
Kylätalo

Yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä



Talvi 2022
• Hirsilän kyläyhdistys kiinteistön haltijaksi

• Koska päikyn/eskarin puoli on helpommin rempattavissa käyttökuntoon 
aloitetaan siitä, jotta saadaan mahdollisimman pian taloon toimintaa.

• Nyt jo meneillään 4H kokkikerho

• Lapset ja nuoret mukaan suunnittelemaan heille mielekästä 
kokoontumispaikkaa. Teemanuokkari? Tyttöjen tila? Peli-illat? 
Hankerahoituksella mahdollisimman pitkälti, jotta saadaan kerhoista 
mahdollisimman halpoja / ilmaisia

• Lasten disco, jotta eri kouluihin menneet pääsevät vaihtamaan kuulumisia jne

• Tapahtumantuotannolla ja yhdistyksen jäsenmaksuilla tuloja remonttiin

• Yhteistyötahoja, rahoitusta ja tilan vuokraajia kerätään



Alkuvuosi 2023

• Yhdistys metsästää rahoitusta mm. lämmitysmuodon vaihtamiseen, ilmanvaihdon 

parantamiseen, saunan entisöintiin ja remppaa toista puolta

• Kerhot ja nuokkaritoiminta alkaa toivottavasti päikyn puolella. Helmihulinat ja 

lasten synttäreitä ym tapahtumaa järjestetään--tilavuokrat.

• Äänitysstudio ja muu musiikkipuoli vanhassa eskarissa

• Terkkarin huone muutetaan vuokrattavaksi hoitohuoneeksi: hieronta, jalkahoito, 

vyöhyketerapia, ratkaisukeskeinen terapia ym.

• Harjulassa tapahtumia, tanssit, discot, keikat, 

yhteistyössä Hirpy ja yhdistykset/yritykset



Ruokasali, keittiö ja alakerran luokkahuone

• Kahvila ja keittolounas toimintaa n. 3-4x/vk. Ruokaa myös kotiinkuljetuksella? 
Pop up- ravintolatoimintaa, ravintolapäivät

• Alakerta mahdollisimman esteettömäksi, jotta toiminta ulottuisi 
mahdollisimman monelle

• Luokkahuone liikuntapainotteiseksi, mutta helposti muuntuvaksi tilaksi

• Alakerran kokonaisuus juhlien järjestämiseen

• Vanhusten perhepäivähoito selvityksen alla. Kolme kouluttautunutta hoitajaa.

• Lähituottajien käsitöitä, ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita, kosmetiikkaa ym
myynnissä

• Kauppa- ja postipalveluita



Kevät, kesä, syksy -23
• Yläkertaan valmistuu "olohuone", jossa screeni esim. elokuvailtoja ja mm-

kisoja varten. Muunneltava rento, viihtyisä kokoushuone/ koulutustila/ 
etätyöpisteitä. --tilavuokra

• "Kaijan luokka" valmistuu "luonnontilaksi", jossa pidetään 
luontokerhoja sekä mm. teemasynttäreitä.

• Tykypäiviä, retriittejä, koulutusta, erityispedagogiikkaa, elämän hallinta

• Käsityöluokat säilyvät samalla teemalla; taide, käsityöt, kangaspuut

• Tapahtumia: Lasten kyläkarnevaalit, pihakirppis, huutokauppa, vaihtotori, 
luonto- ja erätapahtuma, opiskelijoiden näyttötapahtumia/-workshoppeja,,

• Kyläläiset luvanneet lahjoittaa mm soittimia, kangaspuut ja muuta 
kerhoissa/sisutuksessa tarvittavaa välineistöä. Monenmoisia lahjoituksia 
otetaan vastaan.







Luontoryhmät ja -kerhot

• Mukana enenevissä määrin aspekteja myös itsetuntemuksesta, 

yhteisöllisyydestä sekä elämänhallinnasta. Kaiken ikäisille. Sisällä ja ulkona.

• Retkiä Oriveden ja lähiseudun luontokohteisiin

• Luontokerhot erityisesti lapsille, mutta mahdollisia kaiken ikäisille

• Ulkoliikuntaa, retkeilyä, erätaitoja, villiyrttikävelyä, pop up-pajoja: mm. 

kädentaidot komposti, niitty, kierrätys...

