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JOUTSIJÄRVEN KYLÄTALOHANKE LOPPURAPORTTI

1. Hankkeen nimi ja hankenumero
Joutsijärven kylätalo 20532
2. Hankkeen toteuttaja
Hankkeen vetäjänä ja Leader-avustuksen hakijana on hankkeessa toiminut Joutsijärven
Kylätalo ry. Yhdistys on rekisteröity kaupparekisteriin rek.nro. 216.204. Yhdistyksen Ytunnus on 2731418-1.
Hankkeessa ovat olleet mukana omarahoitusosuuden rahoittajina Joutsijärven kylän kaikki
yhdistykset: Joutsijärven kyläyhdistys ry, Joutsijärven metsästäjät ry, Joutsijärven jakokunta
ja Joutsijärven osakaskunta.
Joutsijärven Kylätalo ry. on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka
yleisluonteisena tehtävänä on kylän elinvoimaisuuden lisääminen, ja erikoistehtävänä on
aluksi ollut tämän hankkeen loppuun saattaminen ja sen jälkeen kylätalon hallinnointi,
operointi ja huoltaminen. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki kylän asukkaat, ja yhdistyksen
hallituksessa toimii sääntöjen puitteissa 5 henkilöä.

3. Yhteenveto hankkeesta
Hanke käsitti entisen Joutsijärven rautatieaseman rakennusten ja maapohjan hankinnan ja
rakennusten saneerauksen kylätaloksi. Rakennuksen hankinnan, varsinaisen rakentamisen ja
saneerauksen lisäksi hankittiin suunnitelmien mukaisesti ja kylätalossa tapahtuvan
yleishyödyllisen toiminnan mahdollistamiseksi tarpeellista irtaimistoa, kalustoa ja koneita,.
Tavoitteena on ollut saada kyläyhteisölle ja sen asukkaille yhteinen harrastus- ja
kokoontumistila. Hankkeen kohderyhmänä ovat Joutsijärven kylän asukkaat ja kylän eri
yhdistykset ja niiden jäsenet.
Alkuperäisessä hankehakemuksessa kylätalon palveluihin on ollut tarkoitus myöhemmin
liittää myös ikäihmisille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia ja palveluita. Näin on jo
tapahtunutkin jo kohta kahden vuoden ajan. Kylätalossa on toiminut lukusia kansanopiston
kursseja ja jo reilun vuoden ajan kolmena päivänä viikossa asukastupa, joka on avoinna myös
naapurikylien asukkaille.
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Kylätalon käyttöaste on positiivisuudellaan yllättänyt. Talossa on jatkuvasti tapahtumia
useana päivänä viikoittain. Talo on herättänyt huomiota naapurikylissä ja muuallakin ja
uteliaita vieraita on tullut ihailemaan vanhaa asemarakennusta hyvinkin kaukaa.

4. Raportti
4.1. Hankkeen ylemmän tason tavoitteet
Hanke toteuttaa Leader Pohjoisin Lappi ry:n Peloton Pohjoisin strategian visiota:
Yhteistyöllä ja osaamisella elinvoimainen, rohkea ja kansainvälinen kotiseutu ja
erityisesti sen painopisteitä elämisen edellytykset, palvelut, infra ja asuminen.
Hanke toteuttaa Peloton Pohjoisin 2014 -2020 kehittämisstrategian keinoja: yhteisöllisyys
ja innostus sekä yhdessä enemmän keinoja.

