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Tapionniemen Kyläkartano 
 
 
LOPPURAPORTTI 
 
  

1. Toteuttajan nimi Tapionniemen Kyläseura ry 
Sodankyläntie 2331, 98350 Tapionniemi 
Y-tunnus 1897457-5 

 
2. Hankkeen nimi Tapionniemen kyläkoulu kylätaloksi 

 
3. Hankkeen numero 53279 

Yleishyödyllinen investointihanke 
.  

4. Yhteenveto hankkeesta  
 
Tapionniemen kylä sijaitsee vilkasliikenteisen 5 – tien varrella 25 km 
Kemijärven keskustasta pohjoiseen päin.  Pyhätunturin 
matkailukeskukseen on samoin matkaa 25 km. Tapionniemen kylällä on 
noin 150 asukasta. Ikärakenne on vanhusvoittoinen, mutta viime 
vuosina kylälle on muuttanut lapsiperheitä ja lapsiakin on syntynyt lisää. 
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Kesäkuun 2017 lopulla saatiin entinen Tapionniemen kyläkoulu 
Kyläseuran hallintaan. Sisätilat tyhjennettiin ja ympäristö raivattiin 
talkoovoimin. Kemijärven kaupunki remontoi sisätiloissa olleen mittavan 
vesivahingon ja asensi uudet käyttövesiputket. Kyläseura osti 
kiinteistön omistukseensa syyskuussa 2017 ja maa-alueesta tehtiin 
pitkäaikainen maanvuokrasopimus. 
 
Marraskuussa 2016 osallistuttiin Leader Pohjoisimman Lapin 
yleishyödyllisten hankkeiden ideahakuun. Hankkeemme valittiin 
jatkovalmisteluun. 
 
Varsinainen hanke laitettiin vireille 5.9.2017.  Leaderin hallitus hyväksyi 
hankkeen 27.9.2017. 
Varsinainen rahoituspäätös Ely-keskukselta saatiin 5.11.2017. 
Hanketta ei aloitettu omalla riskillä aikaisemmin. 
 
 

5. Hankkeen tavoitteet 
 
Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen 
Maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 
2020 -kehittämisstrategia 

 
Hankkeen tavoitteena oli saada kylätalo, kylän yhteinen palvelukeskus, 
Tapionniemen kylälle. Lisäksi tavoitteena oli kylän elävöittäminen, 
kylämatkailun kehittäminen ja kylän palveluiden kehittäminen. Kylätalon 
käyttö tuli olla ympärivuotista, erilaiset tapahtumat, perhejuhlat ym. tuli 
olla mahdollista järjestää kylätalolla. 

 
6. Hankkeen toteutus 

 
Varsinainen hanke on toteutettu hankesuunnitelman mukaan 
seuraavasti: 

 

 Marraskuussa 2017 hankittiin ja asennettiin 2 kpl 
ilmalämpöpumppua   

 Ikkunoiden ja ulko-ovien hankinnasta järjestettiin 
tarjouskilpailu loppuvuodesta 2017. Tarjouskilpailun 
voitti Alavus -ikkunat. Ikkunat ja ulko-ovet asennettiin 
toukokuun ensimmäisellä viikolla 2018 oman kylän 
talkooväen ja ammattimiesten voimin. 
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 Isoon keittiöön hankittiin laitosastianpesukone ja 
myöhemmin vuonna 2018 hankittiin laitosliesi-uuni -
yhdistelmä  

 Sisätilojen maalaus- ja kunnostustöitä toteutettiin 
vaiheittain koko hankkeen ajan. 

 Kilpailutusten ansiosta varoja säästyi kustannusarvioon 
verrattuna. Säästyneet varat kohdennettiin yläkerran 
huoneiston, Impin Hovin, kunnostukseen ja 
lämpöremonttiin. Tämä osa yläkerran siivestä oli ihan 
alkuperäisessä 1930 -luvun kunnossa. Tästä tehtiin 
erillinen muutoshakemus Ely-keskukselle, josta saatiin 
myönteinen päätös. Impin Hoviin tehtiin perusteellinen 
remontti, seinät ja välikatto lämpöeristettiin, seinät 
maalattiin ja katot paneloitiin. Kakluunit ja lattiat hiottiin 
ja maalattiin. Hankittiin sähköliesi, jääkaappi ja 
mikroaaltouuni. Keittiökalusteet hankittiin paikalliselta 
puusepältä Kyläseuran omin varoin. 
Samoin yläkertaan rakennettiin WC, asennettiin 
käyttövesiputket ja viemäröinti. Sähkötyöt tehtiin 
kokonaan uusiksi ja asennettiin palovaroittimet koko 
kiinteistöön. Hankittiin takkauuni puretun kakluunin 
tilalle sekä vaatekomero paikalliselta puusepältä. 

