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Harjula Kylätaloksi   Hankesuunnitelma  

    5.9.2011 

 

HARJULA KYLÄTALOKSI 

Tiivistelmä 
 

Harjulan urheilutalo on vuoden 1976 talkoovoimannäyte Taipalsaaren Saikkolan kylässä. Vuonna 

2006 kunnostettu Harjulan liikuntasali on säännöllisesti urheilukäytössä, mutta talon päädyssä 

sijaitseva asunto käyttökelvottomassa kunnossa ja keittiö ja eteistilat eivät alkuperäiskuosissaan 

houkuta käyttämään. Harjula Kylätaloksi hankkeen tavoitteena on remontoimalla asunto, keittiö ja 

eteistilat, lisätä Harjulan käyttöarvoa paikallisena vapaa-ajanvietto- ja juhlatilana. Lisäksi yhdessä 

talkoilla tekeminen on oiva tilaisuus lisätä yhteisöllisyyttä. 

Tavoitteet  
 

Toimiva tila alueen asukkaille ja yhdistyksille harrastuksiin, kokouksiin, tapahtumiin ja juhliin. 

 

Elämää kylälle yhteisen projektin ja sen tuomien mahdollisuuksien myötä. 

 

Harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille omalle kylälle.  

Hakija ja toteuttamiseen osallistuvat tahot 
 

Harjulan Erä ry on Taipalsaaren Saikkolan kylässä toimiva metsästysseura, jossa on 60 jäsentä 

(31.12.2010). Metsästysmaita on 3050 ha. Seura harrastaa aktiivisesti riistanhoitoa sekä hirven ja 

pienriistan metsästystä. Tämän lisäksi seura osallistuu mm. lapsille ja nuorille suunnattujen 

eräleirien järjestelyihin ja muuhun riistanhoitoyhdistyksen toimintaan. Seuralla on Harjulan 

urheilutalon läheisyydessä oma nylkykatos, grillikatos ja kylmiö. Seura on myös osakkaana 

Harjulan urheilutalossa. Yhdistyksen puheenjohtajana on Lauri Heimovaara, varapuheenjohtajana 

Risto Multaharju, sihteerinä Timo Pylsy ja rahastonhoitajana Ritva Ahtiainen. Yhdistyksen 

ylimääräinen yleiskokous on tehnyt päätöksen Harjulan peruskorjaukseen ryhtymisestä ja päättänyt 

rahoituksen hakemisesta 20.4.2011.  

 

Harjulan urheilutalossa ovat osakkaina Harjulan Erä ry, Taipalsaaren Maamiesseura ry ja 

Taipalsaaren Veikot ry. Urheilutaloa hallinnoi ja ylläpitää Saikkolan Urheilun Tuki ry, jonka 

hallitus koostuu osakasyhdistysten edustajista. Hallinnoiva yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 

14.8.2011 antaneet suostumuksensa Harjulan urheilutalon kunnostukseen.  

 

Muita Rehulan talousalueella toimivia ja tähän hankkeeseen osallistuvia yhdistyksiä ja yhteisöjä 

ovat Taipalsaaren Maaseutunaiset ry, Rehulan Martat ry, Taipalsaaren Moottorikelkkailijat ry, 

Rehulan Seudun Kylät ry, Saikkolan jakokunta, Saikkolan yhteisen vesialueen osakaskunta, 

Sammaljärven yhteisen vesialueen osakaskunta. Myös kaikki yhdistyksiin kuulumattomat alueen 

asukkaat kutsutaan mukaan hankkeen toteutukseen. 
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Hankkeen tarpeellisuus ja kohderyhmä  
   

Rehulan talousalue Taipalsaarella sijaitsee Pien- ja Suur- Saimaan välissä, vesistöjen syleilyssä. 