4.2. Hankkeen paikalliset tavoitteet
Hankkeen toiminta-alue sijoittuu asukkaiden yhteisöllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin
välimaastoon.
Tavoitteena hankkeella on elinvoimainen kylä, jossa ihmisten on hyvä asua. Yhteinen
kylätalo parantaa kylän kaikkien yhdistysten toimintaa ja edistää sitä kautta kylän
asukkaiden viihtyvyyttä sekä parantaa kylän elinkeinoja ja palveluiden tarjontaa.
Hanke on yhteisölähtöinen ja se toteutettiin yhdessä kaikkien kylän yhdistysten ja
asukkaiden kesken. Hanke sisälsi runsaasti talkootyötä (itse asiassa kaksinkertaisen
määrän suunniteltuun talkoomäärään verrattuna), joka lisäsi yhdessä tekemisen iloa
varsinkin kaikkien hankkeen toteuttamiseen osallistuneiden kylän asukkaiden hyväksi.
Yhteinen kokoontumispaikka mahdollistaa jatkossa kaiken muun yhdessä tekemisen,
yhdessä olemisen, yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet, kurssit ja koulutukset ja yhteiset
kokoontumiset tärkeiden teemojen ympärille.
Kylätalo mahdollistaa asukkaiden yhteisten perhetapahtumien järjestämisen omassa
kylässä ja oman kylän omissa tiloissa Tämä mahdollisuus taas aktivoi ihmisiä tällaisten
perhetapahtumien (häät, syntymäpäivät, perhejuhlat, pikkujoulut ym.) järjestämiseen, kun
ne aikaisemmin eivät tilan puutteen vuoksi ole olleet mahdollisia.
Nuorisolle kylätalo tarjoaa kokoontumistilaa ja harrastusmahdollisuuksien lisäämistä.
Nuorten sosiaalinen kanssakäyminen ja kylätalon mahdollistamat harrastukset pitävät
nuorison terveiden harrastusten parissa. Nuorison kiinnostusta kylätaloon edistää toinen
EU-rahoitteinen hanke, ampumasimulaattori, joka on sijoitettu kylätalon tiloihin.
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Yhteinen kylätalo mahdollistaa ikäihmisille erilaisia harrastuksia ja toimintaa sekä
virkistää sosiaalista kanssakäymistä. Ikäihmisten harrastuksiin ja toimintapiireihin sekä
ikäihmisten tarvitsemiin palveluihin on kylätalon toiminnassa panostettu heti
alkuvaiheissa.
Kuntien ja kaupunkien tavoitteena, niin lääketieteellisesti kuin sosiaalisesti, on yrittää
pitää ikääntyvät ihmiset kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotona ihmiset pysyvät
virkeinä ja terveinä ja samalla säästetään suuria summia kustannuksissa. Kylätalohanke
toteuttaa tätä tavoitetta erinomaisesti ja on osoittautunut juuri tässä tarkoituksessa hyvin
tarpeelliseksi.

4.3. Hankkeen toteutus
Valmistelevat toimenpiteet
Saneerattava asemarakennus sijaitsee Joutsijärven rautatieasemalla lähellä kylän
keskustaa. Asemarakennus on rakennettu jatkosodan aikana vuonna 1942 ja sen pinta-ala
on vähän yli 200 m2, josta n. 150 m2 oli lämmintä tilaa ja loppuosa kylmää varastotilaa.
Asemarakennuksen pihapiirissä on kolme ulkorakennusta. Yhdessä rakennuksessa on 2
aittaa ja 2 puuliiteriä ja toisessa on säilytetty aseman palokalustoa ja kolmannessa on sauna
ja pyykkitupa. Asemarakennus sijaitsee noin 4 400 neliön maa-alueella.
Aseman omisti aikaisemmin kahden yksityisen henkilön perustama asunto-osakeyhtiö Oy
Kemijärven Joutsijärven asema, jolta rakennukset tontteineen ostettiin tammikuussa 2016.
Rakennusten ostohinta maapohjineen oli 15 000€, josta maapohjan osuus on noin 1 000
€. Kauppahinta oli edullinen verrattuna sen verotusarvoon 21 032 € ja Kemijärven
kaupungin teknisen johtajan hinta-arvioon 20 000 €. Rakennuslupa saneeraustyölle saatiin
13.1.2016.
Kun rakennus oli siirtynyt Joutsijärven Kylätalo ry:n omistukseen ja hallintaan, aloitettiin
rakennuksen saneeraus- ja kunnostustöiden suunnittelutyö. Vaikeutena aluksi oli se, että
rakennuksen alkuperäisiä rakennuspiirustuksia ei löydetty mistään VR:n arkistoista. Talon
yläpohja ja alapohja avattiin mahdollisten vahinkojen selvittämiseksi. Seinärakenteet
avattiin rakennustekniikan ja hirsirakennelmien sidonnan ja salvauksien selvittämiseksi ja
yksityiskohtaisen työsuunnittelun tekemiseksi.
Lapin Ely-keskuksen rahoituspäätös hankkeeseen saatiin toukokuun lopussa 2016. Mitään
varsinaisia saneeraustöitä ei aloitettu eikä mitään kustannuksia ja muita rahoitusriskejä
hankkeen toteuttamiseksi ei otettu ennen rahoituspäätöksen saamista. Talvella talon
ulkopuolelta perustuksia ja trossipohjaa ei voitu tarkistaa, mutta se tehtiin kesällä heti
varsinaisten saneeraustöiden alettua.
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Rakennuksen runko oli tehty paksuista vähintään 15” hirsistä, jotka todettiin olevan
kauttaaltaan täysin moitteettomassa kunnossa. Kosteusvaurioita talossa ei havaittu
missään paikassa. Rakennuksen alapohja avattiin ja trossipohjan todettiin olevan täysin
kunnossa ja vain pieneltä osin jostain kohdin 1-2 cm painunut. Painumat todettiin olevan
korjattavissa lattialautojen avulla.

