SISÄLLYS
1. TAUSTAT
2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA INDIKAATTORIT
3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ
4. PROJEKTIN KESKEISET TOIMENPITEET TOTEUSAIKANA
5. PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS
6. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA POSITIIVISISTA TAI
NEGATIIVISISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
7. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA
TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA
8. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA
TOTEUTUSVASTUU
9. HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET
10. HANKKEEN MUUT TULOKSET
11. TASA-ARVON TOTEUTUMINEN
12. PROJEKTIN RAHOITUS
13. KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA
14. SEURANTA-/VUOSIRAPORTTI

LIITTEET:
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha sekä Lahden Matkailun esite
Lehtiartikkeleita
Valokuvia
Otteita palautekirjoista

1. TAUSTATIEDOT

Projektin nimi:
Projektin kokonaiskesto:
Diaarinumero:
Projektinumero:

MAASEUTU KAUPUNKIIN
1.4.2000-31.3.2003
ELSH-2000-04293/Ha-7
60171
Tavoite 2-ohjelma, toimenpidekokonaisuus 3.4
Yli maakunnallinen hanke

Projektin ohjausryhmä:

Jukka Elomaa
Petri Mäkelä
Esa Siiriä
Arja-Liisa Ylönen

Yhteyshenkilö:

Tiina Valonen
p.050 529 8788
e-mail: tiina.valonen@lahden4h.inet.fi
faksi: 03-7803 296

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha avoinna:
Talvi-aika (syyskuun puolivälistä huhtikuun loppuun) ti, ke, to, la ja su klo 11-16.
Kesä-aika (toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin) ti, ke, to klo 10-18, la ja su klo
11-17. Maanantait ja perjantait ovat eläinten lepopäiviä sekä toukokuun kaksi
ensimmäistä viikkoa tehdään kevätkorjaustöitä.

4H-järjestö on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestön
juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa toiminta alkoi 1900-luvun vaihteessa. Suomessa
järjestö on toiminut vuodesta 1928, joten järjestö täyttää vuonna 2003 75-vuotta.
Nuorisojäseniä 4H-järjestössä on Suomessa yli 70 000 ja toimintaa n. 360 kunnassa.
4H-tunnus HARKINTA, HARJAANNUS, HYVYYS, HYVINVOINTI eli ”pään harkinta,
käden taidot ja sydämen hyvyys” luovat peruspilarit nuoren tasapainoiseen elämään ja
kasvuun. Aikuisen ja nuoren välinen vuorovaikutus paitsi lähentää sukupolvia, auttaa
myös ymmärtämään menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Lahden 4H-yhdistys on vuodesta 1996 lähtien ylläpitänyt kotieläinpihatoimintaa
Lahden kaupungin omistamalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Yli-Marolan tilalla.
Piha toimii pääsymaksuttomana kohteena ja läheinen Launeen perhepuisto sekä
kaupungin puutarha tukevat toisiaan.
Pihan kasvavan suosion myötä ja kaupungin avustuksen turvin koottiin keväällä 2000
Etelä-Suomen läänihallitukselle hanke, joka mahdollisti kotieläinpihan kasvun ja
kehityksen.

2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA INDIKAATTORIT

Projektin tavoitteena oli mahdollistaa kotieläinpihan ympärivuotinen toiminta sekä
toiminnallisten päivien kehittäminen niin sisällöllisesti kuin kestollisestikin.
Tavoitteena sekä perinteisen, että nykyajan maaseudun tunnetuksi tekemisen
kaupunkilaisille.
Hanke monipuolistaa Lahden kaupungin matkailutarjontaa merkittävästi.
Kotieläinpihan työllistävä vaikutus on suuri.

PROJEKTIN KESKEISET TAVOITTEET:
-

Ympärivuotinen toiminta
Uusien työpaikkojen luominen
Perinteisen sekä nykyajan maaseudun(kulttuuri, perinnetieto yms.) tunnetuksi
tekeminen.
Koulutus
Teemapäivät/ -tapahtumat
Matkailutarjonnan monipuolistaminen
Yleisömäärän kasvu
Sponsori- / yhteistyöverkoston luominen
Kotieläinpihatoiminnan turvaaminen
Laajan yhteistyöverkoston luominen

Tavoitteena jatkaa työtä innovatiivisen, kaupunkilaisia, perheitä, lapsia sekä
matkailijoita monipuolisesti palvelevan kokonaisuuden luomisessa.

