
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOPPURAPORTTI 
 
 

Parvi-hanke 1.4.2004-31.12.2005 
hankenumero 17133 

diaarinumero 259/3524-2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toteuttaja: Teuvan kunta PL 25 64701 Teuva 
Vastuuhenkilö: Erkki Nevanperä Sipiläntie 3, 64700 Teuva, erkki.nevanperä@teuva.fi 
 
 

Organisaatio 
 

Ohjausryhmä: 
pj Nevanperä Erkki, Teuvan kunta 
vpj Niemelä Kalervo, Teuvalaisen Kulttuurin tuki ry 
Aro Jukka, Teuvan kunta 
Kangas Jussi-Pekka, Teuvan kunta 
Kivioja Irma, Teuvan kunta 
Sippola Irma, Teuvan kunta 
Tamminen Helvi, Teuvan kunta 
Lehtimäki Esko, Kunnanhallituksen edustaja 
Höglund Kaj, Pohjanmaan museo 
Iso-Mustajärvi Reija, Suupohjan kulttuurisihteeri 
Lylander Hanna-Leena, Suupohjan kehittämisyhdistys 
Mäkimantila Hanna, TE-keskus 
 
Projektinvetäjä Sari Kivelä 

 
Yhteistyökumppanit 
 

Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry, Teuvan Seurakunta, Pohjanmaan museo, Kultsu-hanke, 
Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry, Spelit Suupohjassa 2005, Teuvan kunta 

 
Tausta 
 

Hanke lähti liikkeelle kun Teuvan Kulttuurisaareke-projektin aikaansaama 
kulttuurikeskus valmistui ja rakennus tuli saada valmiiksi myös kalustuksen ja 
varustuksen osalta. Kulttuurikeskuksen sisältö vaati jatkokehittelyä ja toteuttamista jota 
varten Parvi hanketta lähdettiin viemään eteenpäin. 

 
Toteutus 
 
Museot, lahjoitukset yms 
 

Hankkeen aikana valmistui Sari Tallgrenin laatima näyttelykäsikirjoitus jonka pohjalta 
lähdettiin rakentamaan näyttelytiloja. Sari Tallgren palkattiin kuukaudeksi Parvi-
hankkeelle töihin ja hän rakensi näyttelyt ja kirjoitti museoille säännöt. 
 
Lauri Ingmanin ja Simo Korpelan historiasta kerrotaan toisessa museohuoneessa, sinne 
hankittiin ja saatiin lahjoituksena heille kuulunutta esineistöä sekä jonkin verran uusia 
kalusteita. Ingmanin ja Korpelan suvuilta hankittujen kalusteiden ja esineiden hankinnan 
hoitivat Kalervo ja Urpo Nimelä.  Museoiden esineet on luetteloitu ja ne omistaa: 
Teuvan kunta / Kulttuuritoimi / Teuvan Kulttuuritalo Orrela / museokokoelma. 
 
Luontomuseon puolelle rakennettiin lehtori Jussi Sepän lahjoittamista linnunpesistä ja –
munista näyttely, samaan tilaan on myös museoviraston luvalla siirretty Teuvan 
rahalöytö.  
 



Muinaiskulttuuriyhdistys lahjoitti talon vihkiäisissä 30.7.2005 rakennukseen Lautamäen 
puvun ja siihen sopivan korun. Puku on esillä luontomuseossa ja sitä voidaan käyttää 
talon tilaisuuksissa. 
 
Alakerran kokoustilaan on sijoitettu viisi Teuvan Kulttuuritalo Orrelan historiasta 
kertovaa taulua. 
 
Ala-aulaan on sijoitettu kansanedustaja Aleksi Rinteen pöytä joka on saatu lahjoituksena 
Teuvan demokraattiselta yhdistykseltä.  
 
Ingman saliin on siirretty Yhteiskoululta Unto Kaarlo Lamminheimon tekemä maalaus 
Tiedon lähteellä. 
 
Martti Välisen valmistamat puiset soittajat siirrettiin kirjastosta Orrelaan. 
 
