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Tausta 

 

Koikkalan kylätori on alueemme aktiivisimmin toimivia kylätoreja, joka palvelee 

kesäaikaan erittäin runsaslukuista asiakaskuntaa. Vuosien saatossa toritoimintaa on 

kehitetty paikallisen kyläyhdistyksen voimakkaalla talkootyöllä. Torilla on paikallisten 

toimijoiden mahdollisuus myydä omia tuotteitaan esim. käsitöitä, elintarvikkeita, kukkia 

yms. Koordinaatiohankkeeseen osallistumalla tarkoituksena on ollut kehittää Koikkalan 

kylätorin aluetta palvelemaan entistä paremmin kyläläisiä ja vapaa-ajanasukkaita. 

 

 

Toteuttajat 

 

Hankkeen toteuttajina on ollut Koikkalan kyläläiset talkoovoimin sekä osin alueella 

toimivia yrittäjiä/yrityksiä ostetuilla tai lahjoitetuilla työpanoksilla.  

 

Koikkalan kyläyhdistyksen hallitus nimesi keskuudestaan vastuuhenkilön hankkeelle. 

Johanna Purhonen on ollut vetovastuussa hankkeen toteuttamisen aikataulusta sekä 

kustannuksista. 

 

 

Toteutus 

 

Hankkeen toteutus aloitettiin keväällä 2011. Hankintojen kilpailutus aloitettiin käymällä 

läpi mahdollisia tavarantoimittajia. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli kahvion 

siirto kylätorin toiselta laidalta toiselle. Kahvion siirto ennakoi sisäänkäynnin muutosta 

tien varresta turvallisempaan paikkaan koulun pihalle. Uudessa paikassaan kahvio ottaa 

paremmin vastaan torikävijät ja sijoittuu lähemmäs sähkö- ja vesipistettä. Kaivinkoneen 

avulla kahvio nostettiin ilmaan ja saatiin siirrettyä paikallensa yhtenä kappaleena. 

 

 

 



Pian kahvion siirron jälkeen saapui metsuri paikalle ”puhkaisemaan” uuden kulkuväylän 

koulun pihalta torille. Kaadettavana oli muutama puu ja jonkun verran pensaita. Samalla 

siistittiin raja-aluetta kylätorin ja koulun välillä. Kaadettujen puiden kantojen noston 

jälkeen kulkuväylä viimeisteltiin vielä ajamalla siihen hiekkaa ja sepeliä. 

 

 

 
 

 

Ensimmäiset talkoot järjestettiin toukokuussa 2011. Kyläläisiä kutsuttiin paikalle 

maalaustalkoisiin ilmoittamalla asiasta kotisivuilla, facebookissa ja perinteisemmin 

ilmoituksella kaupan seinällä olevalla ilmoitustaululla. Vaikka sää ei ollut mitä parhain, 

talkooväki antoi täyden panoksensa ja kylätorin kalusteet saivat uuden maalin pintaansa. 

Lisäksi saimme osan maalista talkoohengessä lahjoituksena. 

 

 

 



Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin ensimmäinen kesätori ja uusi 

järjestys sai heti hyvän vastaanoton. Samaan aikaan kun kylätoria muokattiin ja 

järjesteltiin uudelleen, oli uusien myynti- ja kahviopöytien valmistus käynnissä. Uusia 

kalusteita alettiin tuomaan torille kesäkuun aikana. Uutena kalusteena saatiin torille myös 

hiekkalaatikko erityisellä kansimekanismilla; avattuna kannet muodostavat penkit 

hiekkalaatikon sivuille. Hiekkalaatikko ja siihen hankitut hiekkalelut saivat erityisen paljon 

kiitosta lapsivierailta ja heidän vanhemmiltaan. 

 

Varaston rakentaminen aloitettiin kaivamalla perusta varastolle. Arkkitehdin laatimien 

piirustusten mukaisesti varasto nousi hitaasti mutta varmasti sisääntuloväylän toiselle 

laidalle. Suunnittelussa otettiin huomioon varaston sijoituspaikka, kylätorin tyyli ja 

mielikuvat sekä erityistarpeet myös käymälänä. Luonnonkivinen perusta sekä ovien 

vinolaudoitukset viittaavat aittamaiseen rakennukseen, ja tätä maalaishenkeä korostettiin 

varastorakennuksen suunnittelussa. Kompostoiva biokäymälä sijoitettiin rakennuksen 

metsänpuoleiseen päätyyn niin, että sisäänkäynti olisi mahdollisimman suojassa. 

 

 

 
 

 

Varasto/huussi –rakennelma vihittiin käyttöön Koikkalan Kyläjuhlassa 23.7.11.  