Noin 400 asukkaan talousalueeseen kuuluvat Ahokkalan, Kuhalan, Rehulan, Pakkalan ja Saikkolan 

kylät. Monilukuiset saaret ja vesistöjen runsaus ovat houkutelleet alueelle myös paljon vapaa-ajan 

asukkaita. Suurin osa alueen vakinaisista asukkaista käy töissä Taipalsaaren taajamissa tai 

Lappeenrannassa, mutta alueelta löytyy myös maanviljelystä ja pienyritystoimintaa sekä 

matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat majoituspalveluita ja monipuolisia vapaa-ajan 

viettomahdollisuuksia, mm. kalastusretkiä Saimaalle. 

 

 
Kuva  Harjula syksyllä 2011 

 

Harjula on Saikkolan kylään 1976 talkoovoimin valmistunut urheilutalo. Tätä ennen paikalla sijaitsi 

50-luvulla rakennettu tanssilava/urheilutalo, joka paloi 70-luvun alkupuolella. Nykyisen Harjulan 

liikuntasali on kunnostettu vuonna 2006 ja se on säännöllisesti varatuin vuoroin urheilukäytössä. 

Kunnostushankkeeseen haettiin ja saatiin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry:ltä Pomo-ohjelmasta 

21710 €. Hankkeessa kunnostettiin liikuntasalin sisäkatto ja lattia sekä parannettiin lämmöneristystä 

ja kaiunpoistoa. Myös suihkutilat ja sauna pinnoitettiin uudelleen ja asennettiin lämmityskattilaan 

varalämmitysjärjestelmä. Nykyisen urheilutalon rakennuksen yhteydessä uusitussa kaivoissa on 

hyvä ja riittävä vesi. Urheilutalossa voi pelata biljardia, lentopalloa, sulkapalloa sekä muita 

joukkuepelejä ja kesällä ulkona ruohokentällä jalkapalloa. Tämän lisäksi hallissa järjestetään 

yksityistilaisuuksia, kuten hirvipeijaisia, maaseutupäiviä ja syntymäpäivä- ja muita juhlia sekä 

kokouksia. Myös Puolustusvoimat vuokraa taloa koulutuskäyttöön. 

 

Rehulan koulun lakkauttamisen 2009 ja myynnin 2010 myötä talousalueen yhdistykset ja asukkaat 

menettivät luonnollisen ja perinteisen kokoontumispaikkansa. Koulun myynnin yhteydessä 

kyläyhdistys menetti myös talkoovoimin rakentamansa grillikatoksen. Harjulan urheilutalossa olisi 

liikuntasalin lisäksi runsaasti potentiaalia myös muulle vapaa-ajanvietolle, mutta keittiö- ja eteistilat 

ovat ajansaatossa kuluneet, eivätkä karuudessaan vastaa nykytarvetta saati houkuttele käyttäjiä. 

Talon päädyssä sijaitseva talonmiehen asunto on ollut useamman vuoden käyttökelvottomassa 

kunnossa ja sen vuoksi tyhjillään. Liikuntasali on kokousten pitämiseen kaikuva ja karu.  

 

Nykyisin sisäharrastuksiin lähdetään kirkonkylälle, Saimaanharjulle tai Lappeenrantaan –omalla 

autolla, koska julkiset kulkuyhteydet ovat kylillä nykyään yhtä puutteelliset kuin muuallakin 

maaseudulla. Urheilutalon kunnostus, nykyaikaistaminen ja yleisilmeen siistiminen sekä 

päätyasunnon muuttaminen kokoontumis-/harrastetilaksi parantaa urheilutalon 

käyttömahdollisuuksia asukkaiden ja paikallisten yhdistysten kokous-, kerho-, vapaa-ajanvietto- ja 

juhlatilana. Erityisesti tavoitteena on lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan lisääminen alueella. 

