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1. JOHDANTO 
 
Miksi aloitimme seuratalon remontin? Mitä toimenpiteitä todettiin tarpeelliseksi tehdä? 
 
 
Niesin kylän keskeisellä paikalla sijaitseva kalastus- ja metsästysseuran talo on rakennettu 
vuonna 1958. Seurantaloa on peruskorjattu ja kunnostettu edellisessä hankkeessa (1.6.2007 – 31.8.2018) ja 
tämä hanke on ollut jatkumoa siihen. 
 
Rakennus oli päässyt jo julkisivusta huonoon kuntoon, sekä myös sisätilat vaativat korjausta. Tämän 
remonttiprojektin aikana maalasimme mm. ulkoseinät toiseen kertaan, jotta pinta olisi kestävämpi, 
maalasimme ja remontoimme sisätiloista salin ja näyttämön seinät ja katot. Näin tila saatiin valoisammaksi 
ja avarammaksi. Maalauksen yhteydessä oli tarpeen uusia myös salin ja näyttämön sähkötyöt. Uusimme 
saliin uudet lämmityspatterit ja valaisimet, jotka ovat tarkoituksenmukaisemmat isoon saliin. Samalla 
johtojen ja liitäntöjen ja sähkökaapin turvallisuutta parannettiin.  
 
Seurantaloon uusittiin myös ikkunat ja ulko-ovet. Entiset olivat päässeet jo huonoon kuntoon ja 
sisäremontin yhteydessä saatiin kunnolliset lämpöeristeiset ikkunat ja ovet.  
 
Projektin tavoitteena oli siis jatkaa rakennuksen kunnossapitoa ja korjausta, jotta rakennus pysyisi hyvässä 
kunnossa ja se olisi tarkoituksenmukainen ja turvallinen käyttää erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.   
Samalla tavoitteena olisi käytettävyyden lisäksi myös viihtyvyyden, ja sitä kautta tilojen käyttöasteen 
parantaminen. 
 
Projektin tavoitteena on ollut korjata ja entistää seurantaloa, jotta se säilyisi elinvoimaisena 
kylän keskuksena, jossa voidaan järjestää yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia ympäri 
vuoden. Näin se palvelee koko kylän kehitystä ja kyläläisten yhteisöllisyyttä. 
 
 
 
 
 
2. HAVAINTO-OSIO 
 
Mitä kaikkea tehtiin ja miten tehtiin. 
 
 
4.9. – 6.9.2020 uudistettiin seurantalon valaisimet ja sähkötyöt. Sähkösuunnitelman ja asennustyöt teki 
Sähkö Kotila Rovaniemeltä. Talkoolaiset olivat apuna purkamassa vanhoja rakenteita sekä rakentamassa 
telineitä sähkömiehen asennustöitä varten. Rakennusteline saatiin lainaan ja ilmaiseksi käyttöön omalta 
kylältä. Sähkötöitä tehtiin useampana päivänä asentajan toimesta. Tilaan saatiin kattoon uudet valaisimet, 
seiniin katkaisimet, joista voidaan tilojen valaistusta säädellä, sekä uusi sähköjakelukeskus. 
Samaan aikaan aloitettiin sisätilojen seinien maalausta varten rakenteiden (lämmityspattereiden, 
verhotankojen ym. materiaalin poistaminen seiniltä. Samalla kun saatiin purettua seiniltä vanhoja 
sähköjohtoja ja pistorasioita saatiin hiottua ja paikkailtua seiniä maalausta varten.  Näin pääsimme 
aloittamaan maalausurakan hyvissä ajoin.  



Sisämaaleiksi valittiin Teknoksen panelikattomaalia ja Teknoksen paneeliseinämaalia, sekä Housen 
remonttimaalia. Samalla ostettiin maalaustyötä varten suojapaperia, erilaisia teloja ja maalauspensseleitä, 
sekä jatkovarsia. Sisämaalit sävytettiin valkeaksi ja vaaleanharmaaksi. Nämä olivat valoisat ja neutraalit 
värisävyt, jotka sopivat hyvin perinteiseen 50-luvun tyyliseen seurantalomiljööseen.  
 
12.9.–14.9. 2020 seurantalolla talkoiltiin loput sisämaalaukset ja näyttämön ja katon maalaus toiseen 
kertaan. Loput sähkötyöt tehtiin näyttämön puolelle. Sisämaalaukset saatiin talkoiltua käytännössä kahden 
viikonlopun talkoiden aikana.  
 
21.- 22.9.2020 tehtiin ikkunoiden ja ovien remontti. Ikkunat ja ulko-ovet tilattiin Pihlalta, joka tuli ne myös 
asentamaan. Talkoolaisia oli ammattilaisten apuna kuljettamassa ja siirtämässä ikkunaelementtejä. Tähän 
tarvittiin myös traktorin apua.  
 
26.9.2020 talkoiltiin seurantaloa tilojen siivoilun ja viimeistelyn ja järjestelyn merkeissä, jotta sinne päästiin 
laittamaan paikat kuntoon. Seinille laitettiin hyllyjä, järjesteltiin sisutukseen kuuluvia tavaroita 
(muistolaatat, viirit, lipputangot, taulut ym. sisustustavarat).  
 
Seurantalon ulkoseinien maalaus toiseen kertaan toteutettiin talkoovoimin 11.–13.6. Tähän työhön 
hankittiin henkilönostin vuokraamalla, maaleja ja suojatarvikkeita, joilla suojattiin ikkunoita ja ovia.  
Seinämaaleina toimivat samat lateksipohjaiset ulkomaalit, kuin edeltävässä maalauskerrassa.  
 
