
 

 

SALOISTEN NUORISOSEURAINTALON RAKENNUSHISTORIA 
 

(Myöhemmin Saloisten Reippaan seurantalo) 

Muistitietojen mukaan Saloisten Nuorisoseuraintalo on rakennettu 1900-luvun 

alussa. Talossa tiedetään toimineen Nuorisoseura Reipas, Saloisten Maamiesseura 

ja Saloisten Maataloustuottajat.  

Saloisten Reipas ry:n perustava kokous pidettiin Saloisten nuorisoseurain talolla 

8.2.1948. Vuonna 1948 Reippaan johtokunta on keskustellut nuorisoseuran 

johtokunnan kanssa mahdollisuudesta rakentaa pallokenttä seurantalon 

läheisyyteen, joka myöhemmin toteutettiin. Kesällä 1948 Reippaan johtokunta on 

anonut nuorisoseuralta vuokrattavaksi nuorisoseuraintaloa iltamia ja tansseja 

varten 1940-luvun lopulla. 

Reippaan toiminnan alkuvuosina, nuorisoseurantalo oli varsin vaatimattomassa 

kunnossa. Nuorisoseura Reipas, Saloisten Maamiesseura ja Saloisten 

Maataloustuottajat rakensivat syksyllä 1949 yhteisvoimin seuraintalolle uuden 

näyttämön sekä paini- ja kokoushuoneen.  

Yhdistykset laativat seuraintalon käytöstä sopimuksen. Sopimusehtojen mukaan 

näyttämön ja paini-kokoushuoneen käyttö oli vapaata kaikille sopijayhdistyksille.  

Nuorisoseuraintalon kunto rapistui ja talvella 1955 talosta tehtiin peruskorjaus ja 

– laajennussuunnitelmat, joiden mukaan uutta tilaa tulee n. 60 m2.  

Vanhassa osassa uusittiin lämmityskiellossa olleet tulisijat ja hankittiin kaksi uutta 

lämmityslaitetta näyttämöä ja paini - kokoushuonetta varten. Ravintolan ja salin 

huonokuntoiset lattiat uusittiin, pärekaton päälle asennettiin bitumikate, ovia, 

ravintolan kalusteita ja salin istumapenkkejä uusittiin. Käyttökelvoton vanha 

puuvaja-käymälärakennus purettiin ja tilalle rakennettiin uusi ulkorakennus sekä 

vanha sortunut kaivo puhdistettiin ja syvennettiin. 
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Vuonna 1961 lamavuosien jälkeen toimintaa viriteltiin jälleen käyntiin. Saloisten 

kunta oli vuokrannut Nuorisoseuraintalon Kirkonkylän koulun veistotilaksi neljänä 

päivänä viikossa. Tällöin talolla pidettiin myös koulujen käsityötunteja.  

Saloisten Reipas ry järjesti seuraintalolla myös urheiluiltoja 1960-luvun alussa. 

 

Talvella 1967 urheiluseura 

Saloisten Reipas ry johto-

kunta on miettinyt seurain-

talon ostoa tai vuokraamista 

Saloisten nuorisoseuralta.  

Talon kunnostamisesta teetä-

tettiin kuntoarvio rakennus-

mestari Teuvo Kilpeläisellä. 

Nuorisoseuraintalo ja Kinna-

potti-niminen tila siirtyivät 

2.1.1971 Saloisten Reipas ry 

omistukseen. Tämän jälkeen  

talo on ollut urheiluseuran 

toiminnan keskipiste. 

Seurantaloa kunnostettiin vuoden 1971 aikana. Huhtikuussa 1971 saatiin 

nuorisoseurantalon sali kunnostetuksi niin, että voitiin pitää ensimmäiset Konkari-

tanssit. Konkari-tanssien ja nuorten tanssien ohella aloitettiin nuorisoseurantalolla 

bingotoiminta syksyllä 1971. 

Vuoden 1971 lopulla tuli tarve saada lisämaata tonttiin ja neuvottelujen tuloksena 

tontin pinta-ala kasvoi 7000 m2:iin. 

Saloisten Nuorisoseuraintalo  

1970-luvun alussa 
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Laajennussuunnitelma, Saloinen 21.4.1972,     

rakennusmestari J.Koskela 
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Asemapiirros Saloisten Reippaan toimitalon tontista,  

Saloisissa 8.12.1972, Teuvo Kilpeläinen 
 

 
 

Maaliskuussa 1971 kunnostettiin seurantalon tiloja Kuorma-autojen tilaus-

keskuksen (KTK) käyttöön.  