3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ
Kotieläinpihalla työskenteli hankerahoituksella projektipäällikkö, toiminnanohjaaja,
eläintenhoitaja sekä nuorisotyöntekijä. Lisäksi palkkasimme lisätyövoimaa erilaisia
tukimuotoja hyväksikäyttäen. Pihalla työskenteli yksi henkilö vajaakuntoisen
työllistymistuella, yksi pitkäaikaistyötön yhdistelmätuella sekä yksi suorittaa
oppisopimuksella maatalouden perustutkintoa. Lisäksi tarjosimme nuorille
työharjoittelu-, työelämänvalmennus- sekä työkokeilupaikkoja. Lahden
työvoimatoimisto sekä eri oppilaitokset ovat olleet tärkeitä yhteistyökumppaneita.
Koululaiset ovat halutessaan voineet suorittaa TET- jaksoja kotieläinpihalla. Apua
olemme saaneet tarvittaessa myös monilta vapaaehtoistyöntekijöiltä.

YHTEYSTIETOJA:
Etelä-Suomen Sanomat
- Lehtiartikkelit, ilmoitukset -50%
Hämeen ammattikorkeakoulu, maatilamatkailun linja
- työharjoittelijoita
Lahden työvoimatoimisto, nuorten- ja ammatinvalintayksiköt sekä tukiyksikkö
- työharjoittelu-, työkokeilu-, työelämävalmennusjaksot
Lahden kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi
- tapahtumat, työssäoppimisjaksoja
Lahden kaupungin museotiimi
- Tyttärenkammari näyttely, vanhat tarvekalut näyttely
Lahden kaupungin tekninen virasto
- Tilan kunnostustyöt, rakentaminen
Lahden kaupungin puistotiimi
- kukat yms. kasvit, apua puutarhanhoitoon
Lahden AMK, tekniikan laitos
- kesätyöntekijöitä
Lahden kaupungin koulut ja päiväkodit
- kasvatuksellinen yhteistyö, vierailut
Lahden Matkailu
- esitteet, vierailut, kaupungin nettisivut
Lahden Seudun Yrityskeskus
- tiedollista apua
Lahti vesi
- navetan vesijohdot
Lahti Energia
- pakettiauto

Luhta
- työvaatteita
Lahden lasipalvelu
- rahallinen sponsorituki
OKA oy
- rakennustöitä, henkilökunnan koulutus ja virkistäytyminen
Nordea
- rahallinen sponsorituki
Päijät-Hämeen Osuuspankki
- tapahtumien järjestysapua
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin oppilaitokset
- työssäoppiminen
Työttömien toimintakeskus
- työttömien aktivointi
Päijät-Hämäläiset käsityöläiset
- kädentaitonäytökset sekä tuotteiden esittely
Yksityiset ihmiset ja runsaslukuiset vapaaehtoistyöntekijät
- kantoapua, lantalantyhjennystä, saunavihtojen tekoa, joulupukkina olemista,
tapahtumien ja päivien järjestämisapua, karanneen minipossun kotiintuomista,
purujen kärräystä, heinien hakua yms.yms.

ERITTELY TYÖNTEKIJÖISTÄ

Tiina Valonen:

Projektipäällikkö, hankkeen hallinnointi sekä vastuu
toiminnasta, asiakaspalvelu. Työskentely projektissa 36 kk
(100% 28kk, 50% 8kk).

Susanna Holopainen:

Toiminnanjohtaja, päivittäinen toiminta, asiakaspalvelu sekä
esimiestehtäviä. Työskentely hankkeessa 36 kk 100%

Tarja Aaltoluoto:

Projektityöntekijä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus sekä
asiakaspalvelu. Työskentely hankkeessa 36 kk 100%.

Elina Lehto:

Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu. Työskentely
hankkeessa 30 kk 100%.

Hanna Pekkala:

Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu.