 

 Lokakuussa 2018 asennettiin ympäristöystävällinen 
aurinkosähköjärjestelmä, joka on tuottanut energiaa 
helmikuusta 2019 lähtien. Tämä näkyy merkittävänä 
säästönä sähkölaskuissa. Hankinta kilpailutettiin. 
Tarjouspyyntöjä lähetettiin 7 eri toimittajalle. 
Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous, 
Rovaniemiläiseltä Akku-Maailmalta. Toinen tarjous tuli 
myöhässä ja oli huomattavasti kalliimpi. 

 Invaluiska on rakennettu ja porraskaiteet uusittu. 

 Keväällä 2019 näytti siltä, että kustannusarviosta 
säästyy vielä varoja jonkin verran. Haimme vielä kerran 
Ely-keskukselta muutosta, josko säästyneet varat 
voitaisiin käyttää ison keittiön kaapistojen ovien, 
pöytätasojen ja vetolaatikostojen uusimiseen. Entiset 
olivat todella huonot 80-luvulla asennetut, kaappien 
rungot ja hyllyt olivat vielä käyttökelpoiset, joten ne 
säästettiin. Kaapistojen uusiminen oli ihan välttämätön 
toimenpide. Niistä oli jo saatu huomautus 
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terveystarkastajaltakin. Hankinta kilpailutettiin ja 
hankkeen toteutti jälleen paikallinen puusepän liike. 

 Sadevesiputkisto on asennettu hankesuunnitelman 
mukaisesti. 

 Välikatolle on laitettu lisäeristeeksi puhallusvillaa noin 
20 cm. 

 Kuituverkkoa ei hankittu ollenkaan, koska hinta olisi 
ollut paljon suurempi, mitä hinta-arvio saatiin 
kustannusarviota laadittaessa. Hankittiin talon sisäisen 
Wifi-verkko Telialta. Se toimii hyvin koko 
rakennuksessa. 

 Laitehuoneen väliseinää ei rakennettu, koska se 
todettiin epäkäytännölliseksi. 

 Kylätalon ulkomaalaus on toteutettu Kyläseuran omin 
varoin ja lahjoituksen turvin talkootyönä kesäkuussa 
2019. Varastorakennus ja pihasauna tullaan myös 
maalaamaan kesän 2019 aikana. 

 
 

 
6.1. Aikataulu Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.12.2019. Hanke 

on toteutunut etuajassa.   
6.2. Resurssit 

 Kyläseuralla oli hankkeen alussa 31.8.2017 rahaa tilillä 
3.365,30 euroa ja hankkeen päättyessä 31.5.2019 
rahaa tilillä 9.560,08 euroa, lisäksi käteiskassassa 
245,35 euroa. Hankkeen alussa saimme Pohjolan 
Osuuspankilta limiittilainan 25.000 euroa. Limiitti 
pienennettiin Kyläseuran toimesta vuoden 2019 alusta 
15.000 euroon. Limiitin saldo oli -7.304,28 euroa 
31.5.2019. Julkista rahaa on saatu 31.12.2018 
mennessä 63.278.86 euroa (74.839.02 euroa) 
saamatta 31.5.2019 yhteensä 11.560,16 euroa. 

 Kaikki työ on tehty oman kylän väen talkoovoimin. 
Talkootunteja on kertynyt tarvittava määrä. Sitoutunutta 
talkooväkeä on noin 25-30 henkilöä. Kylätalon 
huollosta ja siivouksesta vastaavat viikoittain vaihtuvat 
”talkkari” -parit.  
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6.3. Toteutuksen organisaatio 
 

 Kaikki talkootyö on jaettu tiimeihin. Esim. maalaustiimiä 
on vetänyt kylälle muuttanut eläkkeellä oleva 
rakennusarkkitehti. Hän on kilpailuttanut maalit ja 
perehtynyt soveltuviin maaleihin ym. Jokainen 
tiimivastaava on sitten koonnut oman tiiminsä jäsenet. 
Sisätilojen muutostöistä on vastannut rakennusten 
remontointiin perehtynyt henkilö. Ikkunoiden ja ovien 
asennukseen nimettiin myös vastuullinen tiiminvetäjä. 
Lisäksi kylätalolle on nimetty keittiövastaava, 
sisustusvastaava, huoltopäällikkö, palo- ja 
pelastusvastaava, viestintävastaava sekä talous- ja 
rahoitusvastaava.   

