Lemin laululava -hankkeen loppuraportti

Lemin musiikkiyhdistys ry.
Lemin laululava -hanke, hankenumero 28688

Yhteenveto hankkeesta
Lemin musiikkiyhdistys ryhtyi suunnittelemaan laululavan rakentamista
syksyllä 2015. Se käynnisti yhdessä Lemin nuorisoseuran ja Lemin
kotiseutuyhdistyksen kanssa Lemin laululava -hankkeen syyskuussa 2016.
Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Lemin kirkonkylään uudestaan siellä 1900luvun alkuvuosikymmeninä sijainnut kuorojen käytössä ollut ulkoilmalava laululava.
Aiemmasta lavasta poiketen uusi lava rakennettiin kestämään aikaa. Se
sai metallirungon ja sen päälle vanhaa lavaa jäljittelevän puuvuorauksen. Sekä
rungon että puurakenteet teki lappeenrantalainen Rossin Metalli. Hankkeen
talkooväki maalasi lavan ja kunnosti sille pohjan Lemin urheilukentän laitaan
Lemin kunnalta vuokratulle määräalalle.
Lava valmistui toukokuussa 2017, ja se kuljetettiin paikalleen kesäkuussa
2017. Lavan juhlallisia avajaisia vietettiin 26.7.2017 Lemin musiikkijuhlien
yhteydessä.

Hankkeen tavoitteet
Lemin laululava -hanke on yleishyödyllinen investointihanke, joka sisältyy
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020. Hankkeen myötä
kehitetään maaseudun palveluja ja lisätään yhteisöllisyyttä.
Lemin laululava -hankkeen tarkoituksena on ollut rakentaa uusi foorumi
Lemin ja Etelä-Karjalan kesäisille musiikki- ja kulttuuritapahtumille. Hanke
itsessään lisää paikkakunnan yhteisöllisyyttä, ja valmistuttuaan lava antaisi
hyvät puitteet monille yhteisille tapahtumille ja eri-ikäisten lemiläisten ja
eteläkarjalaisten yhdessä ololle. Lavan valmistuminen vuonna 2017 juhlistaisi
samalla satavuotiasta Suomea.

Hankkeen toteutus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi Lemin laululava -hankkeelle
rahoituksen 1.9.2016. Sitä ennen oli alustavina toimenpiteinä vuokrattu lavaa
varten noin sadan neliömetrin määräala Lemin kunnalta 30.4.2023 päättyvällä

vuokrasopimuksella hintaan 0,00 euroa, teetetty laululavan piirustukset
Insinööritoimisto EHR:llä ja haettu ja saatu Lemin kunnalta lavan rakennuslupa.
Lemin musiikkiyhdistyksen, Lemin nuorisoseuran ja Lemin
kotiseutuyhdistyksen yhteinen käynnistystilaisuus pidettiin 28.9.2016; se oli
samalla tiedotustilaisuus lehdistölle.

Kuva 1Leena Uski Lemin nuorisoseurasta (vas.), Pirjo Nykänen Lemin
musiikkiyhdistyksestä, Kari Haiko Lemin kotiseutuyhdistyksestä sekä Eeva
Arvela, hankevetäjä Eija Räisänen, Kari Pettinen ja Eija Sinkko Lemin
musiikkiyhdistyksestä merkitsivät lavan paikan aloitustilaisuudessa.
Lavan pohjatyöt tehtiin suureksi osaksi loka-marraskuussa 2016
koneellisena talkootyönä.
Lokakuussa 2016 hankevetäjä Eija Räisänen pyysi tarjoukset laululavan
suunnittelusta ja teräsrakenteista kesällä teetettyjen piirustusten pohjalta
Kariko Oy:ltä Mikkelistä, Rautarakenne Leivo Oy:ltä Lappeenrannasta ja Rossin
Metalli Oy:ltä Lappeenrannasta. Pyyntöön vastasi ainoastaan Rossin Metalli.
Rossin Metalli jätti 17.11. kaksi vaihtoehtoista tarjousta: Tarjouspyynnön
mukainen vastaus oli 29.040,80 euroa (sisältäen arvonlisäveron). Toinen tarjous
käsitti laululavan valmiiksi rakennettuna ja paikalleen toimitettuna hintaan
51.608,80 euroa (sisältäen arvonlisäveron).
Lemin musiikkiyhdistyksen hallitus päätyi hyväksymään Rossin
vaihtoehtoisen tarjouksen, sillä lavan puuosien rakentaminen talkootyöllä olisi
ollut sekä kalliimpaa että liian riskialtista ja vaikeasti toteutettavaa.