Suoritetut käytännön saneeraustyöt käsittivät seuraavat päätehtävät
1. Kevään 2016 aikana rakennussuunnitelmaa tarkennettiin kuntoarvion jälkeen. Varsinaiset
talkootyöt aloitettiin 2.6.2016 selvittämällä hirsiseinien tukemistarve tehtävien aukkojen
kohdalla. Hirsiseinien rakennustekniikan selvittämiseksi poistettiin yläpohjan eristeet ja
rakennusvalvojan kanssa tehtiin tarvittavat tulemisratkaisut.
Muita teknisiä suunnitelmia ja ratkaisuja tarkennettiin. Kustannusarviota tarkennettiin
materiaalien, koneiden ja laitteiden tuoreilla tarjouspyynnöillä vastaamaan rakennusajan
kustannustasoa.
2. Pihatyöt aloitettiin samoin 2.6.2016, jolloin suoritettiin talon ympäristön puiden ja
pensaiden raivaaminen ja koko piha-alueen siistiminen, roskien kasaaminen ja
poistaminen alueelta sekä nurmikoiden leikkaaminen. Ratapihan puolella poistettiin satoja
männyn taimia ja puutavaran lastauksesta jääneet karikejätteet ajettiin muualle.
3. Kesäkuussa ja pitkälle heinäkuussa 2016 rakennuksen ulkoverhousta korjattiin ja
parannettiin ja talo maalattiin kauttaaltaan kahteen kertaan. Talon ulkopuolinen väri
valittiin mahdollisimman tarkasti vastaamaan alkuperäistä väriä.
4. Aseman entisen toimiston ja odotushuoneen lastulevyseinät purettiin. Muualta hirsiseinien
päältä poistettiin pinkopahvit. Erittäin työläs ja useita viikkoja vaatinut työ oli hirsiseinistä
pahvinaulojen poistaminen.
5. Hirsiseinät puhdistettiin soodapuhalluksen avulla. Kahden väliseinän hirsiseinät poistettiin
ja yläpuoliset hirret sidottiin 25 mm kierretangoilla toisiinsa. Näin saatiin yhtenäistä tilaa
yhteensä 150 m2. Seinien sahatut hirsien pätkät tuettiin molemmin puolin liimapalkeilla ja
liimapalkit sidottiin toisiinsa 25 mm kierretangoilla. Eteisen katto tuettiin kierretangoilla
kattotuoliin.
6. Kaikki rakennuksen lattiat avattiin, eristyksiä parannettiin, trossilattian koolaus vaaittiin
ja kiilattiin kauttaaltaan suunnilleen samaan tasoon ja uudet lattialankut asennettiin. Lattiat
maalattiin kahteen kertaan.
7. Keittiöön ja sosiaalitilaan lattioiden alle asennettiin uudet viemäriputket. Lattiat
rakennettiin liimaamalla kolme 15 mm fanerilevyä toisiinsa ja päälle asennettiin
muovimatto.
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8. Välikaton eristeitä parannettiin eteisessä, josta poistettiin vintille vievät portaat lisätilan
saamiseksi eteiseen. Myös tuulikaapit molempien ulko-ovien kohdalta purettiin
tarpeettomina pois.
9. Talvella 2017 rakennuksen kaikki ikkunat ja ovet uusittiin. Ikkunat ovat 3-kertaista
lämpölasia ja ulko-ovet erikoisen hyvin eristettyjä lämpötaseen parantamiseksi. Kesällä
asennettiin ulkopuoliset ikkunoiden ja ovien smyykit.
10. Ilmalämpöpumput asennettiin ennen talven tuloa. Kaikki pönttöuunit huollettiin ja
maalattiin. Hormit tarkastutettiin nuohoojalla.
11. Aseman konttorin ja lämpimän makasiinin (nykyinen keittiö) alas laskettu katto
(rakennettu joskus 1980-luvulla) sähköasennuksineen poistettiin.
12. Keittiön hirsiseinät ja katto maalattiin valkoiseksi kahteen kertaan. Myös kaikki muut katot
maalattiin kahteen kertaan valkoiseksi. Eteisen katto rakennettiin uudelleen siltä osin, kun
sitä oli purettu vintin portaiden kohdalta ja maalattiin valkoiseksi.
13. Sosiaalitilan lattian asennuksen jälkeen rakennettiin koolaukset väliseinille, seinät
eristettiin ja levytettiin. Ikkuna-aukot tehtiin ja ikkunat asennettiin. Seinille asennettiin
hirsipaneeli ja maalattiin läpinäkyvällä valkoisella.
14. Keittiön kalusteet ostettiin halvimmalta tarjoajalta tinkikierroksen jälkeen ja
laitetoimittajaksi valikoitui paikallinen yhtiö. Kalusteiden asentaminen suoritettiin itse.
15. Sosiaalitilaan rakennettiin kaksi erillistä WC-tilaa, joista toinen inva-WC. Sosiaalitilan
asianmukaiset kalusteet hankittiin ja asennettiin. Sosiaalitilaan tuleva päävesijohdon
liitännät vesimittari uusitiin ja eristettiin pitkälle trossilattian alle. Vesiputken sisälle
asenettiin saattolämpö asennettiin jäätymisen estämiseksi.
16. Uudet vesijohdot keittiöön ja sosiaalitilaan asennettiin pintavetona omana työnä. Putkien
liittäminen ja lakisääteiset koeponnistukset teetettiin alan ammattilaisella.
17. Kesällä 2018 asennettiin uusi sakokaivo ja viemärputket sakokaivoon ja imeytyskenttään.
Asentamisen yhteydessä kaivinkoneella katkaistiin talon päävesijohto ja saunan
sähkökaapeli.
18. Talon ympäri ulkopuolelle kaivettiin kivijalan viereen 30 x 50 cm oja, jonka pohjalle
asennettiin suodatinkangas ja täytettiin sepelillä. Näin varmistettiin, että aikaisemmat pajut
ja muut pensaat eivät lähde kasvamaan ja vahingoita talon perustuksia. Sepeli
mahdollistaa, että hulevedet eivät jää kivijalan läheisyyteen jäätymään, vaan painuvat
maan sisään.
_______________________________________________________________________________________