 Kylätalolle on laadittu palo- ja pelastussuunnitelma, 
sekä merkitty hätäpoistumistiet, jauhesammuttimia on 
hankittu tarvittava määrä sekä asennettu koko talon 
kattava palohälytinjärjestelmä. Talkooväki on 
perehdytetty ja pelastusharjoitukset tullaan 
järjestämään loppukesästä.  

 Kyläkartanossa on suora sähkölämmitys ja 9 kpl 
lämmitettäviä uuneja. Polttopuita on tehty talkootyönä 
satoja pinokuutiometrejä. Uunilämmitystä tarvitaan 
talvikausina, aurinkosähköjärjestelmä tuottaa energiaa 
valoisana aikana. 

 
7. Kustannukset ja rahoitus 

 Koko hankkeen kustannusarvio oli 115.136,95 euroa, 
josta julkisen tuen osuus 74.839,02 euroa ja talkootyön 
osuus 40.297,93 euroa. 
 

 
8. Raportointi ja seuranta  

 Hankkeelle ei ole nimetty erillistä ohjausryhmää, vaan 
Kyläseuran hallitus on vastannut raportoinnista ja 
seurannasta. Kyläseuran hallitus kokoontuu aina 
tarvittaessa, 8-10 kertaa vuodessa. Hallitus on ollut 
ajan tasalla hankkeen toteutuksesta ja 
rahoitustilanteesta. Hankkeen etenemisestä on kerrottu 
Kyläseuran syys- ja vuosikokouksissa 
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9. Toteutusoletukset ja riskit 

 Alun alkaen koko hanke tuntui kyläläisistä aivan 
utopistiselta ja pessimistit eivät uskoneet ollenkaan 
koko hankkeen toteutumiseen. Entinen kyläkoulu oli 
nukkunut ruususen unta jo 15 vuoden ajan ja oli aivan 
liaanien peitossa. Rakennus rapistui ja ympäristö oli 
pensittynyt ja epäsiisti.  

 Riskeinä oli rahoituksen järjestyminen ja kuinka laaja 
peruskorjaus tulisi olemaan, samoin riskinä oli  
talkooväen saatavuus. 

 
10. Yhteistyökumppanit 

 

 Varsinaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa ei ole 
ollut. Hankesuunnittelu vaiheessa yritettiin neuvotella 
paikallisen Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n 
kanssa sekä yhteistyötä tarjottiin myös Vuostimon 
Kyläseuralle, mutta neuvottelut eivät tuottaneet 
tulosta, joten Kyläseuran hallitus päätti ottaa riskin ja 
lähteä ihan omillaan hankkeen toteutukseen. 

 Kemijärven Kehitys Oy takasi Pohjolan Osuuspankista 
25.000 euron limiittilainan.  

 Tilipalvelu Sirpa Mourujärvi on hoitanut Kyläseuran 
kirjanpidon, mutta varsinaiset maksuerähakemukset 
on laatinut Kyläseuran puheenjohtaja. 

 Onnellisten hiihto -tapahtuman yhteistyökumppanina 
on toiminut Levärannan kyläläisiä, mutta varsinaiseen 
Kylätalohankkeeseen he eivät ole osallistuneet. 
Onnellisten hiihto -tapahtumaan Kemijärven Kehitys 
Oy:lta on saatu tapahtumatukea ja markkinointiapua.  

 
 

11. Tulokset ja vaikutukset 

 Hankkeen tulokset ovat toteutuneet paljon laajemmin 
kuin mitä alkuvaiheessa uskallettiin edes toivoa. 

 Kylätalo -hankkeen myötä koko kylä on ikään kuin 
virinnyt henkiin. Sitä ennen kylällä oli vähän 
apaattinen tunnelma. Yhteinen tavoite ja yhdessä 
tekeminen on lisännyt kylän ja kyläläisten 
yhteisöllisyyttä merkittävästi. Töiden suunnittelu ja 
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toteutus on tapahtunut talkooväen yhteistyössä ja 
yhteisymmärryksessä. 