Hankevetäjä tilasi työn Rossin Metallilta 1.3.2017.
Rossin Metalli suunnitteli lavan rakenteet, rakensi metallirungon ja sen
päälle puuosat. Lavan maalasi hankkeen talkooväki Rossin metallin pihamaalla
pidetyissä neljissä talkoissa toukokuussa 2017. Kesäkuun alussa pidetyissä
talkoissa siivottiin lavan sijoituspaikan ympäristöä Lemillä. Paikan lopulliseen
kunnostamiseen tarvittiin vielä konetyötä ja mursketta.

Kuva 2Eeva Arvela ja Matti Tapanainen maalaavat laululavaa Lappeenrannan
Muukossa.

Kuva 3Laululavan yläosaa nostetaan alaosan päälle Lemin paloaseman
pihassa.

Rossin metalli järjesti lavan kuljetuksen Lappeenrannasta Lemille 6.
kesäkuuta 2017. Lava kuljetettiin kahdessa osassa kuorma-auton lavetilla,
pystytettiin paloaseman pihalla ja kuljetettiin traktorin hinaamana paikalleen
urheilukentän toiseen päähän.
Lavan kaksi pyörää ja vetoaisa mahdollistavat sen siirron eri kohteisiin.
Lavan on kuitenkin niin kookas ja painava, että siirtoja tuskin tullaan kovin
usein tekemään. Kunnalta vuokrattu määräala on hyvin lähellä paikkaa, missä
edellinen lava sata vuotta sitten seisoi.
Jotta lava vastaisi nykyajan vaatimuksia, musiikkiyhdistyksen hallitus
päätti hankkia sille sähköliittymän. Lavan sijoituspaikan takia tarvittiin oma
liittymä, sillä lähimmät sähköliittymät (seurantalo, hakevoimala, paloasema,
koulukeskus) ovat kaikki liian kaukana jatkojohtojen vetämiseen nähden.
Tonttikeskuksen ja lavan asennustyöt teki paikallinen sähköasentaja
talkootyönä.
Heinäkuun 26. päivänä vietettiin lavan avajaisia yleisöjuhlassa, joka kokosi
noin 600 kuulemaan kuorolaulua ja laulamaan yhdessä. Karjalaisten laulun
aikana lavan kokoa testattiin: lavalle nousi 106 esilaulajaa, ja vielä jäi hieman
vapaatakin tilaa. Juhlan avajaisohjelmaa varten oli Etelä-Karjalan liitto
myöntänyt Suomi100 -avustusta.

Kuva 4Karjalaisten laulu kajahti 106 esilaulajan voimin lavan avajaiskonsertissa.

Lava oli käytössä myös Lemin musiikkijuhlien lastenkonsertissa ja kahta
viikkoa myöhemmin lemiläisten nuorten järjestämässä musiikkitapahtumassa.

Kuva 5Lastenkonsertissa esiintynyt Pikku Papun Trio antoi kiitosta lavan
akustiikalle ja ympäristölle.

Kuva 6Raappana räppäsi päätökseen nuorten järjestämän Lemi Misic Festin.
Lavalle hankittu sähköliittymä riitti sekä ääneen että valotehosteisiin.