Lisäksi pääosin talkoovoimin tehtävä työ lisää eri yhdistysten ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja 

siten yhteisöllisyyttä kyläläisten välillä. 
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Hankkeen sisältö ja toimenpiteet 
 

Kolmelle vuodelle: 1.10.2011-31.12.2013 ajoittuva hankkeen tavoitteena on paikallisten yhdistysten 

toimesta, Harjulan erän johdolla kunnostaa urheilusalin kahvio/eteis- ja saniteettitilat, uudistaa 

keittiö sekä parantaa lämpötaloutta uusimalla ulko-ovi, puhkaista ovi salin eteistilasta päätyasunnon 

puolelle, sekä tehdä päätyasuntoon täysremontti. Saunaan ja salin eteistilasta puhkaistaan uudet 

ikkunat luonnonvalon sisään saamiseksi. Urheilutalon ulkoasua kohennetaan asentamalla 

sisääntulokatokseen pylväät ja aita, lisäksi pihaan rakennetaan grillikatos. Pihan viihtyvyyttä 

parannetaan maisemoimalla, esim. kasvi-istutuksin; pihasuunnitelman teko sisällytetään 

hankkeeseen. Hankkeen alkaessa järjestetään tiedotustilaisuus, jossa haetaan hankkeelle 

talkootyövoimia. Hankkeen päätyttyä pidetään uudistetun Harjulan avajaisjuhlat, joilla 

markkinoidaan tiloja asukkaille. 

 

Toteutus: 

 Kustannusarvion ja rakennus-/ kunnostussuunnitelman tekevät rakennusmestari Raimo 

Nieminen ja kirvesmies Eero Nieminen Saikkolan Urheilun Tuesta sekä kirvesmies Harri 

Hulkkonen Harjulan Erästä 

 Hankesuunnitelman koostavat Riikka Silmu ja Paula Aspegren Rehulan Seudun kylät ry:stä 

 Hanketukea hakee Harjulan Erä ry, muut paikalliset yhdistykset osallistuvat 

omarahoitusosuuteen sekä talkootyöhön 

 Harri Hulkkonen Harjulan Erästä vastaa rakennusaikaisesta toiminnasta  

 Kunnostustyöt tehdään pääosin talkoovoimin ja ulkopuolista ostotyövoimaa tarvitaan vain 

lähinnä sähkötöissä ja eteistilan lattian oikaisussa. 

 Paula Aspegren ja Riikka Silmu vastaavat maksatushakemuksista sekö vuosi- ja 

loppuraportoinnista 

 Hankkeen kirjanpito ostetaan tilitoimisto Jänissetiltä 

 

Saneeraustyö hoidetaan kolmessa osassa: ensimmäisessä vaiheessa muutetaan talomiehenasunto 

kokous- ja harrastetilaksi. Toisessa vaiheessa kunnostetaan keittiö, kahvio/eteinen ja pesuhuonetilat. 

Viimeisessä vaiheessa siistitään sisäänkäyntiä, pystytetään pihaan grillikatos sekä suunnitellaan ja 

toteutetaan pihan ja pihatien kunnostus ja maisemointi.  

 

Vaihe I  Talonmiehen asunnon muuttaminen talomiehenasunto kokous- ja toimistotilaksi 

 

Alustavat rakennustyöt 

10/2011 Asunnon lattian ja seinien purki 

 Siivous ja purkujätteiden lajittelu 

 Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö 

 

Rakennusaikaiset työt 

1/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan 

 Seinien villoitus, levytys ja maalaus 

 Lattian villoitus, levytys ja laminaatin asennus 

2/2012 Wc:n seinien ja lattian korjaus 

 LVI-työt kohteen etenemisen mukaan 

 Minikeittiön ja kaapiston asennus 

3/2012 Ovien asennus ja listoitus   

 

Viimeistelevät työt 

3/2012 Siivous ja jätteiden lajittelu ja poiskuljetus 
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Vaihe II Keittiön, kahvio/eteistilan ja pesuhuoneen kunnostus 

 

Alustavat rakennustyöt 

5/2012 Keittiön purku 

 Siivous ja purkujätteiden lajittelu 

 Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö 

 

