme talkootarjottavat eraalta paikalliselta 
kansanedustajaehdokkaalta. 
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