1. Toteuttajan nimi
LOPPURAPORTTI
Maarian Mahti ry
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Mahdin Urheilutalon vesikaton ja juhlasalin kunnostus
17333
3. Yhteenveto hankkeesta
Paikallinen / alueellinen maaseudun palveluita tukeva hanke toteutui suunnitellun mukaisesti.
4. RAPORTTI
4.1
Hankkeen tavoitteet
a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Tavoitteena on pitää Urheilutalo jatkuvasti hyvässä toimintakunnossa palvelemassa seuraa ja muita
talon käyttäjätahoja.
b) Hankkeen tavoitteet
Muuttaa talon juhlasalin vuodelta 1970 oleva sisustus nykyaikaisemmaksi, valoisammaksi,
toimivammaksi, viihtyisämmäksi ja siistimmäksi. Säästää lämmitys- ja valaistusenergiaa. Toiveena
juhlasalin vuokrauksen / vuokraustulojen lisäytyminen.
Jatkaa talon vesikaton käyttöikää arviolta 15 vuodella.
4.2
Toteutus
a) Toimenpiteet
Juhlasalin kaikki kunnostustoimenpiteet tehtiin seuran jäsenten toimesta talkoilla.
Sisäseinät purettiin aina vinolaudoitukseen asti. Ulkoseiniin asennettiin järjestyksessä tervapaperi,
koolaukset, 50 mm lisää villaa, tukittiin samalla löytyneet ”kylmäsillat”, asennettiin OSP-levyt ja ARTsisustuslevyt.
Uusittiin karmi- ja jalkalistat. Asennettiin lisää pistorasioita.
Sisäkaton loisteputkivalaisimet purettiin, palkit maalattiin ja kattoon asennettiin akustolevyt ja niiden
elementteihin sopivat uudet LED-valaisimet
Konesaumattu peltinen vesikatto pinnoitettiin hyväksi todetuilla tuotteilla valtuutetun urakoitsijan
toimesta.
Lisäksi vanha, ison tuulikuorman keräävä TV-antennimasto lyhennettiin ja antennit sekä keskus uusittiin
valtuutetun urakoitsijan toimesta.
Myös Tv-vastaanotin uusittiin.
b) Aikataulu
Projektille laadittu aikataulu toteutui kivuttomasti.
c) Resurssit
Talkooporukan värväys onnistui yli odotusten. Isompien tuotetoimittajien sekä katto- ja
antenniurakoitsijoiden valmiudet ja hinnat selvitettiin etukäteen.
d) Toteutuksen organisaatio
Päättävä elin on seuran johtokunta. Projektipäällikkö, työnjohto ja valvonta Esko Hakala.
e) Kustannukset ja rahoitus
Arvioidut kustannukset ilman talkootöitä 19600,- toteutuneet noin 20100,-.
Avustukset 16260,- omarahoitus 3840,f) Raportointi ja seuranta
Projektipäällikkö raportoi johtokunnalle.
g) Toteutusoletukset ja riskit
Ei epäilyksiä että projekti ei toteutuisi. Ei riskejä
4.3
Yhteistyökumppanit
Rakentajien Sarokas Oy, ARE Oy, Länsi-Suomen SAT-Asennus Oy, Turun Korjausrakennus ja Varsin
Hyvä ry.
4.4
Tulokset ja vaikutukset
Juhlasalin ilme muuttui hankkeen tavoitteen mukaisesti. Energian säästyminen ja vuokraustoiminnan
mahdollinen kasvu voidaan todeta vasta myöhemmin.
5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Urheilutalon kunnosta on jatkuvasti pidettävä hyvää huolta.
Turussa 15.11.2016
Esko Hakala

Kari Tikka