Rakennusaikaiset työt 

5/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan 

6/2012 Keittiön seinien levytys ja tapetointi 

 Keittiön ja kahvio/eteisen lattian asennus 

 LVI-työt kohteen etenemisen mukaan 

 Keittiökalusteiden asennus 

1/2013 Ovien ja ikkunan asennus 

1/2013 Eteisen/kahvion maalaus ja akustiikkalevyjen asennus 

 

Viimeistelevät työt 

2/2013 Siivous, lajittelu sekä jätteiden poiskuljetus 

 

Vaihe III Sisäänkäyntikatoksen kaiteet ja grillikatos 

 

Alustavat rakennustyöt 

3/2013 Grillikatoksen perustustyöt 

  

Rakennusaikaiset työt 

3/2013 Sisäänkäyntikatoksen tolppien ja kaiteen rakentaminen 

 

Viimeistelevät työt 

3/2013 Siivoustyöt, jätteiden lajittelu ja poiskuljetus 

5/2013 Pihapiirin kunnostussuunnitelma 

6-9/2013 Pihan siivous, kunnostus ja maisemointi 

Kustannusarvio 
 

Koko hankkeen kustannusarvio on 49 800 €. Arvio tarvikkeiden hinnoista perustuu 

Lappeenrannassa kesällä 2011 tehtyihin tiedusteluihin ja tarjouspyyntöihin ja niiden eritelty 

kustannuslaskenta sekä arvio vastikkeetta tehtävän työn määrästä ovat liitteinä. Kustannuksiin ei 

sisällytetä hakijan muun toiminnan, kuten sähkön, siivoushuollon, jätehuollon tai vakuutusten 

kustannuksia. 



   5(6) 

Kustannusarvio 

Asunnon muuttaminen kokoustiloiksi 12260 € 

Materiaalit 7500 € 

Vastikkeetta tehtävä työ 4760 € 

Keittiö, eteinen ja pesuhuonetilat 27580 € 

Materiaalit 17000 € 

Vastikkeetta tehtävä työ 4580 € 

Urakkatyöt; lattian oikaisu ja sähkötyöt 6000 € 

Sisääntulo, grillikatos ja piha 6800 € 

Materiaalit 1800 € 

Vastikkeetta tehtävä työ 5000 € 

Muut 3160 € 

Talkoovakuutus 300 € 

Kirjanpito 500 € 

Jätemaksut 200 € 

Vastikkeetta tehtävä työ: suunnittelu ja 

kustannuslaskelmat, työmaan työnjohto, 

avajais- ja päätöstilaisuuden järjestäminen 2160 € 

Yhteensä 49800 € 

Rahoitussuunnitelma 
 

 Hankkeelle haetaan julkista rahoitusta 50 % kokonaiskustannuksesta. 

 Omarahoitus osuus: kokonaiskustannuksesta 50 %, josta 66 % talkootyötä ja 34 % rahaa 

 Paikalliset yhdistykset osallistuvat omarahoitusosuuteen talkoilla ja kunkin yhdistykseen 

talouteen sopivalla summalla. 

 

ELY-keskukselta haettava rahoitus 19920 € 

Muu julkinen rahoitus -kunnat 4980 € 

Yksityinen rahoitus 24900 € 

rahallinen osuus 8400 € 

vastikkeetta tehtävä työ 16500 € 

Yhteensä 49800 € 

 

Ellei rahoitusta voida myöntää sen suuruisena, kuin sitä haetaan, paikalliset yhdistykset tekevät 

varainhankintaa ja yhdistysten osuutta rahoituksesta nostetaan. Hankkeelle ei haeta ennakkoa. 

Hanketuen maksatuksia haetaan enintään neljä kertaa vuodessa. 

Tiedotus ja raportointi 
 

Hankkeen alussa järjestetään alueen asukkaille avaus- ja tiedotustilaisuus, jossa myös kerätään lisää 

talkooväkeä. Jatkossa hankkeesta tiedotetaan alueen asukkaille koteihin kaksi kertaa vuodessa 

jaettavan tiedotteen (Kyläyhdistyksen kevät- ja syysviesti), Rehulan seudun kylien kotisivujen ja 

tiedotustilaisuuksien kautta sekä eri yhdistysten järjestämien kokousten ja tilaisuuksien yhteydessä. 