6

19. Sähkötöitä tehtiin koko rakentamisen ajan sitä mukaa kun uutta ja saneerattua tilaa saatiin
valmiiksi. Sähkötyöt suoritti kilpailuttamisen jälkeen valikoitu Sähköpalvelu Salmela.
20. Portaat ja länsipään laituri korjattiin ja rikkoontuneilta osin rakennettiin uudelleen.
21. Listoituksia ja maalaustöitä tehtiin pikkuhiljaa talon sisällä sitä mukaa, kun valmista tuli.
Talon länsipäässä entinen aseman odotushuone vuorattiin hirsipaneeleilla ja maalattiin
valkoisella läpikuultavalla värillä.
22. Hankkeen suoritusaika oli alkuperäisessä hankepäätöksessä 26.1.2019. Talvella 2018
hankkeessa oli vielä paljon keskeneräisiä töitä, jonka vuoksi hankkeeseen jouduttiin
hakemaan jatkoaikaa. Lapin Ely-keskus myönsi jatkoaikaa 5.12.2018 vuoden 2019
elokuun loppuun saakka.
23. Kesällä 2019 asennettiin kaksi uutta tulisijaa. Inva-ramppi rakennettiin ja pääosa pihatöistä
viimeisteltiin ajamalla pihalle ja parkkipaikalle sekä ratapihan puolelle täyttömaata ja
sepeliä ja tasoittamalla alueet.
24. Piha- ja saunarakennuksen rakenteita, vesiputkistoja ja sähköistystä parrannettiin
hyväksytyn muutosohjelman mukaisesti. Samoin katolle asennettiin lumiesteet ja rännit.
25. Kesällä 2019 talon katolle asennettiin lumiesteet ja rännit. Samoin katolle huippuimuri
putkistoinen, jotka eristettiin paloturvallisuusmääräysten mukaisesti.
26. Keittiökoneet ja kalusteet, uunit, liedet, pakastimet. jääkaapit, astiastot, kattilat, kipot ja
kupit hankittiin vähitellen hankkeen aikana, kun varmistuttiin hinta-laatu-suhteen
sopivuus kustannusarvioon. Salin pöydät, tuolit, verhot ym. kalusteet hankittiin jo
suhteellisen aikaisessa vaiheessa varmistamalla samalla kalusteiden käytännöllisyys ja
sopivuus talon tyyliin ja henkeen.
27. Hankkeen valmistumisen jälkeen rakennukseen on tehty seuraavat tarkastukset
lausuntoinen:








Rakennustarkastus lausuntoineen
Rakennusvalvojan tarkastus lausuntoineen
Sähkötöiden tarkastus lausuntoinen
LVI-tarkastus lausuntoineen
Nestekaasuasennusten tarkastus lausuntoineen
Vesijohtojen koeponnistus lausuntoineen
Palopäällikön pelastussuunnitelma

28. Loppusiivous suoritettiin, joka jatkuu edelleen
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4.4. Aikataulu.
Hankkeen suorittaminen ja varsinaiset saneeraustyöt aloitettiin 2.6.2016 heti Lapin Elykeskuksen tukipäätöksen jälkeen, joka saatiin 27.5.2016. Tukipäätöksessä hankkeen
suoritusaika päättyi 24.1.2019 mikä osoittautui liian lyhyeksi. Hankkeen suoritusaikaa (3
vuotta) jatkettiin Ely-keskuksen uudella 5.12.2018 tekemällä tukipäätöksellä vuoden 2019
elokuun loppuun saakka, mikä aika tarvittiin kaikkien töiden suorittamiseksi loppuun
suunnitelmien mukaisesti.
4.5. Resurssit ja toteutuksen organisaatio
Hanke on suoritettu kaikilta mahdollisilta osin talkootöillä. Ulkopuolisia palveluita on
käytetty ainoastaan sähkötöissä, putkitöissä, lämpöpumppujen asennuksissa ja erilaisissa
konetöissä.
Voidaan todeta, että kylän muiden yhdistysten kautta hankkeen läpiviemiseen ovat paria
poikkeusta lukuun ottamatta osallistuneet joko suoraan tai välillisesti kaikki Joutsijärven
kylän asukkaat.
Aktiivisia ja osaavia rakentajia hankkeessa on ollut 7-8 henkilöä. Sisäpuolisissa
maalaustöissä ovat talkoilleet pääasiassa kylän naispuoliset jäsenet 10-12 hengen
voimalla.
Hankinnat, jotka ovat työllistäneet ajoittain hyvinkin paljon, on suoritettu projektin
vetäjän toimesta. Töiden teknilliseen suunnitteluun on projektin vetäjän lisäksi
osallistunut 2-3 rakentajaa kunkin kokemuksen mukaan.
Hankkeen paperityöt, tuntilistat talkootöistä, laskujen tarkastukset ja maksamiset ja muut
pankkiasiat ja Ely-keskuksen maksatushakemukset on tehty hankkeen vetäjän toimesta.
Varsinaista kiinteää organisaatiota hankkeella ei ole ollut. Hankkeella on ollut työhön
osallistuva työnjohtaja ja sitten on ollut määrätty määrä tekijöitä ja suorittajia.
Talkootyöt vaativat aika ajoittain hankkeen vetäjältä hyviä sosiaalisia taitoja ja pitkää
pinnaa, kun tekijät ovat kaikki erittäin hyviä osaajia ja vahvoja persoonia, jolloin tilanne
työmaalla on joskus ”more chiefs than indians”.
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4.6. Hankkeen kustannukset
Hankkeen tarkempi selvitys Hanke on toteutettu alla olevan taulukon mukaisesti.

Kustannukset on allokoitu yllä olevaan taulukkoon kirjanpidossa pääkirjan todellisina
kustannuksista, joista eri maksatushakemuksissa on Ely-keskuksen toimesta karsittu
hankkeeseen kuulumattomina kustannuksina muutama tuhat euroa. Nämä karsitut
kustannukset muuttavat jonkin verran koko hankkeen omarahoitusosuuden toteutumaa.
4.7. Hankkeen rahoitus
Hankkeen rahoitus on kustannusarviossa suunniteltu ja käytännössä myös toteutettu
seuraavasti:
EU raha
113 991 €
Kuntaraha
28 498 €
Julkinen raha yhteensä 142 489 €
Yksityinen raha
26 325 €
Vastikkeeton työ
50 400 €
Yksityinen rahoitus
76 725 €
Konaisrahoitus
219 214 €