• Tykypäivät, polttarit, retriitit, pakohuoneet muut luontoteemaiset juhlat

• Yritysyhteistyötä: hoivakodit, lastenkoti, vammaispalvelut...



Musiikki

• DJ-kurssi

• Sanataide, riimittely

• Äänitys- ja opetustoiminta

• Treenikämppä

• Bändikerho

• Karaokeillat

• Musiikkiesitykset ja muut musiikilliset tapahtumat



Liikunta.. Venyttely, jooga,itsepuolustus, tanssi

• Itsepuolustus

• Tanssi

• Ikäihmisten kevyt liikunta

• Jooga, pilates tms
• …..

• Yhteistyötahot selvityksessä. Osa kursseista voidaan järjestää yhdistyksen taholta, osa oskon



Ulkosauna

• Tampere on maailman saunapääkaupunki. Koulun ulkorakennuksessa on käytöstä poistettu 
ulkosauna. Hirsilän päätyyn olisi hienoa saada yleinen puusauna. Sauna lämpiää 2-3x/vk 
yhteiseen käyttöön ja sitä on mahdollisuus vuokrata myös yksityiseen käyttöön eri 
palvelukokonaisuuksien kera.

• Hoitolaveri, johon mahdollista tilata kuppausta, vihtapesua ym perinteistä saunatoimintaa

• Teemasaunoja, vihtapaja, morsiussaunat...

• Ulkorakennuksen toinen puoli pukuhuone ja oleskelutila, jossa mm.karaokelaitteet ja biljardi

• Mahdollisesti myöhemmin palju

• Saunaa laajennetaan ja remontoidaan kyläläisten talkoovoimin sekä hankerahoituksella



Muu ulkotila

• Talvisin jääkiekkokenttä kaupungin vuokraamana? + kesäisin leikkikenttä, kaupunki?

• Esteetön frisbeegolfrata?

• Rahoituksella ulkokuntosali ja skeitti-

/scuuttiramppi/parkousesteitä/monitoimiareena

• Tiipii erätaitoja varten ja huvimaja nuorten hengailua varten

• Telttailualuetta. Syvennetään luontosuhdetta ja lähdetään tutustumaan luontoon 

hyvin matalalla kynnyksellä.



Talon ulkopuolista toimintaa yhdistyksen 

nimissä

• "Nature is in" luonnon viemistä sisätiloihin heille jotka eivät enää ulos pääse

• Musiikkitapahtumat

• Hoivakotien virkistyspäivää luonto+musiikki teemalla

• Ohjattuja retkiä Oriveden luontokohteisiin.

• Harjulan tapahtumatuotanto (yhteistyö työväenyhdistyksen/Hirpyn kanssa ---

osa tuotoista ohjataan Harjulankin kiinteistön kunnostamiseen)



Muuta huomioitavaa/plan b

• Päikyn puoli on edelleen rekisteröity asumiskäyttöön joten, kun suihkun ottaa 
takaisin käyttöön, on sitä päätyä mahdollisuus vuokrata talkkarin asumiseen.

• Tilavuokran kasvatusta pikkuhiljaa, kun kiinteistön maine remppojen jäljiltä paranee; 
bändikämppä, äänitysstudio, kokoustilat eri palvelukokonaisuuksin, erityispedagogin 
tilat

• Nikkarointipaja ja muu käsityötoiminta

• Plan b: tilojen muunneltavuus ensi- ja turvakodiksi tai täysin vanhusten 
päivähoitopaikaksi tai muuksi vastaavaksi päivätoimintakeskukseksi. Bed&breakfast. 
Luontokoulu.



Mikä olisi kaupungin kädenojennus tässä kohtaa 

Hirsilän kehittämiseksi, kun yhdistyksellä ei ole 

vielä kuin menoja?
• Jääkentän vuokraus/ylläpito? Osuuskunta huolehtii Hirpyn pesutilojen ja 

kaukalonhoitajan sos.tilojen siisteyden. Auraukset?

• Leikkikenttä alueen pääleikkikentäksi? Vastuukysymykset?

• Kansalaisopiston tilan tarpeet?

• Viherkentän jatko, säilyyhän Hirpyllä? Pukuhuoneet?

• Muut kulut, sähkö, vedet, jätehuolto ym?

• Kaupungin kiinteistömestari ja/tai rakennusvalvonta mukaan koulun 
remontointitarpeita arvioimaan?

• Onko kaupungilla muita tilan vuokrauksen tarpeita?