 

Hanketuen myöntäjälle hankkeesta raportoidaan vuosittain sekä hankkeen päättyessä. Hankkeen 

päätyttyä raportoidaan seurantatietoja. 
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Toiminta hankkeen toteutuksen jälkeen  
 

Hankkeen toteutuksen jälkeen talo on edelleen nykyisten omistaja yhdistystensä omistuksessa ja 

hallinnoijana jatkaa Saikkolan Urheilun Tuki ry. Vuokrasopimus maa-alueen omistajan kanssa on 

voimassa vuoteen 2022.  

 

Asukkaat ja paikalliset yhdistykset käyttävät tilaa kokous-, kerho-, vapaa-ajanvietto- ja juhlatilana. 

Toimintaa kylätalossa mm. 

 hirvipeijaiset, iltamat 

 syntymäpäiväjuhlat yms. perhejuhlat 

 saunaillat 

 yhdistysten- ja jakokuntien kokoukset 

 arskartelu- ja käsityökurssit 

 mahdollisuus pystyttää matonkutimet tai vastaavat 

 perinneruokakurssit yms. 

 yksityisvieraille väliaikaismajoitus 

 kirpputorit 

 lautapeli-illat 

 kirjasto 

 ideoita ja toiveita kerätään kesätorien ja tapahtumien yhteydessä lisää 

  

Lasten ja nuorten ajanvietemahdollisuuksien lisääminen 

 harrastetilaa tarjotaan mm. Taipalsaaren Taivaltajille partiotoiminnan kokoontumiskoloksi 

 lasten askartelu- ja liikuntakurssit 

 metsästys- ja kalastusaiheisten harrastepäivien/leirien tukikohta 

 kokki- tai välipalakurssit 

 nuoriso otetaan mukaan suunnittelemaan heille mielekästä harrastetoimintaa 

 

Harjulasta tulee nykyistä houkuttelevampi ja siten käyttökelpoisempi ja helpommin markkinoitava 

tila myös yritysten ja muiden seurojen erilaisten tapahtumien, kerhotoiminnan, lyhytaikaisen 

majoitustoiminnan tai leiritoiminnan kohteeksi. Markkinointikanavina voi ns. puskaradion lisäksi 

käyttää mm. seutukunnan omia nettisivuja sekä Kylätalo sivustoa, Taipalsaaren kunnan sivuja sekä 

kauppojen seinille vietäviä ilmoituksia. 
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Materiaalien kustannusarvio 

 

Asunnon muuttaminen kokoustiloiksi   a hinta, € Yhteensä, € 

Seinien kipsilevyt 55 kpl 15,45 850 

Lasikuitutapetti + liimat 158 m² 1,94 310 

Eristevilla 100mm 125 m² 7,95 1000 

Lattia lastulevy 22 mm 50 m² 11 550 

Laminaatti 50 m² 19,5 980 

Maali 208 m² x 2 50 l 8,9 450 

Jalkalista 50 m 1,78 90 

Varjolista 50 m 1,78 90 

Vuorilista 23 kpl 2,92 70 

Väliovet    4 kpl 74 300 

Ulko-ovi 1 kpl 449 450 

Wc istuin 1 kpl 250 250 

Lavuaari + hana 1 kpl 440 440 

Minikeittiö+hana 1 kpl 864 870 

Mikroaaltouuni 1 kpl 89 90 

Kiinteä kaapisto 1 kpl 525 530 

Naulat, ruuvit, teipit yms. tarvikkeet    100 

Asunnon muuttaminen kokoustiloiksi       7500 

     

     