Seurakunnan lahjoittamat tuolit kunnostettiin yksityisten varoin. Jokaisessa tuolissa on 
messinkilaatta josta näkee kuka tuolin kunnostuksen on maksanut. Tuolit on siirretty 
seurakuntatalosta (nykyinen Orrela) kirkontorniin, kun rakennus siirtyi Teuvan kunnan 
käyttöön, nyt ne on palautettu alkuperäiseen paikkaan. 
 
Saliin teetettiin puhujanpönttö Aija Tamsilla. Puhujapönttö tehtiin samaan tyyliin kuin 
talosta löytynyt alkuperäiseen kalustukseen kuulunut pöytä joka on myös salissa. 
 
Parkkamäki Esko lahjoitti taloon nuijan. 
 
Lisäksi on saatu lahjoituksina: flyygeli / Teuvan Lions-Club, taiteilija Marita Perttulan 
tekemä Lauri Ingman muistoreliefi,  / Teuvan Rotary klubi ja OAJ:n Teuvan 
paikallisyhdistys Teuvan Talonpoikaissäätiö, Lotta –ryijy / Teuvan kansalaisopiston 
kudontapiiri. 
 

Kalustus ja varustus 
 

Talon kalustus ja varustus on kilpailutettu hankeen puolesta ja sivistystoimi on 
suorittanut hankinnat. Hankkeen rahoja ei ole käytetty hankintoihin. 
 
Kalustus ja varustus: 
Toimisto: työpöytä 3 kpl, laatikosto 3 kpl, työtuoli 3 kpl, kaappi 6 kpl 
Eteinen: kiinteä naulakko tilaustyönä, naulakot 3 kpl, punainen tuoli 6 kpl, ilmoitustaulu 
ja peili alakertaan 
Kokoustilat: punainen tuoli 48 kpl, pöytä (Ø 90) 3 kpl, pöytä (180 x 80) 6 kpl  
Ingman sali: sininen tuoli 200 kpl, pöytä (120 x 80) 20 kpl, puhujapönttö, suojalasi 
tuomarin pöydälle, sähkökäyttöinen valkokangas, äänentoistolaitteet, 
puheenjohtajannuija 
Opetustilat: pöytä (120 x 80) 20 kpl, suojalevyt pöytiin 
Keittiö: astiasto 240 hengelle ja muut tarvikkeet (Liite 1.) Kahvinkeitin, kori- ja 
keittiövaunu,  
Muuta hankinnat: ulko-ovet merkitty kirjaimin, pöytäliinat 87 kpl, videotykki, 
fläppitaulu, piirtoheitin 2 kpl, seurakunnan lahjoittamat tuolit 16 kpl, taulukiskot, 
näytelmän lavat 2 kpl, ikkunaverhot,  
 
 
 



Suunnitelmat, raportit, paperihommat 
 

Nimiehdotuksia saatiin 128 kappaletta. Kunnanhallitukselle esitettiin nimeksi 
Kulttuuritalo Orrelaa, hallitus päätti nimeksi Teuvan Kulttuuritalo Orrela. 
 
Hankkeessa laadittiin Teuvan Kulttuuritalo Orrelan vuokraehdotus jonka kunnanhallitus 
hyväksyi. Sivistystoimen muiden tilojen varaamisen laadittua käyttöhakemuskaavaketta 
muokattiin Orrelaan sopivaksi. 
 
Hankkeessa laadittiin käyttösuunnitelma Teuvan Kulttuuritalo Orrelaan.  
 
Tehtiin Orrelan kotisivut ja alustava suunnitelma Power Point esitystä varten. 
 
Markkinointisuunnitelman laatii Lahden ammattikorkeakoulussa opiskeleva Carina 
Forelius lopputyönään. 
 
Suunniteltiin opastaulu Orrelan pihaan. 
 
Tekninen toimi on piirtänyt rakennuksen pohjapiirrokset. 
 
Talosta on tehty esittelyteksti joka laadittiin pääsääntöisesti opetusneuvos Kalervo 
Niemelän ja kotiseutuneuvos Heikki Perttulan tekstien pohjalta. 
 

Näyttelyt ja toiminta 
 

Kunnan henkilökunnalla oli mahdollisuus tutustua taloon 16.12.2004 piparien ja glögin 
merkeissä. 
 
