
TEMMEKSEN KYLÄN
KYLÄSUUNNITELMA

”Temmes,
pieni ja pippurinen,
omaehtoinen ja
omatahtoinen.





KYLÄN HISTORIA

Muinaislöytöjen mukaan ihmiset liikkuivat Temmeksen seudulla 
jo 4000 vuotta sitten veden vielä lainehtiessa emäpitäjä Limingan 
niityillä. 

Vanhan tarinan mukaan ensimmäiset asukkaat tulivat Temmes-
joen varteen 1300-luvulla Haapojan suulle, johon syntyi maakun-
nallisessakin mittakaavassa iso Haapaniemen tila. Paikka on lähellä 
nykyistä Temmeksen kirkkoa.

Asutus kasvoi 1500-luvun puolivälissä savolaisten löytäessä 
Temmesjokivarren alueet. 1600-luvun puolivälissä Temmeksen 
verotaloja olivat ainakin Moukkala, kaksi Haurulaa, Vikiö, Sarkkila, 
Pekkala, Haapaoja, Haapaniemi, Hirvi, Ojala, Korkalainen (Kärsä-
mä), kaksi Kärsämää, Nalkkila, Siponpelto ja Louet. 1700-luvun 
lopulla Temmeksellä oli nelisenkymmentä taloa ja Kärsämänkyläs-
säkin toistakymmentä. Lisäksi oli kymmenkunta ruotusotamiehen 
torppaa.

Tuohon aikaan tiestöä ei juuri ollut. Huonokuntoinen lähinnä 
kirkkomatkoihin käytetty paaritie tuli Tyrnävän suunnasta Temmek-
selle, josta lähti Hartaanselälle kohti Saloisten kirkkoa. 

Temmesläisten kulku alkoi suuntautua Rantatien rakentamisen 
jälkeen Ouluun päin. Käyttöön otettiin kärryt, koska niitä tarvittiin 
maantiellä. Rantamaantielle pääsy oli kuitenkin hankalaa, olihan 
sille matkaa parikymmentä kilometriä. 

Savontien eli Temmeksen kohdalla nykyisen nelostien rakenta-
minen aloitettiin 1766. Se paransi temmesläisten yhteyttä huomat-
tavaksi liikepaikaksi kehittyneeseen Ouluun.

Alkujaan kirkko ja seurakunta hoitivat pitkälti niitä tehtäviä, 
jotka nykyään kuuluvat kunnalle. 

Temmeksellä 25.8.1867 pidetyssä kappeliseurakunnan ko-
kouksessa päätettiin perustaa Temmeksen kunta vaikka Limingan 
emäseurakunnan kirkkoherran näkemys oli, että Liminka ja Lumi-
joki muodostavat yhden kunnan ja Tyrnävä ja Temmes toisen.

Alkuunsa ei kuntakokouksissa ollut kovin suurta eroa seura-
kunnan ja kunnan asioissa. Temmeksen ensimmäinen kunnankirjuri 
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oli Kirkko-Pekkalan isäntä Isak Witali, joka oli mukana lähes 
puoli vuosisataa Temmeksen kunnalliselämässä.Temmes oli Suo-
men viimeisimpiä kuntia, jota johdettiin ilman kunnanjohtajaa 
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnansihteerin voimin. 
Vasta vuonna 1997 Temmekselle perustettiin kunnanjohtajan 
virka. 

Temmes sai oman kansakoulun vuonna 1891. Ensimmäinen 
koulurakennus sijaitsi lukkarin virkataloa vastapäätä eli nykyi-
sen Kuuselantien ja nelostien risteyksessä. Koulu paloi keväällä 
1938 ja uusi koulutalo rakennettiin nykyiselle paikalleen jo 
saman vuoden loppuun mennessä. Oppilasmäärä on vuosikym-
menten aikana vaihdellut, nykyään koulussa on n. 60 oppilasta.

Vuosikymmenten aikana Temmekseen kohdistui kuntaliitos-
paineita lähinnä Liminkaan. Temmesläiset torjuivat pyrkimykset 
ja päättivät jatkaa itsenäisinä.

Valtioneuvosto määräsi keväällä 1998 Limingan, Lumijoen, 
Temmeksen, Tyrnävän ja Rantsilan kuntien alueella suoritet-
tavaksi kuntajaon eheyttämisen kuntarajojen rikkonaisuuden 
vuoksi. Kunnasta irrallisia erillisiä alueita eli enklaaveja ei saanut 
jäädä. 