Työskentely hankkeessa 35 kk 100%. Työharjoittelu,
työelämävalmennus, eläintenhoitaja.
Mia Maison:

Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu. Työskentely
hankkeessa 35 kk 100%. Hallintokuntatyöllistetty, työkokeilu,
oppisopimus.

Henna Rossi:

Projektityöntekijä, tila-apulainen. Työskentely hankkeessa 24
kk 100%. Työharjoittelu, projekti.

Arja Nuutinen:

Eläintenhoitaja, eläintenhoito sekä asiakaspalvelu. Työskentely
hankkeessa 9 kk 100%

Mari Holmstedt:

Tila-apulainen, miljöön kunnossapito, asiakaspalvelu.
Työskentely hankkeessa 6 kk 100%.

Lahden AMK:

Tekniikanlaitoksen opiskelijoita kesätyöntekijöinä 2
kk/henkilö. Hyväksyttävä työharjoittelujakso Yli-Marolan 4Hkotieläinpihalla. Opiskelijoita 9 miljöösuunnittelun sekä
ympäristötekniikan linjoilta. Työskentely projektille 100%

Hämeen AMK

Matkailun linjalta 2 opiskelijaa kesätyöntekijöinä 3kk/henkilö.
Hyväksyttävä työharjoittelujakso Yli-Marolan 4Hkotieläinpihalla. Työskentely projektille 100%.

Päijät- Hämeen Koulutuskonserni:
Opiskelijoita konsernin eri oppilaitoksista; Päijänne-instituutti,
Orimattila instituutti, Kauppaoppilaitos. Opiskelijoita 10
henkilöä, keskimäärin 2 kk / opiskelija. Hyväksyttävä
työharjoittelujakso Yli-Marolan 4H-kotieläinpihallaTyöskentely projektille 100%.
Päijät-Hämeen työvoimatoimisto:
Työharjoittelu-, työkokeilu-, työelämänvalmennusjaksoilla 9
nuorta. Jakson kesto keskimäärin 4kk. Työskentely projektille
100%.

4 . PROJEKTIN KESKEISET TOIMENPITEET TOTEUTUSAIKANA

VUOSI 2000
Kotieläinpihan kunnostustyöt aloitettiin hankerahoituksen selvittyä.
Kotieläinpihamiljöön ilmettä kohennettiin ja eläimille rakennettiin uusia aitauksia.
Kesätyöntekijät palkattiin Lahden Ammattikoulun tekniikanlaitoksen linjoilta ja
opiskelijat suorittivat kaksi kuukautta kestävän työrupeaman, josta he saivat myös
oppilaitoksen hyväksymän työharjoittelujakson. Lisäksi pihalla työskenteli
työvoimatoimiston sekä oppilaitosten kautta nuoria työharjoittelussa.
Uutuutena rakennettiin pieneläinhuone päärakennuksen alakertaan. Eläimet saatiin
lainaksi Päijänne-instituutista. Lahden kaupunki aloitti päärakennuksen kunnostustyöt
syksyllä 2000. Rakennus liitettiin kaukolämpöön, sähköt uudistettiin ja sisällä tehtiin
mittava pintaremontti. On selvää, että hanke edesauttoi kaupungin rakennustöihin
ryhtymistä. Kaupungin panostus rakennustöihin oli mittava ja toiminnan kannalta
ehdottoman tärkeä. Päärakennuksen 300:n m2 lämmittäminen puilla oli varsin hankalaa
ja vanhojen sähköviritelmien käyttö jopa vaarallista. Lisäksi navettaan saatiin riittävä
lämpö talvitoimintaa varten ja eläimet voitiin pitää talven yli Yli-Marolassa eikä
sijaiskoteja talven ajaksi tarvinnut etsiä.
Kotieläinpihan toiminnan suunnan kehittäminen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi oli
ajankohtainen. Pihalla vieraili jo ennen hanketta paljon päiväkoti- ja koululaisryhmiä,
jotka toivoivat vierailuunsa myös kasvatuksellista sekä tiedollista osuutta. Pienille
vieraille laadittiinkin tehtävälappusia ja kouluikäiset lapset saivat ilmoittautua
pikkuapulaisiksi. Lisäksi kouluilla oli mahdollisuus pitää esim. biologian tunti
kotieläinpihalla. Pikkuapulaiset hoitivat eläintenhoitajien johdolla kotieläinpihan
asukkaita aamu- sekä iltavuorossa 2-3 lasta kerrallaan.
Kesä oli varsin kiireinen ja kauniit kesäpäivät kuuluivat pääosin arkirutiineiden
merkeissä. Kesän kuluessa järjestettiin myös toiminnallisia päiviä, kuten kesäkauden
avajaiset, perinneviikon avajaiset sekä kesäkauden lopettajaiset. Perinneviikolla
vietettiin salissa kinkereitä sekä kuunneltiin pihalla pelimannin musiikkia.
Toiminnallisina päivinä tehtiin saunavihtoja ja tutustuttiin vanhoihin työmenetelmiin,
Kuunneltiin esitelmää vanhojen valokuvien säilytyksestä ja leivottiin leivinuunissa
leipää.
Kotieläinpihatyöpajatoiminta yhteistyö syksyllä Päijänne-instituutin kanssa.
Kotieläinpihalla opiskeli syrjäytymisuhan alla olevia nuoria naisia ohjaajansa
opastuksella.