Keittiö, eteinen ja pesuhuonetilat     a hinta, € Yhteensä, € 

Seinien kipsilevyt 10 kpl 15,45 160 

Lasikuitutapetti + liimat 20 m² 1,94 40 

Muovimatto + liima 135 m² 19,93 2700 

Maali 217 m² x 2 54 l 8,9 490 

Ikkuna 1 kpl 475 480 

Väliovi 2 kpl 74 150 

Ulko-ovi 1 kpl 1200 1200 

Jalkalista 33 m 1,78 60 

Varjolista 33 m 1,78 60 

Vuorilista 16 kpl 2,92 50 

Akustiikkalevyt 30 kpl 48,2 1450 

Keittiönkalusteet 1 tarjous 4663 4670 

Jääviileäkaappi 1 kpl 714 720 

Liesi 1 kpl 699 700 

Astianpesukone 1 kpl 499 500 

Mikroaaltouuni 1 kpl 430 430 

Liesituuletin 1 kpl 99 100 

Wc istuin 2 kpl 250 500 

Suihkuhana 4 kpl 600 2400 

Naulat, ruuvit, teipit yms. tarvikkeet     100 100 

Keittiö, eteinen ja pesuhuonetilat       17000 

     

     

Sisäänkäynti, grillikatos ja piha     a hinta, € Yhteensä, € 

Sisäänkäynnin tolpat ja kaide   360 360 

Grillikatos+tarvikkeet 1 kpl 1420 1420 

Sisäänkäynti, grillikatos ja piha       1800 
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Arvio vastikkeetta tehtävästä työstä 

 

Arvio vastikkeetta tehtävästä työstä     

    h 
Summa, 

€ 

4-10/2011 Kunnostuskohteen suunnitelu, kustannuslaskelmat 40 400 

10/2011-
12/2013 

Avajais- ja päätöstilaisuuden järjestäminen, hirvisopan 
keitto, kahvitukset, siivoukset, tiskaukset yms. 76 760 

10/2011-
12/2013 Työmaan työnjohto 100 1000 

10/2011 Asunnon lattian ja seinien purki 90 900 

  Siivous ja purkujätteiden lajittelu 30 300 

  Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö 8 160 

1/2012 Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan 40 400 

  Seinien villoitus, levytys ja maalaus 70 700 

  Lattian villoitus, levys ja laminaatin asennus 50 500 

2/2012 Wc:n seinien ja lattian korjaus 40 400 

  LVI-työt kohteen etenemisen mukaan 40 400 

  Minikeittiön ja kaapiston asennus 20 200 

3/2012 Ovien asennus 20 200 

  Listoitus 40 400 

  Siivous ja jätteiden lajittelu ja poiskuljetus 20 200 

Yhteensä asunnon muuttaminen harrastetilaksi 468 4760 

5/2012 Keittiön purku 20 200 

  Siivous ja purkujätteiden lajittelu 20 200 

  Purkujätteiden poiskuljetus/konetyö 4 80 

  Tarvikkeiden hankinta kohteen etenemisen mukaan 40 400 

6/2012 Keittiön seinien levytys ja tapetointi 30 300 

  Keittiön ja eteisen lattian asennus 110 1100 

  LVI-työt kohteen etenemisen mukaan 40 400 

  Keittiökalusteiden asennus 40 400 

1/2013 Ovien ja ikkunan asennus 50 500 

1/2013 Eteisen/aulan maalaus ja akustointilevys 80 800 

2/2013 Siivous, lajittelu sekä jätteiden poiskuljetus 20 200 

Yhteensä keittiön, kahvio/eteinen ja pesuhuoneen kunnostus 454 4580 

3/2013 Grillikatoksen perustustyöt 10 100 

  Sisäänkäyntitolppien kaiteen ja grillikatoksen asennus 60 600 

  Siivous, lajittelu sekä jätteiden poiskuljetus 10 100 

5/2013 Pihapiirin kunnostussuunnitelma 60 600 

6-9/2013 Pihan siivous, kunnostus ja maisemointi 320 3200 

6-9/2013 Pihan ja pihatien kunnostus ja maisemointi/konetyö 20 400 

Yhteensä sisäänkäynti, grillikatos ja piha 480 5000 

Yhteensä   1618 16500 

 