Yllä olevan rahoituslaskelman lisäksi yksityistä omarahoitusta on jouduttu lisäämään
arviolta noin 8000 – 10 000 €, koska kaikki hankkeen kulut eivät ole olleet tukikelpoisia
eikä alkuperäisen hyväksytyn hankehakemuksen mukaisia. Hankkeen suorittamiseksi on
myös jouduttu hankkimaan muutamia erikoistyökaluja ja koneita sekä korvaamaan
hankkeen talkoolaisille hävinneet ja rikkoontuneet koneet ja työkalut. Tämä lisärahoitus
on saatu Joutsijärven kylän yhdistyksiltä.
Siltarahoitusta on jouduttu lainaamaan yksityisiltä henkilöiltä 30 000 €, josta on edelleen
31.8.2019 tilinpäätöksen taseessa maksamatta 10 000 €.
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4.8. Raportointi ja seuranta
Hankkeen kustannusseurantaa on suoritettu jatkuvasti hankintoja tehtäessä.
Rakennustarvikkeet, materiaalit, koneet ja laitteet on pyritty hankkimaan
mahdollisimman edullisesti unohtamatta hinta-laatusuhdetta (hyvää ja halpaa ei ole
olemassa).
Hankesuunnitelman budjetointia on seurattu puolivuosittain tehdyn tilinpäätöksen
myötä, jolloin eri kustannusten ja kustannuspaikkojen jakautumaa ja toteutumaa hankeen
budjettiin on voitu uudelleen arvioida ja ennakoida.
Maksatushakemusten yhteydessä Ely-keskukselle on toimitettu pääkirjan liitteenä
kaikkien ostolaskujen kopiot ja pankin tiliotteet.
Kylätalo ry:n hallitukselle on kokouksissa toimitettu yhteenveto hankkeen
taloudellisesta toteutumisesta eri vaiheista. Samat yhteenvedot on toimitettu myös
ohjausryhmälle.
Leader Pohjoisin Lappi ry:n taloussihteeri Minna Huikuri on vierailut kolme kertaa
talossamme, jolloin hänen kanssaan on käyty läpi talouteen ja maksatushakemuksiin
liittyviä asioita. Minna Huikurin pakeilla hänen toimistossaan Rovaniemellä on vierailtu
kahteen eri otteeseen.