Perinnejoulumarkkinoita vietettiin ja joulurauha julistettiin Tuomaan päivän aattona
kotieläinpihan idyllisessä talvi-illassa.
Vuoden 2000 aikana saatiin sponsoreita tukemaan toimintaa joko työpanoksella tai
rahallisesti.

VUOSI 2001
Ensimmäinen talvi kotieläinpihalla kääntyi kesään. Hankkeen yksi tärkeimmistä
tavoitteista olikin pihan ympärivuotinen aukiolo. Kokemus oli uusi ja palkitseva.
Päijänne-instituutin kanssa tehtävä yhteistyö jatkui.
Kesäaika hurahti totutuissa ja hyväksi havaituissa merkeissä. Koululaisia ja
päiväkotiryhmiä vieraili pihalla runsaasti. Ulkopaikkakuntalaisten vieraiden
kävijämäärän kasvu oli edellisvuosiin verrattuna huomattava. Monet
paikkakuntalaisetkin haluavat esitellä vierailleen kotieläinpihan.
Perinneviikkoa vietettiin elokuun puolessa välissä ja käsityöläiset saivat esitellä
tuotteitaan tilan saunarakennuksen järjestetyssä tilassa. Tilan suuri hirsinen
varastorakennus paloi elokuussa 2000, joten projektisuunnitelmissa ollut
pajakylätoiminta suunnitelma uusittiin. Tarkoitus oli etsiä siirrettäviä hirsitaloja
käsityöläisten käyttöön, mutta ajatus kuivui kokoon tilan pienuuden ja kunnoltaan
siirrettäviä hirsitaloja ei löytynyt.
Joulun perinnemarkkinat järjestettiin ja joulurauha julistettiin jälleen kotieläinpihalla.

VUOSI 2002
Yhteistyö jatkui Päijänne-instituutin kanssa.
Vuosi 2002 oli toiminnaltaan samankaltainen kuin edellisvuodet. Lahden kaupungin
avustuksella sekä sponsorituilla pihalla suoritettiin jatkuvasti kunnostus ja
peruskorjaustöitä.

PROJEKTIN PÄÄTÖS 31.3.2003
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha toimii myös tulevaisuudessa Lahden kaupungin,
yhteistyökumppaneiden sekä sponsoritukien turvin ympärivuotisesti.

Kotieläinpihan eläimet:
Ulpukka; lehmä, Itä-Suomalaista perinnekarjaa
Mamma; Suomenhevonen
Hysse; Suomenhevonen
Eino; Lämminverihevonen
Ernesti; vuohi
Nestori; vuohi
Sissi; vuohi
Tessa, Pilvi, Suku ja Laku; lampaita
Kesäisin kaksi possua
Terttu; minipossu
5 kpl ankkoja
Myskisorsa Tuire + Tuiren 13 poikasta
Urpo; aasi, hoidossa talvisin
2 kukkoa sekä 10 kanaa
Silkkikanapariskunta + 3 poikasta
Örjan ja Östen; angorakaneja
Juppe, kani
6 Chinchillaa
2 hiirtä
3 papukaijaa
4 undulaattia
2 kilpikonnaa
2 marsua
2 degua
2 okahiirtä
2 sokerioravaa
5 kissaa
1 fretti
2 gerbiiliä