 Kylätalosta, joka nimettiin Kyläseuran 
syyskokouksessa 2017 yksimielisesti Tapionniemen 
Kyläkartanoksi, on muodostunut koko kylän ja 
lähiympäristön ympärivuotinen erittäin aktiivisesti 
toimiva palvelukeskus. Kyläseura on järjestänyt 
erilaisia tapahtumia ympäri vuoden, mm. Avoimet 
kylät, Elojuhlat, Luonnosta hyvinvointia -tapahtumia, 
Joulumarkkinoita, Onnellisten hiihto -laturetki 
Kemijärveltä Pyhätunturille, Vappulounaat, PopUp -
ravintolapäivät ym. Kyläkartanossa on vietetty 
syntymäpäiviä, sukutapaamisia, aluekoulutuksia ym. 
Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ja Ylikylän 
osakaskunta pitävät kokouksiaan Kyläkartanossa ja 
eri metsästysseurat järjestävät syksyisin useita 
hirvenhaukkukokeita. 

 Kerran viikossa talvikautena kyläläiset, etenkin kylän 
ikäihmiset ym. kävijät ovat kokoontuneet yhteiselle 
lounaalle ja tapaamaan tuttuja Kyläkartanon 
Porinapirtille. Kävijöitä on ollut 25-30 per kerta. Mikäli 
jollakin vanhuksella ei ole ollut kyytiä, niin heille on se 
järjestetty. Lisäksi Kyläseura on nyt hankkinut 
karaokelaitteet, lauluiltoja tullaan järjestämään noin 
kerran kuukaudessa. Kansalaisopiston liikuntaryhmät 
ja käsityöpaja ovat pyörineet syksystä 2017 alkaen. 

 Kyläkartanosta on tarjottu tiloja parturi-kampaajalle, 
jalkojenhoitajalle, hierojille, fysioterapeuteille sekä 
kalevalaiselle jäsenkorjaajalle aina kyläläisten tarpeen 
mukaan. 

 Kyläseura on erilaisilla tapahtumilla saanut kerättyä 
varoja Kyläkartanon ylläpitoon sekä hankkinut ko. 
varoilla mm. pihasaunaan uuden kiukaan ja 
takkauunin pukuhuoneeseen, lisäksi on hankittu 
erilaisia koneita ja kalusteita kahvila-ravintola 
toimintaan sekä koko Kyläkartanon kunnostamiseen. 

 Kesäkahvilaa pidettiin kesällä 2018 kuuden viikon 
ajan. Se oli erittäin suosittu, kävijöitä oli ympäri 
Suomea, ulkomaita myöten. Nyt kesäkahvila avataan 
juhannukselta  2019. Yläkerran majoitustiloja on 
pienimuotoisesti vuokrattu. Kyläkartanon kiinteät 
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käyttökulut ovat vuodessa noin 6.000 euroa, joten 
varainhankintaa tulee harjoittaa monella tapaa kulujen 
kattamiseksi.  

 Hiihtokausina on vedetty latu-ura Tapionniemen 
kylältä Pyhätunturin latuverkostoon.  

 Mainittakoon vielä, että Tapionniemen Kylä voitti 
Vuoden Lappilainen kylä 2019 – kyläkilpailun. Palkinto 
luovutettiin Kylätoimintapäivillä 18.-19.5.2019 Levillä. 
Valinnan tekee vuosittain Lappilaiset Kylät ry:n 
hallitus.  

 
 

12. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 Tapionniemen Kyläsaura ry on hakenut uutta hanketta 
Kyläkartanon palveluiden parantamiseen. Hankkeessa 
huomioidaan kylälle muuttaneiden lapsiperheiden 
palveluita, hankitaan Kyläkartanon pihapiiriin lasten 
kiipeilytorni/teline/liukumäki, keinut sekä trampoliini. 
Läheiseen Airosvaaraan on kunnostettu luontopolku 
Meidän maisema -hankkeen turvin, hankkeessa 
rakennetaan ko. vaaraan näköalapaikalla 
laavu/taukotupa, WC ja pieni puuvaja, jonne voi 
retkeillä sekä nuoret että vanhat. Kyläkartanon pihalle 
rakennetaan vielä grillikota ja saunan terassi. 

 Jatkossa muutaman vuoden sisällä voidaan joutua 
uusimaan kylätalon vanha peltikatto ja harkitsemaan 
lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämmöksi, mikäli 
puulämmitys tullaan kokonaan kieltämään. 