 

 

 



Uuden särentäaidan rakennus aloitettiin heinäkuun lopulla. Entinen sisääntulo kylätorille 

sijaitsi torialueen sivustalla kulkevan tien varressa. Kylätoria reunustaneen aidan 

keskikohdalla oli porttina toiminut aukko. Tienvarsipysäköinti oli merkittävä ongelma, sillä 

suosituimpina toripäivinä autoja oli molemmin puolin tietä ja tämä aiheutti ongelmia 

liikenteelle (esim. traktorit, maatalouskoneet) sekä aiheutti lisäksi huomattavan 

turvallisuusriskin. Ohikulkeva liikenne ei osannut ottaa huomioon puutteellista näkyvyyttä 

ajonopeuksissa ja vaaratilanteita oli useita. Tästä syystä oli jo aiemmin ollut pyrkimystä 

siirtää pysäköintiä ja kulkua koulun pihalle. Uuden, kunnollisen kulkuväylän myötä kulku 

koulun pihalta helpottui huomattavasti ja särentäaidan uusimisen yhteydessä aidassa 

ollut aukko suljettiin. 

 

Uuden särentäaidan rakentaminen toteutettiin näytösluontoisesti talkootyönä lauantaisin 

toriaikana. Torikansa seurasi kiinnostuneena aidan rakentamista ja hanke oli osallaan 

tukemassa katoavan kansanperinteen elvytystä. 

 

 

 
 

 



Syksyllä 2011 vedettiin henkeä tiiviin kevät/kesäkauden toteuttamisrupeaman jälkeen ja 

projekti eli hiljaiseloa. Alkukeväästä 2012 aloitettiin jäljellä olevan osuuden eli katetun 

lavan suunnittelu. Kun tarpeet ja toiveet oli otettu huomioon, sai rakennelma 

mutterilavan muodon ja tulisi näin täydentämään torialueen ”pihapiirin”. 

 

Ennen katetun lavan rakentamista oli vuorossa kuitenkin siivous- ja maalaustalkoot. 

Edellisenä kesänä rakennetut tori- ja myyntipöydät sekä varasto/huussi –rakennelma 

käsiteltiin asianmukaisesti. Samaan tapaan kuin edellisvuonna, kyläläisiä kutsuttiin 

talkoisiin ilmoittelulla kotisivuilla, facebookissa sekä kyläkaupan ilmoitustaululla. 

Ensimmäisenä päivänä siivoustalkoissa laitettiin varasto hyllyineen järjestykseen sekä 

siistittiin torialue talven jäljiltä.  

 

 

 
 

 

Maalaustalkoissa pistettiin pensselit heilumaan ja edellisenä kesänä rakennetut 

myyntipöydät muuttuivat tutun siniharmaiksi. Torin kahvipöydät käsiteltiin puuöljyllä ja 

varasto/huussi –rakennelma arkkitehdin suunnitelman mukaisesti harmaasävyisellä 

kuultavalla tervamaalilla. Sen lisäksi, että lopputulos on kaunis se myös tuoksuu hyvältä! 

Maalaustalkoissa harjoiteltiin lisäksi kesää varten muurinpohjalettujen paistamista ja 

talkooväki pysyi hyvin toimintakunnossa hoitaessaan samalla maistamispuolta. 

 

 

 



 
 

 

Torikauden jo alettua kesäkuussa päästiin vihdoin katetun lavan kimppuun. 

Ensimmäisenä toimenpiteenä siirrettiin edellisvuonna rakennettu hiekkalaatikko pois 

”paraatipaikalta” ja lähemmäs karusellia. Näin samalla vakiintui lapsille tarkoitettu alue. 

Edellisvuonna hankittuja hiekkalelujakin hieman uusittiin. Kun hiekkalaatikko oli saatu 

pois alta, tasoitettiin lavalle suunniteltu alue ja rakentaminen saattoi alkaa. Samaan 

tapaan kuin varaston kohdalla, suosittiin lavankin perustuksessa luonnonkiviä.  

 

 

 



Katetun lavan sijoittelussa haluttiin viimeistellä maalaismaisen pihapiirin vaikutelma ja 

muodostaa kylätorista luonteva, kehämäinen kokonaisuus. Toisella laidalla sijaitsevat 

kahvio ja varasto/huussi, ja toisella katettu lava, kummallakin sivulla kiertävät 

myyntipöydät ja keskellä kahvipöydät. 

 

Katetun lavan muodoksi päätettiin lopulta ympyrämäinen mutteri, jolloin lavan muoto ei 

sulkisi pois mitään niistä toiminnoista, joita sille oli suunniteltu. Nyt lavan käyttö saatiin 

mahdollisimman monipuoliseksi, sitä voi käyttää esim. esiintymislavana erilaisille 

musiikkiesityksille ja näytelmille, suojaisana kahvittelu- tai levähdyspaikkana tai vaikkapa 

tanssilavana. 

 

Kun alkuun päästiin, lava nousi ripeästi ja oli jo juhannuksena 2012 käyttökunnossa. 

Lavan 2/6 –sivuilla kiertää rappuset helpompaa sisääntuloa varten ja 3/6 –sivuilla kaide. 