Loppusyksystä lavalle hankittiin sadesuoja estämään lumen satamisen
sisälle ja vähentämään mahdollisen ilkivallan riskiä. Ilkivallan varalle lavan
tuntumaan asennetaan riistakamera. Lava on vakuutettu 85.000 euron arvosta.
Lemin laululava -hankkeen hakijoina olivat Lemin musiikkiyhdistys, Lemin
nuorisoseura ja Lemin kotiseutuyhdistys. Hankkeesta vastasi käytännössä
Lemin musiikkiyhdistys; nuorisoseuralta ja kotiseutuyhdistykseltä saatiin
kuitenkin talkooapua ja rahoitusta.
Hankkeen vetäjänä toimi ensin Lemin musiikkiyhdistyksen
toiminnanjohtaja Eija Räisänen. Kun hän joutui pitkälle sairauslomalle,
musiikkiyhdistys palkkasi hänen tilalleen Kaija Lankian huhtikuussa 2017.
Hankevetäjän kanssa vastuuta hankkeesta kantoi Lemin musiikkiyhdistyksen
hallitus. Yhteistyötä tehtiin myös Lemin kunnan nuorisotoimen ja Lemin 4Hyhdistyksen tapahtumatuottajien koulutushankkeen kanssa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi hankkeeseen 50 prosentin avustuksen.
Omarahoituksen 50 prosentista laskettiin alkuperäisessä kustannusarviossa
noin puolet saatavan kokoon talkoilla. Kun lava kuitenkin päätettiin hankkia
maalausta vaille valmiina Rossin Metallilta, ns. raha-rahan osuus kustannusten
kattamisesta kasvoi merkittävästi.
Lemin laululava -hankkeen kokonaiskustannukset jäivät huomattavasti alle
hankehakemuksessa hyväksytyn 100.400 euron, noin 70.000 euroon.
Kustannusten pienentyminen johtui Rossin Metallin edullisesta urakasta ja
talkootyön määrän jäämisestä murto-osaan kaavaillusta.
Rahoitusta haettiin ja saatiin Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä 5.000 euroa,
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä 6.000 euroa, Lemin Osuuspankilta 5.000
euroa ja Kuljetus Kangasmäki Ky:ltä 500 euroa. Lemiläisistä yhdistyksistä
hanketta ovat rahoittaneet Lemin nuorisoseura, Lemin kotiseutuyhdistys ja MTK
Lemi kukin 500 eurolla sekä Lions' Club Lemi 200 eurolla.
Talvella 2016-2017 järjestetty Mesenaatti-keräys tuotti noin 5.000 euroa.
Keräykseen otti osaa kymmeniä yksityishenkilöitä erikokoisilla summilla ja
muun muassa Sukuseura Sihvo 500 eurolla. Mesenaatti-keräys on
vastikkeellinen keräys, jolloin tuottoa vastaan tarjolla oli mm. laulutunteja ja
pääsylippuja Lemin musiikkijuhlien maksullisiin konsertteihin. Pääsylippuja
musiikkiyhdistys luovutti noin 1.700 euron edestä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos myönsi Lemin musiikkiyhdistykselle
toukokuussa 2017 luvan haastekeräykseen. Lemin Osuuspankin kanssa
yhteistyössä toteutettu keräys tuotti noin 2.300 euroa.
Erilaisten talkoiden arvo nousi 4.400 euroon.
Saatu rahoitus ja talkootuotot eivät riitä kattamaan omarahoitusta
kokonaan. Loppusumman Lemin musiikkiyhdistys maksaa Lemin
musiikkijuhlien 2017 pääsylipputuloilla. Lipputuloja kertyi noin 22.000 euron
edestä, ja juhlien nettotuotto oli noin 8.000 euroa. Yhdistyksellä oli myös jo
edellisellä tilikaudella voitollinen tulos, joten se pystyy maksamaan takaisin
Lemin kunnan myöntämän ja toukokuussa 2017 käyttöön otetun 15.000 euron
tilapäislainan vielä vuoden 2017 aikana.
Hankevetäjä on raportoinut hankkeen edistymisestä suullisesti ja kirjallisesti
Lemin musiikkiyhdistykselle. Myös muita Lemin järjestöjä on pidetty tietoisena
hankkeesta muun muassa kunnan vapaa-aikatoimen koolle kutsumassa
järjestöparlamentissa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on jätetty kaksi maksatushakemusta
(kesäkuussa ja heinäkuussa 2017), ja niiden yhteydessä kerrottu hankkeen
edistymisestä.

Kuva 7Avajaiskonsertin yleisö valloitti urheilukentän keskeltä ja laidoilta.