 
 

 
Tapionniemessä 20.6.2019 
 
Marjatta Pekkarinen, Tapionniemen Kyläseura ry:n                         
puheenjohtaja (raportin laatija) 
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Liitteet: Kuvia talkootöistä 

 
 Ympäristön raivausta  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Ikkunoiden vaihto 
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Ikkunoiden pesua   Sähköasentaja ja apulainen 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Maalaustiimin vetäjä         Sinikan salin maalaustyöt  
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Impin hovin keittiö valmiina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aurinkopaneelit 
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Vuoden  lappilainen kylä2019 
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 Lehtiartikkelit ym. Lapin radion 

haastattelu 11/2017 
 
 
t 
 
 
 

 Komea koulu palasi kyläläisten omaksi Kemijärvellä –vuosien taistelun 
jälkeen koulu ostettiin eurolla ja kunnostetaan yli 100 000 eurolla  

Kemijärven kaupunki taipui tapionniemeläisten painostukseen ja otti 
kyläkoulun pois tamperelaiselta yrittäjältä. Nyt se on kyläläisten käsissä.  
Kylät  
29.11.2017 klo 07.36päivitetty 30.11.2017 klo 07.50  

Tapionniemen kyläkartano Kemijärvellä on komea kooltaan ja näöltään. Entinen koulu sijaitsee keskellä 
kylää vilkaan viitostien varrella. Kyläläiset iloitsevat, kun vihdoin saivat koulun omiin käsiinsä ja 
yhteiseen käyttöön.Jorma Korhonen / Yle  

Jorma Korhonen  

Kemijärvellä Tapionniemen koulu palautui kyläläisten käyttöön viime kesänä. Siihen 
tarvittiin kuitenkin käräjäoikeuden päätös. 150 asukkaan kyläyhteisö on päätökseen 
tyytyväinen.  
Kuusitoista vuotta ehti koulu rapistua tamperelaisen yrittäjän käsissä, tälle 
vuokrattuna. Nyt kiinteistö on kyläläisten hallinnassa ja ahkerassa käytössä, sanoo 
Tapionniemen kyläseuran puheenjohtaja Anna-Liisa Piippo.  
– Täällä toimii kansalaisopisto, kokoontuu kaksi jumpparyhmää ja onpa täällä meillä 
kudonta- ja käsityöpajakin. Siellä tehdään ja kehitellään kaikenlaista. Himmeleitäkin 
on näin joulun alla rakennettu. On ihan hieno homma, että saimme koulun 
käyttöömme, hän iloitsee.  
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Kyläseuran puheenjohtaja Anna-Liisa Piippo (vas.) ja sihteeri-rahastonhoitaja Marjatta Pekkarinen kiitt 
elevät tapionniemeläisten talkooinnostusta kyläkartanon kunnostamisessa. Jorma Korhonen / Yle  
 
 
 
 
 
Ruokailijoita porinapirtissä 
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Sihteeri - rahastonhoitaja Marjatta Pekkarinen jatkaa luetteloa:  
– Myös parturi-kampaaja kulkee täällä, jalkahoitaja käy ja hieroja... Kyläläisten on 
tänne helpompi tulla kuin mennä palvelujen tykö 25 kilometrin päähän kaupungin 
keskustaan.  

Rakennus rappiokunnossa  
Tapionniemeläiset vastaanottivat kaupungilta rappeutuneen rakennuksen ja sen 
puskittuneen pihamaan. Edessä on vielä mittava työsarka. Iso vesivahinko on 
korjattu, ja myös muurit ja muut tulipesät.  
Kaupunki oli aluksi nihkeä koko hankkeelle ja haluton vuokrasopimuksen purkuun, 
mutta lopulta se siihen kuitenkin taipui. Tekninen lautakunta vei asiaa eteenpäin.  
– Taipui, koska emme antaneet periksi, tähdentää Marjatta Pekkarinen. Hänen 
päättäväisyyttään on paljolti se, että koulu on nyt kyläläisten hallinnassa.  
Näppärä vierashuone on koulun toisessa kerroksessa. Löytyypä sieltä toinenkin tällainen. Marketta 
Pekkarinen esittelee.Jorma Korhonen / Yle  

– Yhdellä eurolla ostimme rakennukset ja tontista tehtiin erillinen vuokrasopimus. 
Pekkarinen kiittää kaupungin teknistä virastoa, jolta kyläseura on saanut ison avun 
remontin alkuvaiheessa; se muun muassa järjesti uudet käyttövesiputket 
jäätyneiden tilalle.  
Koulun remontointi kyläkartanoksi ei ole halpaa. Lapin ely-keskus on myöntänyt 
hankkeeseen 75 000 euroa julkista leader-rahaa. Talkootyön arvoksi lasketaan 40 
000 euroa.  
Ruoka maistuu Sisko Paunalle (vas.) ja Maire Salmiselle. Naisten mielestä kylän koulu on nyt oikeassa 
käytössä, kun se toimii kyläläisten kokoontumispaikkana. Jorma Korhonen / Yle  