”Viralliset” avoimet ovet oli 1.-3.4.2005 Perjantai 1.4 klo 12-18, lauantai 2.4 ja 
sunnuntai 3.4 klo 11-15. Talossa pääsi tutustumaan Teuvan kunnan taideteosten 
näyttelyyn joka jatkui viikot 14 ja 15 (5-8.4 ja 12-15.4) tiistaista - perjantaihin klo12-18. 
Yhteiskoulun 8A luokka piti paikalla buffettia ja sunnuntaina oli salissa Lasten ja 
Nuorten karaokefinaali. Talossa kävi kolmen päivän aikana noin 460 henkilöä. 
 
Teuvan kansalaisopiston näyttely oli 22-24.4. ja silloin pääsi vielä tutustumaan Teuvan 
kunnan taideteosten näyttelyyn. 
 
Näyttelytiloissa on ollut myös keramiikkanäyttely kesäkuulla, Teuvan kuvia ja 
tunnelmia näyttely Spelien ajan, tilkkutyönäyttely elokuulla sekä Lauri Tähkä 
valokuvanäyttely lokakuulla. Ars nova taidenäyttely oli heinäkuun ajan 
opetustilojenpuolella. 
 
Teuva info sijaitsee Orrelan ala-aulassa. 
 
Kansalaisopisto järjestää kurssin oppaiden kouluttamiseksi Orrelaan. 
 
Tähkäpäiden päällä täysikuu ke 26.10. klo 18-21, oli runovoittoinen ohjelmallinen ilta 
jossa samalla pääsi tutustumaan Erkki Heinosen ”Virta mua kuljettaa”- 
valokuvanäyttelyyn, museoissa oli avoimet ovet. Kirjastolla oli poistokirjojen myyntiä 
ja kulttuuriyhdistys piti kahviota. Talossa kävi illan aikana noin 80 henkilöä. 
 
 



Työntekijät, harjoittelijat 
 

Parvi-hankkeen projektinvetäjänä toimi Sari Kivelä 11.10.2004-31.10.2005. 
 
Jyväskylän ammattiopistosta, Palvelualojen oppilaitoksesta oli työharjoittelussa Pauliina 
Nisula 7.3 – 31.5.2005. 
 
Lahden ammattikorkeakoulun, Matkailun laitokselta oli työharjoittelussa Carina 
Forelius 30.5.-31.8.2005, keräten tietoa markkinointisuunnitelmaan ja tehden hankkeen 
töitä. 
 
Sari Tallgren palkattiin kuukaudeksi töihin (16.5-10.6.2005) suunnittelemaan ja 
toteuttamaan Teuvan Kulttuuritalo Orrelan museonäyttelyt. 
 
Tejukan ja Suupohjan Seudun välityksellä etsittiin kesäkahvilayrittäjää Orrelaan kesä- 
elokuuksi. Sopivia tarjouksia ei tullut, joten päätettiin jatkaa entiseen malliin ja asiakas 
saa ottaa tarjoilut keneltä yrittäjältä haluaa. 
 
Sivistystoimen palkkaamat kesätyöntekijät huolehtivat infopisteestä ja talon esittelystä 
silloin museot olivat auki. Työaika oli kesä-, heinä- ja elokuu 7.6. alkaen: ti-pe 10–16, la 
11–15, su 12–15. Carina piti ovet auki maanantaisin kun museot olivat kiinni. 
 
Vastikkeettomia suorituksia on saatu kalustamis- ja varustamissuunnitelmiin, 
kotisivujen tekemiseen sekä museoiden suunnittelemiseen. 
 

Muuta: 
 

Projektinvetäjä on osallistunut Historian tuotteistaminen matkailussa – seminaariin 
26.10.2004 Kauhajoella. 
 
Ydinryhmä on ollut projektinvetäjän apuna ja kokoontunut 12 kertaa hankeen aikana. 
 
Projektinvetäjä on ollut mukana Teuvan Spelien 2005 järjestelyissä ja vastasi 
Kulttuuritalo Orrelan tapahtumista Spelien aikana. Orrelassa esitettiin Lauri Ingmanista 
kertovaa näytelmää, oli Ingman-seminaari ja pidettiin talon vihkiäiset. 
 