4.9. Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeen tekninen tulos ja vaikutukset
Hanke on suoritettu teknisesti suunnitelmien mukaisesti ja tulosta voidaan pitää
erinomaisena. Vanha hirsinen asemarakennus on kunnostettu ja saneerattu entiseen
loistoonsa. Talon rakenteet on perustuksia myöten käyty läpi, korjattu, kunnostettu ja
vahvistettu. Liitteenä olevista valokuvista voidaan myös todeta, että talon ja sen
ympäristön saneeraustyöt aloitettiin aivan viime hetkellä estämään talon tuhoutuminen
huollon puutteessa.
Talon ulkonäkö on säilytetty alkuperäisessä muodossaan. Ulkomaalaukset ja muut talon
ulkopuolen tekniset ratkaisut on tehty alkuperäisiä värejä ja muotoja noudattaen. Talon
ovet ja ikkunat on hankittu mahdollisimman paljon muistuttamaan alkuperäisiä talon
ovia ja ikkunoita.
Kylätalon sisätilat on saneerattu myös siten, että talon alkuperäinen vaikutelma vanhana
rautatieasemana on voitu säilyttää. Vanhat pönttöuunit on kunnostettu alkuperäiseen
ulkonäköönsä. Sisätilojen tapetit on valittu täysin entisten näköisiksi. Käytössä on
edelleen talon alkuperäisiä käsin tehtyjä huonekaluja.
_______________________________________________________________________________________
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Vanhan rautatieaseman uudelleen henkiin herättäminen on saanut vierailijoilta paljon
hyvää palautetta. ja taloa on tultu varta vasten katsomaan kauempaakin. Talossa
vierailleet lukuisat ulkomaalaiset ryhmät ovat olleet haltioissaan talon historiallisesta
vaikutelmasta.
Hankkeen käyttötarkoituksen tulos ja vaikutukset
Talossa on ollut toimintaa melkein jokaisena viikon päivänä. Parasta positiivista
palautetta saneeraustyön onnistumisesta on saatu talon käyttäjiltä.
Kansanopiston kursseja talossa on ollut 3-4 iltana viikossa. Kylän yhdistykset ovat
käyttäneet taloa heti alusta lähtien kokoontumispaikkana. Kylän asukkaat ovat
käyttäneet taloa ja sen mahdollisuuksia ja laitteita myös aivan oma-aloitteisesti vapaaaikanaan.
Kylätalossa on järjestetty yhteisiä tapahtumia kylän asukkaille ja muillekin, kuten
pikkujoulut, kesäjuhlat ja muut pienemmät tilaisuudet. Hautajaisten muistotilaisuudet
ovat täyttäneet talon ääriään myöten.
Joutsijärven kyläyhdistys on toiminut isäntänä ja järjestänyt ruokailut useisiin eri
organisaatioiden kokouksiin (Pohjoisin Lappi Leader ry, Itä-Lapin kuntayhtymän
hyvinvointiryhmä, Kemijärven kaupungin eri organisaatio jne.). Veteraanijärjestöt
vierailivat talossa ja Joutsijärven kyläyhdistys järjesti vieraille sopivaa ohjelmaa ja
maukkaan aterian. Kainuun maapuolustusorganisaatio vieraili ja ruokaili talossa ja heille
pidettiin esitelmät Talvisodan taisteluista Sallan rintamalla.
Talossa on vieraillut lukuisa joukko ulkomaalaisia ryhmiä, joille on pidetty esitelmiä
heidän omalla äidinkielellään tai, kuten japanilaiselle ryhmälle, tulkin välityksellä.
Lisäksi talossa on alettu pitää aivan uusia ja aikaisemmin tuntemattomia tilaisuuksia:
kudontaillat ”lankalanit”, kauneimmat joululaulut, karaokeharjoitukset jne.
Asukastupa
Joutsijärven asukastupatoiminta ansaitsee erikoismaininnan. Asukastupa on toiminut
parhaiten hankesuunnitelmissa mainitun ikäihmisten palvelujen järjestämiseksi.
Kolmena päivänä viikossa kylän asukkaat ovat voineet kokoontua puuroaamiaisen
merkeissä tapaamaan toisiaan. Myös naapurikylistä on ollut aika ajoittain osanottajia.
Asukastuvan kävijöille on ollut tarjolla runsas puuroaamiainen lisukkeineen,
pullakahveineen omakustannushintaan. Lisäksi on järjestetty kävijöitä kiinnostavaa
ohjelmaa, keskusteluita, esitelmiä ajankohtaisista aiheista, elokuvaesityksiä ja muuta
mielenkiitoista. Kerran kuukaudessa terveydenhoitaja on käynyt mittaamassa
verenpaineita ja keskustelemassa muistakin terveyteen liittyvistä asioista.
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Kävijöitä on ollut päivittäin 15 – 25. Varsinkin ikäihmisille asukastupatoiminnasta on
tullut erityisen tärkeä ja vaikutukset heidän iloisuuteen ja hyvinvointiin on selvästi
havaittavissa. Yksin asumiseen on tullut uusi piristävä elementti, joka on tuonut
mukanaan pienen päivittäisen tekemisen lisäksi uusia asioita, uusia ihmisiä, tuttavuuksia
ja ystäviä.
5. Tiedottaminen
Hankkeen aloittamisesta ja se sisällöstä on tiedotettu Joutsijärven kylän asukkaille keväällä
2016 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tilaisuudesta ilmoitettiin lehdessä ja paikalle saapui
40-50 kyläläistä. Tilaisuus pidettiin kyläkaupan baarilla. Joutsijärven kylän omilla internetsivuilla hankkeesta on tietoa lukuisten valokuvien kera erittäin yksityiskohtaisesti.
Yllä mainitun tiedotustilaisuuden jälkeen hankkeesta julkaistiin näyttävä artikkeli
paikallisessa lehdessä (liitteenä), jolloin hanke esiteltiin laajemmalle yleisölle. Kylätalossa
olevista tapahtumista on uutisoitu Kemijärvellä ilmestyvässä Koti-Lappi lehdessä ja Lapin
Kansassa. Koti-Lapin päätoimittaja on luvannut tehdä artikkelin valmistuneesta kylätalosta
tämän syksyn aikana. Artikkeli on viimeisen tiedon mukaan luvassa vielä ennen joulua.
Kylätalohankkeesta on pidetty lukuisia esitelmiä eri ryhmille, jotka ovat talossa vierailleet.
Ulkomaalaisille on pidetty esitelmiä englannin, saksan ja ruotsin kielisinä. Japanilaisille
esitelmä pidettiin tulkin välityksellä heidän äidinkielenään.
Kylätalon seinällä on hankkeesta Leader-juliste, jossa kerrotaan hankkeen sisällöstä ja EU:n
rahoituksesta.