Taistelu kannatti  
Tiistaina oli taas ruokailupäivä ja talossa poikkesi parikymmentä ihmistä murkinalla. 
Syödä saa pientä korvausta vastaan.  
Sinikka Pauna on kyläseuran nimeämä pääkokki. Hyvälle maistui muikkulaatikko 
lisukkeineen. Kyläseurassa suositaan paikallista lähiruokaa, kuten nytkin: 
Kemijärven muikkuja, pottuja omista kellareista, itse tehtyjä rieskoja, marjat ja 
sienetkin omin käsin poimittuja ja säilöttyjä. Hyvälle maistuivat.  
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Loistavat kokit: Anneli Lassila (vas.), Eeva Oinas, Arja Kaakkurivaara ja Sinikka Pauna. Naiset 
arvostavat lähiruokaa. Tiistain lounaalle he valmistivat kemijärveläisen muikkulaatikon.Jorma Korhonen 
/ Yle  

Sinikan mielestä koulusta käyty taistelu oli taistelun arvoista.  
– Suurella sydämellä olemme tätä nyt korjanneet ja rakentaneet. Olemme 
innostuneita ja erittäin tyytyväisiä. Koulu on saanut uuden mahdollisuuden ja siksi 
se on saanut Tapionniemen kyläkartano, hän lausahtaa  
Arvo Hietala nyökkää toisesta huoneesta; on tullut syömään.  

Uudet ikkunat, aurinkosähkö ja netti  
Tapionniemen kyläkartanossa riittää vielä paranneltavaa sisällä ja päällä. Talon 
ikkunat ovat menossa vaihtoon ja pihamaalle tulee isohko aurinkosähkökenttä. 
Kiinteistöön johdetaan myös kiinteä nettiyhteys. Valtatie viiden vartta menee 
valokaapeli.  
Ikkunat vaihtoon. Juhani Pauna (vas.) ja Markku Kerkelä tarkistusmittaavat, että tulee varmasti tilatuksi 
oikeankokoiset ikkunat.Jorma Korhonen / Yle  

Juhani Pauna ja Markku Kerkelä ottavat mittoja ikkunoista ja sitten tilaus tehtaalle. 
Miesten mielestä kaikenlainen talkoilu on lisännyt kylän yhteisöllisyyttä. Samaa 
sanoo koulun viimeisenä opettajana toiminut Sirkka Lång.  
– Sellaisiakin on tänne tullut, joiden ei tiedetty kylässä olevankaan, hän naurahtaa.  
Tapionniemen koulu lakkautettiin kaksikymmentä vuotta sitten. Enimmillään 
koulussa oli 150 oppilasta.  
Korjattu otsikkoa 30.11. kello 7.50 kunnostettiin-sana aikamuotoon kunnostetaan. 
 
 

 
Elojuhlat 2017  
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Koti-Lapin kesäliite 2018 (teksti + kuva alla) 
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Iloinen talkooväki 
 
Vuoden lappilainen kylä 2019 
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Tähän Lapin Kansan juttu 
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Erilaisia tapahtumia 
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https://www.lapinkeino.fi/2018/12/04/kauan-odotettu-yhteinen-kohtauspaikka/ 

 

KAUAN ODOTETTU YHTEINEN KOHTAUSPAIKKA 

Reilu vuosi sitten Tapionniemen kyläseura sai pitkän odotuksen jälkeen hallintaansa kylän vanhan ja 

komean, mutta rapistuneen koulurakennuksen. Nyt katon alla on jo monenlaista kyläläisiä yhdistävää ja 

arkea helpottavaa toimintaa. 

Tapionniemen vanha koulu oli vuosia vuokralla matkailuyrittäjällä, minä aikana rakennus ja sen ympäristö 

ehti rapistua. Erinäisten käänteiden jälkeen Kemijärven kaupunki myi koulun kyläseuralle yhdellä eurolla 

syyskuussa 2017. Puolessatoista vuodessa kyläseura on ehtinyt remontoida Kyläkartanoksi ristimäänsä 

rakennusta monin tavoin. Yhteinen kokoontumispaikka mahdollistaa monenlaisen toiminnan ja erilaisten 

palvelujen järjestämisen sekä suojaa kyläläisiä tylsistymiseltä tarjoten heille tekemistä. 