Kevään ja syksyn 1972 aikana laadittiin seurantalosta laajennuspiirustukset 

opetusministeriön hyväksyttäväksi, veikkausvoittorahojen anomiseksi 

hankkeeseen. Samanaikaisesti käynnistyivät suunnitelmat palloiluhallin 

rakentamiseksi seurantalon yhteyteen. Hanketta ei kuitenkaan toteutunut. 

Seurantalon kunnostustyöt toteutettiin talvella 1973 ja peruskorjaus valmistui 

vuoden 1974 aikana. Salin istumapaikkaluvuksi tuli 370 ja kokonaispaikkaluvuksi 

458 henkeä. Peruskorjatun seurantalon tupaantuliaisia ja Saloisten Reipas ry:n 

25-vuotisjuhlia vietettiin 18.11.1973.  

Talvella 1975 laati insinööri Juhani Tanner piirustukset 90 m2:n suuruisesta 

laajennuksesta seurantaloon, jolloin seurantalon leveys kasvoi n. 4 metriä. 

Laajennustyö toteutettiin syksyyn 1975 mennessä. 

Toiminta seurantalolla jatkui aikaisempaa isommissa tiloissa, mutta väsymisen 

merkkejä oli nähtävissä 1970-luvun puolivälissä ja vuonna 1977 lama vaikutti 

huvi- ja bingotoimintaan. 

Seurantalolla järjestettiin Konkari-tansseja 1970-luvun alusta vuoteen 1979. 

Seurantalon salissa on esitetty myös näytelmiä, pidetty konsertteja ja 

bingotoimintaa syksystä 1971 talveen 1979. Konkari-innostuksen laantuminen ja 

bingokiinnostuksen vähentyminen johtivat siihen, että huvitoiminta lopetettiin ja 

koko seurantalon ensimmäinen kerros vuokrattiin eteläpohjalaisen huonekalu-

liikkeen myymäläksi.  
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Kuva talvella 1979. 

Remontit ja 

laajennukset muuttivat 

seurantalon ulkoasua 

melkoisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980-luvun alkuvuosina seurantalon ensimmäinen kerros oli edelleen 

vuokrattuna, seurantaloa laajennettiin ja rakennuksessa tehtiin joitakin pakollisia 

korjauksia mm. lämmitysjärjestelmän uusiminen sekä katon ja vuotavien 

vesijohtojen korjauksia, wc- ja keittiötilojen sekä pintojen uusimista. 

Vuokralaisina olivat Kuorma-autojen tilauskeskus (KTK) tammikuuhun 1978 asti 

sekä kaksi huonekaluliikettä.  

Seurantalo vapautui vuokralaisista vuonna 1986, jonka jälkeen seurantalolla 

tehtiin mittavia kunnostustöitä, jonka tavoitteena oli saada koko rakennus seuran 

omaan käyttöön.  

Huvitoiminta käynnistettiin uudelleen lokakuussa 1986 ja seuratalolla pidettiin 

Konkari-tansseja vuosina 1986-88. Tanssitoiminnan tappiollisuudesta johtuen 

huvitoiminta lopetettiin talvella 1988. 

Seurantalon ensimmäisen kerroksen sydämen muodostaa sali, joka on aikoinaan 

toiminut tanssisalina. Salin eteläpäädyssä on sijainnut esiintymislava, erillinen 

sisääntulo näyttelijöille, orkesterin taukotila wc- ja suihkutiloineen sekä 

umpinäyttämö. Esiintymislava on sittemmin purettu pois. 

Ensimmäisessä kerroksessa on sijainnut sisääntulon yhteydessä narikka, keittiö ja 

myyntiluukulla varustettu kahvio.  

 
Nykytilanne Saloisten Seuranmäen kirpputoritoimintaa 

varten vuokratusta 1. kerroksesta. 

 

Saloisten Reipas ry on vuodesta 1998 

vuokrannut seurantalon ensimmäisen ker-

roksen Saloisten Seuranmäen kirpputori-

toimintaa varten. 

Vuonna 2005 seurantalo on liitetty 

kaukolämpöön, aikaisemmin rakennuksen 

lämmitysmuoto oli öljylämmitys.  