 
 
 
3. PÄÄTELMÄ OSIO 
 
Yhteenveto tehdyistä töistä, haasteet, miten se vaikuttaa seuran tilanteeseen, kokonaisuuteen, 
mitä hyötyä remontista oli. Toteutuiko remontti suunnitelman mukaisesti. 
 
Haasteet: 
Koronavuosi aiheutti omanlaisensa haasteita projektille, kun ei voitu järjestää talkoita ja yhteisiä 
kokoontumisia alkukesän ja alkusyksyn aikana. Tästä syystä mm. talon ulkomaalaus toiseen kertaan siirtyi 
kesäkuuhun 2021. Syksyllä olisi ehditty se tekemään, mutta ilmat olivat jo liian kylmät ja kosteat, joten 
suosiolla siirsimme ulkomaalauksen ajankohtaa.  
Muina haasteina ehkä oli myös talkoolaisten saaminen paikalle ja pyrimmekin jaksottamaan työskentelyä 
useammille päiville ja työskentelemään pienemmissä talkooporukoissa. Kaiken kaikkiaan talkoot ja urakat 
sujuivat kuitenkin hyvin ja turvallisesti.  
 
Vaikutukset: 
Talkootoimin toteutettu remontti ja yhdessä tekeminen lukuisina iltoina ja viikonloppuina on 
lisännyt kyläläisten yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Kyläläiset kokevat seurantalon 
omakseen ja ovat ylpeitä aikaansaaduista muutoksista. Uudistukset on huomattu myös muualla (mm. 
vierailevat kouluttajat ja lehtijuttujen kirjoittajat) ja tiloja on käyty ihastelemassa kauempaakin. Kyläläiset 
ovat saaneet paljon uutta innostusta ja virtaa suunnitella yhteistä tekemistä ja tapahtumia, koska nyt on 
toimivammat tilat ja niitä halutaan ylpeinä ja iloisina käyttää. Lukuisat talkoot ovat luoneet ja lisänneet 
kyläläisten välistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä ja lisännyt osallisuutta ja halua osallistua kylän 
toimintaan.  



 
Tilojen parantumisen ja viihtyisyyden vuoksi tiloissa on jo järjestetty nyt toimintaa ja koko 
ajan on uusia tilaisuuksia tulossa. Yhteistyö tilojen käytössä esim. Niesin Kyläyhdistyksen ja 
kaupungin Terveys- ja Kulttuuripalveluiden kanssa on lisääntynyt, kun on kunnolliset ja viihtyisät 
tilat mitä käyttää. Muun muassa Rovaniemen kaupungin ja Lapin kylien sekä Maanpuolustuskoulutuksen 
yhteistyönä on pidetty seurantalolla onnistuneesti Turvallinen kyläasuminen – pilotointi koulutusta.  
Lisäksi seurantalolla on järjestetty Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen tukemana 
runonlausunta ja laavulauluiltamia kyläläisille. Tänä kesänä seurantalolla on järjestetty jo hirvipeijaiset, 
haukikisat sekä juhannustanssit.  
 
Arviointi: 
 
Remontti toteutui suunnitellussa aikataulussa, vaikka pandemiarajoitukset siirsivät jonkin verran remontin 
toteutusaikatauluja. Remontin kustannuksissa pysyttiin maltillisina ja 
suunnitellut toimenpiteet ja hankinnat saatiin tehtyä. Työ toteutettiin suurimmaksi osaksi 
talkoovoimin hyödyntäen kyläläisten osaamista ja ammattitaitoa rakentamisesta ja 
remontoinnista. Ainoastaan sähkötyöt sekä ikkunoiden ja ovien asennukset tilattiin ammattilaiselta. 
 
 
4. EHDOTUSOSIO 
 
Jäikö jotakin tekemättä, syntyikö uusia remontoitavia kohteita, mitä tulee tehdä vielä 2021 
vuoden aikana tai joskus myöhemmässä vaiheessa? 
 

- Seurantaloon pitäisi tulevaisuudessa saada vielä juokseva käyttövesi, jotta saisimme keittiötilaan 
vesipisteen ja tiskikoneen. Nyt kaikki keittäminen ja tiskaaminen tapahtuu käsivoimin ja vettä 
lämmitetään liedellä. Tämä on hankalaa ja työlästä. Mikäli talossa olisi sisävesi, niin voisimme esim. 
vuokrata tilaa monenlaisiin juhla- ja tapahtumakäyttöön. Samalla olisi mahdollista saada myös 
sisävesivessa.  

- Seurantalon lattia tulisi myös uusia. Lattia on osin painunut yhdestä kulmasta vanhentuneiden 
rakenteiden johdosta. Lattian alusrakenteita pitäisi päästä tarkistamaan kunnolla.  

- Hirven nylkyvaja ja pihavarasto tulisi myös maalata toiseen kertaan.  
- Salaojaputkien kaivaminen talon viereen, jotta liika vesi ja lätäköt eivät kastelisi rakenteita. Koska 

talo sijaitsee alarinteessä, joten vesi valuu talon alle rakenteisiin. 
- Talon päädyn ja pääsisäänkäynnin yhdistäminen terassilla, jotta sadevesiojat jäävät 

rakenteiden suojaan ja samalla saadaan julkisivusta viimeistellymmän näköinen. 
- Piha-alueen viimeistely, esim. kuoppien tasoittaminen soralla ja maa-aineksella pihan 

esteettömän kulun parantamiseksi, jotta myös ikäihmiset ja apuvälineitä käyttävät 
pääsevät sujuvasti ja turvallisesti tiloihin ja vessoihin. Piha-alueen turvallisuutta ja 
esteettömyyttä tukisi myös pihavalaistuksen asentaminen. 

- Seurantalolle olisi myös saatava lipputanko. 
 
 
 



  



 
  



 

  



 