Leader Pohjoisin Lapin rahoituksen avulla kyläseura on mm. uusinut talon ikkunat ja ulko-ovet sekä 

asentanut ilmalämpöpumput ja aurinkoenergialla toimivan lämmitysjärjestelmän. Keittiöön on hankittu 

laitteita ja koneita ja huoneisiin on tehty pintaremonttia. Nykyään koululla kokoontuvat esim. 

kansalaistopiston ryhmät ja tiloja voidaan vuokrata juhliin ja tilaisuuksiin sekä erilaisten palvelujen 

tarjoajille. Nykyään koululla pitää vastaanottoa hieroja-terveydenhoitaja-jalkahoitaja sekä parturi-

kampaaja. Kyläseura on mukana järjestämässä myös erilaisia tapahtumia ja kesällä Kyläkartanolla toimi 

kesäkahvila kuuden viikon ajan. 

Yhteiset lounastapaamiset poistavat yksinäisyyden 

Tiistaisin kyläseura valmistaa kyläläisille ja muillekin nälkäisille lounaan. Maksua vastaan ruokailija saa 

maukkaan kotiruoan jälkiruokineen ja päälle vielä pullakahvit. Tarjolla on paljon lähiruokaa – lihaa, kalaa, 

marjoja sekä perunaa ja naurista kyläseuran omasta maasta. 

Monelle ruokaakin tärkeämpää on varmasti juttuseura.  

– Me aktiivit kyyditsemme paikalle myös ne, joilla kulkeminen muuten on vaikeaa, kertoo Marjatta 

Pekkarinen. 

Kuulostaa helpolta, yksinkertaiselta ja vielä halvalta tavalta ehkäistä erityisesti ikäihmisten yksinäisyyttä ja 

syrjäytymistä. 

Jokaviikkoinen tiistailounas pyörii täysin kyläseuran voimin. Seurassa on n. 25-35 aktiivia vuodenajasta 

riippuen ja talkkarivuoro kiertää viiden viikon jaksoissa. Vuoron aikana talkkaripari huolehtii talon huollosta 

ja valmistaa lounaan. Kyläkartanossa on myös muutamia huoneita majoituskäyttöön ja pihalla on sauna. 

Tiloja vuokraamalla kyläseura saa katettua toimintaansa. 

Marjatta Pekkarinen ja Tapani Hiltunen esittelevät Kyläkartanon majoitustiloja. Kemijärven kaupunki 

muurautti 80-luvulla umpeen kaikki koulun takat ja uunit ja peitti ne levyillä. Nyt niitä on yhdessä muurarin 

kanssa auottu ja nuohoojan luvalla rakennus lämpiää taas myös puulla. 

 

https://www.lapinkeino.fi/2018/12/04/kauan-odotettu-yhteinen-kohtauspaikka/
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Kyläläisten osaaminen käyttöön 

Kun kyläseura alkoi suunnitella Kyläkartanon kunnostamista ja hankerahoituksen hyödyntämistä, Marjatta 

Pekkarisen työelämässä kertyneet taidot pääsivät käyttöön. 

– Minulla oli työn kautta jo osaamista ja verkostoja, jotka helpottivat hankkeen läpiviemisessä, Kemijärven 

kaupungilla sosiaali- ja terveyspuolen hallinnossa työskennellyt Pekkarinen kertoo. 

Huhtikuussa 2018 hänet valittiin kyläseuran puheenjohtajaksi. 

Kylästä löytyy osaamista moneen muuhunkin asiaan ja se on otettu tehokkaasti käyttöön.  

– Olemme jakaneet vastuualueita sen mukaan, millaista osaamista keneltäkin löytyy. Esimerkiksi 

keittiöasioista huolehtii sen alan ammattilainen, valottaa Pekkarinen ja kertoo perään toisenkin esimerkin 

järjestelyn hyödyistä. 

– Talon tekstiilit ovat yhden ihmisen vastuulla ja hän kutsuu tiettyjä ihmisiä talkoisiin, kun tulee vaikkapa 

aika pestä matot. Näin kaikkia ei tarvitse istuttaa kaikissa talkoissa ja into säilyy. 

Keravalta Kemijärvelle 

Puuhaa riittää myös keravalaislähtöiselle Tapani Hiltuselle. Työuransa ammattikoulun erityisopettajana 

tehnyt Hiltunen on kulkenut eri puolilla Lappia kymmeniä vuosia lomilla ja eläkepäivien koittaessa oli aika 

toteuttaa idea pitkäaikaisemmista reissuista. Tapionniemi valikoitui paikaksi lähes sattumalta, kun Hiltunen 

huomasi paikkakunnalla myynnissä olevan asunnon.  