Suurelle yleisölle hankkeesta on tiedotettu lehdistön kautta sen alkaessa,
laululavan valmistuessa ja avajaistapahtuman yhteydessä. Hanke oli esillä
myös Lemin musiikkijuhlien tiedotustilaisuuksissa maalis- ja heinäkuussa.
Hanke on saanut julkisuutta myös Mesenaatti- ja haastekeräyksen yhteydessä.
Lemin musiikkijuhlien verkkosivuilla www.leminmusiikkijuhlat.fi on ollut oma
sivusto hankkeelle, mistä kuka tahansa on voinut saada tietoa rakennettavasta
laululavasta.
Julkisuuden ansiosta tietoisuus Lemin laululavasta levisi laajalti EteläKarjalan maakuntaan, mikä nähtiin lavan avajaisissa.
Hanketta esiteltiin myös kansainvälisesti Savitaipaleella elokuun lopussa
järjestetyssä Amaze me Leader -tapahtumassa.
Lemin laululava -hanke vaati käynnistyäkseen rohkean päätöksen Lemin
musiikkiyhdistykseltä ja sen kumppaneilta. Kyseessä oli iso rakennushanke,
jonka toteutuksessa uskottiin lemiläiseen talkoovoimaan - mahdollisesti jopa
ylioptimistisesti. Talkoiden organisointi koko lavan rakentamiseksi ja työn
osaavan talkooväen saamiseksi paikan päälle riittävässä määrin ja oikeaaikaisesti olisi ollut hyvin haastavaa.
Musiikkiyhdistyksen hallituksen päätös tilata lava liki valmiina ja talkoiden
rajoittaminen maapohjaan ja maalaukseen minimoi epäonnistumisen
mahdollisuuden. Samalla kuitenkin rahoitusriskit kasvoivat, kun raha-rahaa
tarvittiin suunniteltua enemmän.
Yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden myöntämä tuki auttoi siinä
määrin, että musiikkiyhdistys on pystynyt vastaamaan lopusta rahoituksesta.
Se taas oli mahdollista hyvin sujuneiden Lemin musiikkijuhlien 2016 ja 2017
ansiosta.
Hankevetäjän vaihtuminen kesken hankekauden on jossain määrin
mutkistanut hankkeen toteutusta ja raportointia. Laululavan valmistumiseen
vaihdos ei kuitenkaan millään tavalla vaikuttanut.

Yhteistyökumppanit
Lemin musiikkiyhdistys on saanut apua Lemin laululava -hankkeelle
lukuisilta tahoilta:

- Maaseutuvirastolta ja Länsi-Saimaan Leader-yhdistykseltä
- Lemin nuorisoseuralta, Lemin kotiseutuyhdistykseltä, MTK Lemiltä, Lions'
Club Lemiltä, Sukuseura Sihvolta
- Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä, Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiöltä,
Lemin Osuuspankilta, Kuljetus Kangasmäki ry:ltä
- kymmeniltä yksityishenkilöiltä
- kymmeniltä talkoolaisilta
Laululavan avajaiskonsertissa laulettiin julki liki sadan eri lahjoittajan ja
talkoolaisen nimet.
Hankkeessa mukana olivat myös Lemin kunta tarjoamalla ilmaisen
sijoituspaikan. Lemin nuoret olivat mukana talkoissa Lemin 4H-yhdistyksen ja
kunnan nuorisotoimen organisoimina.