Lavaa varten hankittiin lisäksi puisia tuoleja ja pöytiä, jotta silloin kun esiintyjiä ei ole, 

olisi lava torivieraiden vapaassa käytössä. 

 

 
Tavoitteet – tulokset 

 

Hankesuunnitelmaan merkityn mukaisesti tavoitteena oli tarjota entistä useammalle 

mahdollisuus markkinoida tuotteitaan kotikylällä, lisätä toritoimintaa ja –alueen käyttöä 

sekä alueen kehittämisen myötä pystyä tarjoamaan alueen ihmisille entistä parempi 

yhteinen ”olohuone”. Koikkalan kylätorin toiminnan kehittämisellä virkistetään Koikkalan 

ja ympäröivien kylien elämää huomattavasti. 

 

Hankkeeseen osallistumisen tavoitteena oli hankkia lisää myynti- ja kahvipöytiä kasvaviin 

tarpeisiin ja torialueelta kokonaan puuttunut käymälä, varastotilat yhdistyksen 

irtaimistolle sekä katettu lava. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi oli tavoitteena 

siirtää torialueelle käynti ohikulkevan liikenteen kannalta turvallisempaan paikkaan ja 

uusia torialueen särentäaita. Näiden toimenpiteiden lisäksi tavoitteena oli hankkia 

kahvioon ja alueen kunnossapitoon liittyvää kalustoa (kahvin- ja vedenkeitin, tarjottimia 

ja muuta irtaimistoa kahvioon, ruohonleikkuri jne.). Lasten käyttöön oli lisäksi 

hankintalistalla asiallinen ja turvallinen hiekkalaatikko ja hiekkaleluja. Torialueen sekä 

kyläyhdistyksen muihin tapahtumatarpeisiin liittyen tavoitteena oli hankkia 

äänentoistolaitteisto. 

 

Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin erinomaisin tuloksin, suurin osa jo hankkeen 

ensimmäisen puoliskon aikana. Tehtyihin muutoksiin ja kylätorin kehittymiseen ollaan 

oltu erittäin tyytyväisiä ja se on antanut positiivista virettä koko kylälle! 

 

 

Aikataulu 

 

Suurin osa tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä ja hankinnoista saatiin tehtyä vuoden 

2011 aikana. Vuodelle 2012 jäi toteutettavaksi ainoastaan katetun lavan rakentaminen ja 

muutamien täydentävien hankintojen tekeminen ja nämä saatiin vietyä läpi aikataulussa. 

Katettu lava saatiin käyttöön juhannuksena 2012 ja viimeiset hankinnat suoritettiin 

heinäkuun 2012 lopussa. 

 

Projekti sujui siis kaikilta osin aikataulun mukaisesti. 

 

 

Kustannukset 

 

Kaikki yli 200 € hankinnat kilpailutettiin tekemällä hintavertailuja eri hankintapaikoista. 

Hintatiedot pyydettiin joko suullisesti tai kirjallisesti.  

 

Kokonaisuudessaan kustannukset pysyivät hyvin kurissa ja kaikki hankinnat saatiin 

suoritettua suunnitelman mukaisesti.  



Rahoitus 

 

Johtuen maksatusten kohtuuttomasta viipymisestä Koikkalan kyläyhdistys joutui 

ottamaan pankista lainaa rahoituksen järjestämiseksi. Etenkin ennakon maksatuksen 

huomattava viivästyminen pakotti turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen. Mikäli 

maksatukset olisivat tulleet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, emme todennäköisesti 

olisi tarvinneet ulkopuolista rahoitusta. Erityisen ikävää on, että rahoituksen järjestelystä 

aiheutuneita noin 400 euron kuluja ei ollut mahdollista laittaa hankkeen kuluiksi. 
 

 
Jatkosuunnitelmat 

 

Koikkalan kyläyhdistys jatkaa torialueen kehittämistä ja ylläpitoa. Suurimmat ja 

akuuteimmat hankinnat ja toimenpiteet saatiin toteutettua tämän hankkeen piirissä, eikä 

hetkeen ole tarvetta tehdä merkittäviä muutoksia. Torialueen ja –toiminnan ylläpitäminen 

vaatii kuitenkin jatkuvaa panostusta ja olemme avoinna uusille ideoille. ”Kylätori 

kuntoon” –hankkeeseen liittyvät asiakirjat säilytetään Koikkalan kyläyhdistyksen sihteerin 

arkistoissa. 

 

 

Loppusanat 

 

On ollut ilo olla näin hyödyllisessä ja hyvin toteutuneessa EU-hankkeessa mukana. Ilman 

tätä hanketta ei Koikkalan kyläyhdistyksellä olisi ollut mitään mahdollisuuksia tehdä 

vastaavia investointeja ja panostaa kylätorin toiminnallisuuteen. Nyt saamme nauttia 

hankkeen konkreettisista tuloksista monta kesää eteenpäin.  

 

 

 

Torilla tavataan! 

 

 
 

 