– Koitin viime talvena miltä tuntuu viettää täällä koko pitkä kaamosaika ja taidan tehdä saman tänäkin 

vuonna, Keravalla tulee lähinnä käytyä hoitamassa pakolliset asiat, hän naurahtaa ilmeisen tyytyväisenä 

kokeilunsa tuloksiin. 

Noin puolitoista vuotta Tapionniemessä viihtyneelle Hiltusellekin riittää tekemistä Kyläkartanolla. Juuri nyt 

on meneillään talkkarivuoro ja suunnitelmissa on piakkoin maalata muureja. Nuorena suoritetut 

rakennussuunnittelijaopinnot pääsivätkin yllättäen käyttöön. Kyläyhteisöön ujuttautuminen kävi helposti. 

– Kun tulin tänne silloin kesällä, taisi heti seuraavana päivänä olla tilaisuus, jossa ihmisiä kutsuttiin 

tutustumaan kyläseuran toimintaan. Jos olisin valinnut tukikohdakseni vaikka jonkin tunturikeskuksen, olisi 

siellä voinut olla paljon yksinäisempää. 

Tapionniemen Kyläkartano on komea ilmestys. Hirsirakenteinen kyläkoulu rakennettiin vuosina 1930-1932. 

Kyläkartanon seinällä on kuva rakennustöihin osallistuneista. 

Uusituuko talkooväki? 

Myös Tapionniemessä, niin kuin monella muullakin paikkakunnalla, mietityttää myös talkooväen 

riittäminen tulevaisuudessa. Täällä tilanne ei kuitenkaan lähivuosina ole kaatumassa tekijöiden 

puutteeseen. 
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– Väkeä eläköityy lähivuosina lisää ja toivottavasti saamme tänne myös uusia asukkaita, Pekkarinen pohtii. 

 

Tapionniemessä asuu tällä hetkellä vakituisesti n. 140 henkeä. Viimeisen vuoden aikana kylään on syntynyt 

kolme vauvaa. Kyläseuran järjestämät tapahtumat ovat kiinnostaneet myös kylän entisiä asukkaita ja 

yhteisöllisyys voi houkutella asuinpaikkaa valittaessa ja Kyläkartanolla on tässä yhtälössä iso merkitys. 

– Enhän ennen itekkään tuntenut kunnolla kylän ihmisiä, ajelin aamulla töihin ja illalla takasin eikä yhteistä 

tekemistä ollut, huomauttaa Pekkarinen. 

Kylän sijainti Kemijärven ja Pyhätunturin välissä kuljettaa kylän läpi paljon matkailijoita, ja Marjatta 

Pekkarinen onkin miettinyt, voisiko kylä jotenkin hyödyntää lähialueilta löytyneitä muinaismuistopaikkoja ja 

tehdä niistä matkailukohteita. 

– Eli kylämatkailun mahdollisuudet kiinnostavat. Ei mitään massamatkailua, vaan luonto- ja 

kulttuurimatkailua. 

 

Teksti ja kuvat: Tuuli Kontio 

Kylätalo monipuoliseen käyttöön 

Hankkeen nimi: Tapionniemen kyläkoulu kylätaloksi 

Hankkeen hakija: Tapionniemen kyläseura ry 

Hankkeen rahoittaja: Leader Pohjoisin Lappi ry 

Hankkeen kokonaisrahoitus: 115 137 euroa 

Hankkeen kuvaus: Tapionniemi on Kemijärven kaupungissa sijaitseva kylä, jossa on asukkaita noin 150. 

Kylällä on ollut jo vuosia tarve yhteisestä kokoontumistilasta, jossa voidaan järjestää erilaisia 

harrastepiirejä, tilaisuuksia ja juhlia. Hankkeessa kunnostetaan Tapionniemen vanha kyläkoulu kylätaloksi. 

Kylätalo on siirtynyt kyläseuran omistukseen syyskuun alussa vuonna 2017. 

Kiinteistöön tehdään lämpöremontti uusimalla ikkunat, asentamalla ilmalämpöpumput ja 

aurinkolämmitysjärjestelmä. Kuituverkko yhdistetään kylätalolle. Lisäksi tehdään pientä pintaremonttia ja 

hankitaan keittiöön välttämättömät koneet, laitteet ja kalusteet. Remontti mahdollistaa kylätalon käytön 

ympärivuotisesti ja monipuolisesti. Tavoitteena on kylän elävöittäminen ja jatkossa kylämatkailun ja kylän 

palveluiden kehittäminen. 

 
 