Alun perin talossa oli puilla lämmitettävät 

peltiset pönttöuunit. 
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Kirpputoritoiminnan yhteydessä on toiminut kahvio, joka on sittemmin lopetettu 

ja nykyisin kahvio toimii kirpputorikäytössä. Kahvion vieressä sijaitsee keittiö, 

josta johtaa kapea käytävä seurantalon eteläpäädyssä sijaitsevaan entiseen 

orkesterin taukotilaan, suihkuhuoneeseen ja wc-tiloihin, jotka nykyisin toimivat 

kirpputorin varasto-, työ- ja toimistotiloina. 

Seurantalon ensimmäisen kerroksen sali toimii nykyisin kirpputorin myymälä-

tilana.  

Seurantalo on kaksikerroksinen. Seurantalon toisessa kerroksessa sijaitsevat 

Saloisten Reipas ry:n käytössä olevat toimistohuoneet, kaksi kamaria ja lisäksi 

tyhjää vinttitilaa. 

Kiinteistön maapohjan ja Saloisten Reippaan seurantalon omistaa nykyisin 

Saloisten Reipas ry. 

LÄHIYMPÄRISTÖ 

Kiinteistöllä sijaitsee Saloisten Reippaan seurantalon lisäksi kesällä 1988  

rakennettu Saloisten Reipparin grillikioski.1980-luvun alussa huomattava osa 

tontin pinta-alasta, n. 2000 m2, päällystettiin asfaltilla. 

Ilmakuva Saloisten Reippaan tontista 2012  



SALOISTEN NUORISOSEURAINTALON RAKENNUSHISTORIA 7 

Arkkitehtistudio EMP Oy  Raahen kaupunki 

 

RAKENNUKSEN KUVAUS 

Saloisten Reippaan seurantalo/ Saloisten Seuranmäen kirpputori  

Nyk. käyttö 1. krs. kirpputori 

 2. krs. Saloisten Reipas ry:n toimistotilat 

Alkup. käyttö   Saloisten  nuorisoseuraintalo 

Rak.aika rakennettu 1900-luvun alussa, 

peruskorjattu ja laajennettu vuosina 1955, 1971-74 sekä 1980-luvulla 

Suunnittelija  laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmat v. 1972rakennusmestari . 

 J.Koskela ja laajennussuunnitelmat v. 1975 insinööri Juhani Tanner 

Kerrosluku  1+2. kerroksessa Saloisten Reipas ry:n toimistotilat/ kaksi kamaria/ 

 tyhjä vintti 

Perusta  tuulettuva rossipoja, betoni 

Runko  osittain hirsi, laajennusosalla puurankarakenne 

Kattomuoto  harjakatto poikkipäädyin, laajennusosalla osittain loiva pulpettikatto 

Kate huopa, harmaa 

Vuoraus höylätty vaakaponttilauta 

Ulkovärit  punainen, listat, puitteet valkoiset ovet valkoiset 

Kerrosala Vanhan osan kerrosala 412 m2 

 1. laajennuksen kerrosala 81 m2 , 2. laajennuksen kerrosala 60 m2 
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Sisäänkäynti nykyiselle kirpputorille, 

entinen narikka, takana wc-tilat. 

 
 

 

 

 

 

Entinen kahvio, joka nykyisin toimii 

kirpputorikäytössä. 

 

 

 

 

 

Seurantalon Sali, jossa aikoinaan 

järjestettiin mm. tansseja ja joka nykyisin 

toimii kirpputorikäytössä. 

  

Salia on laajennettu 1980-luvun lopulla. 

 

 

 

 

Salissa sijaitseva kirpputorin myyntitiski. 

 

Myyntitiskin pohjoispuolella sijaitsevassa 

huoneessa olevaa kirpputoritilaa. 

 

 

Tietolähteet: 

Tietojen koonti, kuvaukset ja haastattelut, Jaana Pekkala ja Riitta Svensk  

Raahen kaupunki 21.8.2015 

Haastattelu ja nykyinen pohjapiirrosvuokralainen Saloisten Seuranmäen 

kirpputori/ toimitusjohtaja Veikko Vilminko 21.8.2015 

Teos Saloisten Reipas 1948-1988, Aarre Aunola, Kalajoki 20.8.1988 

Saloisten Reippaan urheilutalon peruskorjaussuunnitelma,  

Raahen kaupungin rakennusvalvonta 