Yhteensä: 87 eläintä, 26 eläinlajia

5. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN
Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan saama positiivinen julkisuus on ollut ajoittain jopa
yllättävää. Tiedottaminen on pitkälti hoitunut lehtiartikkelien myötä ja
tapahtumailmoitusten lisäksi ole muuta lehtimainontaa tehty. Lahden Matkailun
esitteissä kotieläinpiha esittäytyy parhaissa perhekohteissa. Suuri osa
tiedottamisesta tapahtuu myös vieraiden kautta.

Lehtiartikkelit:
Lapsen maailma 7/2000
Yhteishyvä 7/2000
Uusi Lahhti 19.7.2000
ESS 5.8.2000
Uusi Lahti 9.8.2000
ESS 21.8.2000
ESS 18.9.2000
ESS 6.12.2000
ESS 17.12.2000
ESS 21.12.2000
ESS 13.1.2001
Nuorten Sarka 3/2001
ESS 1.5.2001
ESS 17.5.2001
ESS 24.5.2001
ESS 19.7.2001
ESS Kesäliite 2001
ESS 1.8.2001
Lahti ja ympäristö 10.8.2001
ESS 20.8.2001
Nykylahti 4/2001
ESS 20.8.2001
ESS 24.3.2002
ESS 29.4.2002
ESS 29.5.2002
ESS 2.6.2002
Uusi Lahti 8.6.2002
ESS 10.10.2002
Yhteensä 28 lehtiartikkelia

Messut
Luomumessut syksy 2000 ja 2001
Lahden Suurmessut elokuu 2001
Lahden vapaa-ajan messut 2001
TV Nelonen:
All stars-ohjelma

Runsaasti radioesiintymisiä ja tiedoituksia

6. PROJEKTIN TULOKSET JA VAIKUTTAVUUS
Hanke on mahdollistanut Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan toiminnan jatkuvuuden.
Olemme luoneet pihan, joka palvelee matkailijoita, lapsia, perheitä, opiskelijoita,
työttömiä nuoria ja aikuisia, yrittäjiä sekä imagollisesti positiivisesti Lahden
kaupunkia. Urbanisoituneessa yhteiskunnassa pehmeät arvot ja niiden tärkeys usein
unohtuu. Pystymme tarjoamaan vaihtoehdon suurille huvipuistoille ja
rahankeräyspaikoille. Pihan pääsymaksuttomuus on ollut yksi tärkeimmistä asioista ja
toivomme sen myös säilyvän tulevaisuudessa. Kotieläinpihalla vieraili hankkeen aikana
144 000 vierasta, joten tuloksien mittaaminen ja vaikuttavuus on nähdäksemme ollut
hyvä. Kävijämääräksi asetettiin 2003 100 000 vierasta / vuosi. Jos tarkastellaan
Launeen perhepuistoa ja kotieläinpihaa yhdessä niin kun hanketta koottaessa oli
tarkoitus, on tavoite saavutettu. Vuonna 2002 yhteenlaskettu kävijämäärä oli yli
120 000. Tästä Yli-Marolan osuus 58 000 vuonna 2002.
Asetetuista tuloksista emme suinkaan kaikkea saavuttaneet, mutta saimme tilalle jopa
arvokkaampia asioita ja ajatuksia.

7. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA POSITIIVISISTA TAI
NEGATIIVISISTA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
Hanke parantaa huomattavasti ympäristön viihtyisyyttä sekä palvelutarjontaa.

8. KUVAUS HANKKEEN MAHDOLLISISTA
TIETOYHTEISKUNTAVAIKUTUKSISTA
Hankkeen toteutuminen on edellyttänyt laajaa yhteistyöverkostoa, ATK:n käyttöä,
tuntemusta sekä koulutusta, lisäksi sähköistä viestintää.

9. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA,
JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU
Olemme luoneet innovatiivisen, kaupunkilaisia ja perheitä sekä matkailijoita
monipuolisesti palvelevan kokonaisuuden. Yhteistyökumppaneiden sekä laaja-alaisen
verkoston kautta on luotu pysyvä pohja ympärivuotiselle toiminnalle. Kotieläinpihaan
kiinteästi liittyvän työharjoittelutoiminnan tukemiseen on koottu hanke Hämeen TEkeskukselle. Kotieläinpihatoiminta jatkuu Lahden 4H-Yhdistyksen hallinnoimana.
Päättyneen hankkeen tuoman kokemuksen ja tuloksien myötä kotieläinpihatoimintaa
”jatkojalostetaan” ja raamitetaan. Talviajan hiljaisemmat päivät hyödynnetään ja kesä
on pihan sesonkiaikaa matkailullisesti. Lahden kaupungille on kotieläinpihatoiminta
hankkeen omarahoitusosuuden aikana maksanut 4,4 euroa/ kävijä (arvioitaessa
kävijämäärää vain yksin kotieläinpihan kohdalta eikä perhepuiston kanssa yhdessä).
Ottaen huomioon pihan työllistävän-, kasvatuksellisen-, matkailullisen ja
kulttuurihistoriallisen arvon, on käytetty summa pieni. Kotieläinpiha on Launeen
perhepuiston kanssa yhdessä Lahden kaupungin kolmanneksi suurin matkailukohde
Sibeliustalon sekä Urheilukeskuksen jälkeen.
HANKKEEN MÄÄRÄLLISET TYÖPAIKKATULOKSET
Pysyvät työpaikat:
5 työntekijää (5naista, -miestä)
Väliaikaiset miestyöpaikat:
4
Väliaikaiset naistyöpaikat:
13
Työharjoittelu-, työkokeilu-, työelämävalmennus-, työssäoppimisjaksot
19

10. HANKKEEN MUUT TULOKSET
Hankkeeseen osallistuneiden yritysten lukumäärä:
20
Koulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä:
120 (järjestetyt koulutus ja luentotilaisuudet sekä
kurssit). Lisäksi koululuokille ja päiväkodeille järjestetyt oppitunnit ja tietopuoliset
tilaisuudet.

11. TASA-ARVON TOTEUTUMINEN
Hankkeen toteuttajana naisjärjestö tai naisyrittäjä
Hankkeen kohteena / edustajana naiset
Hankkeessa selkeänä naisten intressi

EI
EI
EI

12. PROJEKTIN RAHOITUS
Projektin rahoitus suunnitelman mukaan:
EAKR- ja valtion rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Kuntien rahoitus
Yksityinen rahoitus
Tulot

168 423 euroa
100 845 euroa
36 834 euroa
3 700 euroa

Bruttorahoitus yhteensä
Nettorahoitus yhteensä

309 802 euroa
306 102 euroa

13.

projektin toteutunut rahoitus:
168 423 euroa
100 845 euroa
36 834 euroa
3 700 euroa

KESKEISET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on toiminut kesätoimintana vuodesta 1996. Hanke
mahdollisti pihan toiminnan ympärivuotisesti ja suurimmat ongelmat tulivatkin sitä
kautta. Eläinten hyvinvointi vanhassa navetassa ja päärakennuksen puulämmitys olisivat
olleet ylitsepääsemättömiä ongelmia ilman Lahden kaupungin apua. Lisäksi arvio
yhteiskuluista oli projektisuunnitelmassa väärä, kuluja on ollut enemmän kuin

suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Ainainen puute ja huoli rahasta oli ajoittain kovin
raskasta. Voittoa tuottamattomalla yhdistyksellä ei ole ”sukanvarressa” rahavarastoa,
josta apu löytyisi pahoina päivinä.

MUTTA; SE KAIKKI MIKÄ HANKKEEN MYÖTÄ OLI MAHDOLLISTA PYYHKI
PIENET SURUT JA MURHEET UNHOLAAN. OLEMME LUONEET PAIKAN,
JOSSA VIERAILIJAT KOHTAA AIDON ILON JA ELÄMYKSEN!

14. SEURANTA- /VUOSIRAPORTIT
Tätä raporttia täydentää hankkeen aikana päävastuuomaisille toimitetut seuranta- ja
vuosiraportit.

Lahdessa 25.5.2003

Tiina Valonen
Projektipäällikkö
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