6. Ohjausryhmän lausuma
Hankkeelle on nimetty jo hankehakemuksessa ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat
jäsenet:
Jaakko Ojaniemi, Joutsijärven Kylätalo ry
Anita Ruokamo, Joutsijärven kyläläiset
Esa Räisänen, Joutsijärven metsästäjät ry
Taina Saavalainen (osan aikaa), Joutsijärven kyläyhdistys ry
Jouni Kilpimaa (osan aikaa), Joutsijärven kyläyhdistys ry
Pentti Alajoutsijärvi, Joutsijärven jakokunta
Tapio Kukkola, Leader Pohjoisin Lappi ry.
Annika Kostamo Leader Pohjoisin Lappi ry
Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen toteuttamisen aikana 5 kertaa.
_______________________________________________________________________________________
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Ohjausryhmä lausuu hankkeen loppuraporttiin seuraavaa.
1. Hanke on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
2. Hanke on parantanut hyvän elämisen edellytyksiä kylässä. Kylän asukkailla on nyt käytettävissä
hyväkuntoinen kokoontumispaikka, jonka mahdollistaa harrastamisen ja palveluiden
tarjoamisen kylässä. Kansanopiston kursseja on järjestetty useita kertoja viikossa, ja
asukastupatoiminta on ollut suosittu toimintamuoto. Kylätalolle on kokoontunut viikoittain 15 25 kylän asukasta. Tapaamisilla on merkittävä vaikutus vanhusten hyvinvoinnille. Kylätalolla
oleva ampumasimulaattori on ollut nuorten suosiossa. Kylätalolla vieraillut myös eri
kansallisuuksien edustajia.
3. Kylätalo- hanke on toteutettu yhteisöllisesti ja se on lisännyt merkittävästi kyläläisten yhdessä
tekemistä ja hyvinvointia. Yhteinen kokoontumistila on ollut kyläläisten yhteinen unelma ja
sitoutuminen hankkeeseen näkyy muun muassa merkittävänä talkootyömääränä ja
sitoutumisena hankkeeseen.

7. Yhteenveto
Joutsijärven kylätalohanke on ollut menestystarina. Se on antanut paljon sen toteuttajille ja
valmistuessaan koko kyläyhteisölle. Useat Joutsijärven kylän asukkaat ovat lausuneet, että
kylässä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut näin hyvää ja näin paljon positiivisia asioita. On
selvää, että yhdessä tekeminen kohottaa kyläyhteisön yhteishenkeä.
Kylätalo on tullut todelliseen tarpeeseen ja sen korkea käyttöaste on yllättänyt kaikki. Ihmiset
ovat ottaneet talon ja sen palvelut omakseen. Talon erinomaisuudesta ovat päässeet hyötymään
myös naapurikylät ja monet Kemijärven kaupungin muut yhteisöt ja yhdistykset. Tarjonta luo
kysyntää. Kylätalossa on virinnyt eri muotoisia uusia tapahtumia, joita ei ole aikaisemmin ollut
mahdollisuutta toteuttaa ollenkaan.
Kylätalon saneerausprojektin toteuttaminen on vaatinut tekijöiltä paljon aikaa ja osaamista. Kiitos
hyvästä työn laadusta ja koko projektin onnistumisesta kuuluu sisukkaille talkoolaisille, jotka ovat
yli kolmen vuoden ajan punnertaa hyvin työläitä ja joskus hyvin vaikeitakin asioita valmiiksi.
On myös täysin selvää, että mitään kylätaloprojektia ei olisi saatu aikaan ilman rahoitusta, joka
on järjestynyt EU:n rahoituslähteistä Leader Pohjoisin Lappi ry:n hankkeen avulla. Leader
Pohjoisen Lappi ry:n toimihenkilöt ovat olleet erittäin ammattitaitoisia, avuliaita ja
yhteistyöhaluisia ja ovat auttaneet omalta osaltaan korvaamattomalla tavalla hankkeen
onnistumista sen käynnistämisestä valmistumiseen asti.
Joutsijärvellä 24.11.2019
Jaakko Ojaniemi
Joutsijärven kylätalohankkeen loppuraportin laatija
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