Hankkeen tulokset, vaikutukset ja jatkotoimenpiteet
Lemin laululavalla järjestettiin kesän 2017 aikana kolme
musiikkitapahtumaa: avajaiskonsertti, lastenkonsertti ja nuorten oma Lemi
Music Fest. Ne tavoittivat yhteensä noin 1.400 kuulijaa.
Lastenkonsertti on näistä tapahtumista ainoa aiempinakin vuosina
järjestetty tapahtuma. Aiemmin Jalkosalmen tanssilavalla tai Lemin Tapiolassa
pidetty konsertti sai nyt isot puitteet keskelle Lemin kirkonkylää. Paikalle
saapuneet lapsiperheet kiittivät helppoa saavutettavuutta ja urheilukentän
mahdollisuuksia lasten liikkua turvallisesti. Esiintyjät kiittivät lavan oivallista
akustiikkaa.
Lava toimi myös rock- ja rap-musiikin estradina, mikä nähtiin
nuorisofestivaalin aikana. Sähköliittymän hankinta oli oikeaan osunut
toimenpide, vaikka se ei hankesuunnitelmaan kirjaimellisesti sisältynytkään.
Lemi Music Fest ja lastenkonsertti ovat nuorten ja Lemin
musiikkiyhdistyksen ensi kesänkin suunnitelmissa. Kuorotapahtumasta ei vielä
ole tehty päätöstä.
Hankevetäjä teki syksyllä tyytyväisyyskyselyn Lemin järjestöille. Tässä
kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset:
- kävitkö lavalla konserteissa, kuinka monessa (avajaiskonsertti,
lastenkonsertti, nuorten festari)?
- toimiiko lava konserttipaikkana
a) erittäin hyvin
b) hyvin
c) joten kuten
d) huonosti
e) en osaa sanoa
- onko sen sijoituspaikka
a) hyvä
b) huono
c) en osaa sanoa
- onko omassa järjestössänne virinnyt ajatuksia lavan tulevasta
käytöstä? millaisia?
- olisiko lavassa tai sen lähialueessa jotain kehittämisen tarvetta?
Voit myös ihan vapaamuotoisesti kommentoida lavahankkeen järkevyyttä tai
tarpeellisuutta.
Vastaukset:
Merja Kuukka, Lemin 4H-yhdistys
Kävin nuorten konsertissa.
Paikka toimii hyvin ja sijoituspaikka on hyvä. Tosin alueen rajaaminen
tapahtumailmoitusta varten tuntuu vähän turhauttavalta, kun ympärillä ei ole
aitoja.
Tarkoitus on että nuoret ensi kesänäkin ovat järjestämässä tapahtumaa lavalle.
Kehittämisen tarvetta on mm. seuraavia: WC-tiloja on lähellä onnettoman
vähän (varsinkin jos väkeä on kerralla paljon paikalla) ja sääriski on suuri kun ei
ole minkäänlaista katosta lähellä.
Jarmo Tölski, Lemin Reserviupseerikerho)
En käynyt henkilökohtaisesti tämän kesän tapahtumissa.
-lava toimii ulkoilmakonserttipaikkana hyvin
-sijoituspaikka on hyvä

-omassa järjestössä ei ole suunnitelmia lavan käytöstä
-kehittämistarpeena alueelle pitäisi saada juoksuradan päällystys (likaa
jalkineita varsinkin kosteana)
Laululava on lemiläisjärjestöjen kulttuuriteko, sopii hyvin Tapiolan (ja
koulukeskuksen) lähelle. Siellä ovat myös sosiaalitilat tarvittaessa. Nurmikenttä
on kuiva paikka ulkoilmakonserteille ja pysäköinti on vieressä. Toivottavasti
musiikkiyhdistys jaksaa kantaa vastuuta tulevasta.
Juha Junnonen (Lemin kotiseutuyhdistys, nuorisoseura, musiikkiyhdistys ym.):
Toimii hyvin konserttipaikkana, Kolme kokemusta, Sijoituspaikka
asemakaavassa hyvä, mutta käytännössä parempi kentän takasuoralla,
Puhallinorkesteri- ja kuorojuttuja toivoisin. Ei menny hukkaan tuo hanke.
Sirkka Liljander, Lemin vapaa-aikasihteeri:
- kävin kaikissa tapahtumissa
- lava toimi konserttipaikkana erittäin hyvin
- sijoituspaikka on hyvä
- ensi kesälle on vireillä toinen nuorten festari. Papinhiihtojen yhteyteen voisi
ehkä jotain kehittää?
- kehittämisen tarvetta ei tule nyt mieleen muuta kuin, että autojen
paikoituksen opastajat kannattaa olla tapahtumissa.
- hyvä, että pitkään muhinut hanke toteutui vaikka se olikin kallista.
Sirkku Heimonen, Eläkeliiton Lemin yhdistys:
- Kävin avajaiskonsertissa, se oli tosi hyvä.
- Lava toimi hyvin, kuuluvuus oli hyvä.
- Sijoituspaikka on hyvä, näkyy kauas ja sinne näkee hyvin.
- Tulevaa toimintaa ei ole vielä mietitty.
Leena Uski, Lemin nuorisoseura:
- Minusta sijoituspaikka on hyvä.
- Kävin avajais- ja lasten konsertissa.
- Hyvällä säällä toimii hyvin ainakin lasten tapahtumissa.
- Erilaisia ehdotuksia olen kuullut, esimerkiksi uuden vuoden ilotulituspaikaksi.
Koululaiset ainakin käyvät siellä päivittäin.
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