Käyttökerrat 20.9.2005 vuodelle 2005, 287 kpl 
 

Tavoitteet 
 

Suurin osa tavoitteista on saavutettiin. Talo on kalustettu ja varustettu ja siellä on 
toimintaa. Museonäyttelyt on rakennettu ja ne olivat auki kesällä 2005. Käyttö- ja 
liiketoimintasuunnitelma on tehty. Markkinointisuunnitelman tekee Carina Forelius 
lopputyönään (valmistuu v. 2005 aikana). Seutukunnallisuus on huomioitu Speleissä 
sekä Tähkäpäiden päällä täysikuu tapahtuman suunnitelmissa ja toteutuksessa. 
 
Talolla on omat kotisivut http://www.teuva.fi/kulttuuri/orrela/ ja sieltä löytyy tietoa 
tiloista, pohjapiirrokset, vuokrat ja käyttöhakemus. Näyttelyitä ja palveluita ei ole vielä 
paljon markkinoitu eikä tiedotettu, sillä toiminta on vasta alkamassa. Kesällä 2005 osa 
Spelien ohjelmasta oli sijoitettu Orrelaan, joten muulle toiminalle ei ollut tilaa. 
 
 



Kaikkia tavoitteita ei saavutettu, mutta hanke sai aikaan sen että talossa on toimintaa. 
Yhteistyö eri yrittäjien, matkailukohteiden sekä paikallisten kädentaitajien kanssa olisi 
pitänyt aloittaa heti hankkeen alussa sillä nyt se jäi pääsääntöisesti tekemättä.  
 

Aikataulu 
 

Hankeen hyväksytty toteutusaika oli 1.4.2004-31.8.2005, päätös hankeen 
hyväksymisestä tuli 4.6.2004. Kesä kaikkine lomineen sai aikaan sen, että hankeen 
aloitus viivästyi ja se pääsi alkamaan vasta 11.10.2004. Hankkeelle anottiin jatkoaikaa 
ja uusi toteutusaika oli 1.4.2004-31.12.2005  

 
Hankkeen rahoitus 
 

Hankkeen rahoitus
myönnetty 

2004
myönnetty

2005 yhteensä
TE-keskus, Yhteensä 6 659,88 26 460,12 33 120,00
TE-keskus, Eu 4 162,42 16 537,58 20 700,00
TE-keskus, valtio 2 497,46 9 922,54 12 420,00
Kunta (kaikki kuntaraha) 1 664,97 6615,03 8 280,00
Julkinen rahoitus yhteensä 8 324,85 33 075,15 41 400,00
Yksityinen,rahallinen osuus 924,98 1 375,02 2 300,00
M uut luontoissuoritukset 0,00 2 300,00 2 300,00
Yksityinen rahoitus yhteensä 924,98 3 675,02 4 600,00
Kokonaisrahoitus 9 249,83 36 750,17 46 000,00

 
 
Seurantatiedot 
 

Hankeen aikana on työllistynyt yksi kokoaikainen henkilö, lisäksi on ollut yksi 
kuukauden kestävä työsuhde sekä kaksi harjoittelijaa. 

 
Jatkosuunnitelmat 
 

Talon varausten vastaanottamisesta huolehtii jatkossa Teuvan kansalasiopiston kanslisti 
Paula Simelius. Talossa pidetään kokouksia, koulutuksia, juhlia yms. joiden järjestelyt 
hoituvat jatkossakin talonmiehen, siivoojan ja tilavarauksista vastaavan henkilön avulla.  
 
Talossa tullaan järjestämään jatkossakin seutukunnallisia tilaisuuksia Seudullisen 
Kulttuurisihteerin ja kunnan kulttuuritoimen yhteistyönä.  
 
Oppaat, joita koulutetaan kansalaisopiston kurssilla esittelevät taloa ja museoita. 
Museokokoelmia ja näyttelyitä pyritään kehittämään jotta niille saada asiakkaita. 
Kulttuuritoimi nimeää taloon oma näyttelytoimikunnan hankkimaan museo- ja 
taidenäyttelyitä. Talon omaa tuotantoa: näyttelyitä, konsertteja, seminaareja yms. 
pyritään pitämään seutukunnallisuus huomioiden.  
 

Arkistointi 
 

Hankkeen arkistoitavaa materiaalia säilytetään koulutoimiston arkistossa. 