Temmes joutui eheytysmenettelyssä ahtaalle sillä Limingan 
ja Temmeksen kunnan rajat olivat erityisen rikkonaiset, sijait-
sihan huomattava osa Limingan kunnan maa-alasta Limingasta 
katsoen Temmeksen takana. Lopulta Temmes päätyi kuntalii-
tokseen Tyrnävän kanssa sillä kunnanhallituksen järjestämässä 
kuntalaiskyselyssä Tyrnävä vei niukan mutta selvän voiton 
Limingasta ja kunnanvaltuusto teki päätöksensä sen mukaan. 
Kuntaliitoksen myötä Temmeksen seurakunnasta tuli kappeli-
seurakunta.

Metsästys, kalastus ja keräilytalous olivat alkuajan Tem-
meksen elinkeinoja ja vasta1500-luvun loppupuolella alettiin 
harjoittaa maanviljelyä ja karjataloutta. Vuonna 2000 aktiivitiloja 
Temmeksellä oli 34, joista 13 lypsykarjatilaa. Nykyään on enää 
pari lypsykarjatilaa. 

Vielä reilut parikymmentä vuotta sitten Temmeksen 
keskustassa oli kolme kauppaa, huoltoasema, posti ja kolmen 
pankin konttorit. Nykyään Temmeksellä on yksi kauppa, jossa 
asiamiesposti, Rantsilan apteekin lääkekaappi ja polttoaineen 
jakelupiste.
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Korkeimmillaan Temmeksen väkiluku on ollut 1930-luvun 
alussa, lähes 1300 henkeä. Nykyään väkiluku on n. 700.

Temmeksen historiaan kuuluvat rököpukit joulun ajalle. 
Nuoriso lähti tapaninpäivänä kiertämään talosta taloon. Heillä oli 
rökövaatteet yllä ja talonväen tehtävänä oli arvuutella kuka kukin 
pukeutuneista nuorista oli.

Temmesläiset kuuluivat Limingan emäseurakuntaan ja lähin 
kirkko oli Limingassa. Ns. kulmasaarnoja  järjestettiin Temmek-
sellä erityisissä messupirteissä. Sellainen on ollut ainakin kirkkoa 
vastapäätä Perttulan törmällä sekä Kärsämänkylässä.

Omaksi rukoushuonekunnaksi Temmes perustettiin vuonna 
1766 ja samalla päätettiin aloittaa oman saarnahuoneen raken-
taminen. Se päätettiin rakentaa Haapaniemen lähellä olevalle 
kankaalle, tulevan Savontien varteen. 

temmeksen kirkko
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Temmeksen kirkko valmistui vuonna 1767 Antti Kallen-
poika Louetin toimesta.Koskelankylästä kotoisin oleva kirkon-
rakennusmestari rakensi kirkon omin luvin, sillä rakennuslupa 
koski vain saarnahuonetta. Useiden anomusten jälkeen kunin-
kaalta saatiin lupa kirkon vihkimiseen ja Temmeksen kirkko 
vihittiin käyttöön 2.7.1775.

 Temmeksen kirkko on erikoinen omaperäisen tyylinsä ta-
kia. Kirkko on yksi yhdestätoista säilyneestä tukipilarikirkoista, 
mutta poikkeaa muista torninsa takia. Koska kellot on sijoitettu 
torniin, torni on kaarevakattoinen ja tapulimainen normaalin 
piikin sijasta.

 1700-luvun aikana kirkossa lisäiltiin ja korjailtiin ikkunoi-
ta ja ainakin torni tervattiin. 1847 kirkko koki ensimmäisen 
suuren remonttinsa, kun temmesläiset alkoivat laajentamaan 
kirkkoa omin luvin sivulle päin tungoksen takia. Rakennustyöt 
kuitenkin keskeytyivät, kun luvaton remontti saatiin selville. 
”Kuokkamiesten kirkoksi” kutsuttu pikkusiipi jäi paikalleen ja 
siihen rakennettiin katto. Nykyään sitä käytetään kirkkokahvien 
nauttimiseen. Saman remontin aikana kirkon sisäosat maalattiin 
Carl Christoffer Stadighin johdolla, joka on myös maalannut 
alttaritaulun.

 1870-luvun loppupuolella kirkossa tehtiin useita pieniä 
korjauksia. Seuraava iso remontti tapahtui 1933, sitä suunnitel-
tiin pitkään ja hartaasti. Pienempien asioiden lisäksi kirkkoon 
hankittiin kamiinat, sakastiin puhkaistiin ovi ja lehteri raken-
nettiin. 1958 kirkkoon saatiin kuumailmalämmitys ja sähköt. 
Viimeisin iso remontti on tehty vuonna 1984, jolloin kirkkoon 
saatiin sähkölämmitys, lehteriä levennettiin, lattia uusittiin ja 
sakastiin vedettiin vesijohto. 

 Kirkon saarnastuoli jäljittelee Limingan saarnastuolia ja sen 
kaikukopan on lahjoittanut ja tehnyt temmesläinen Sillankorvan 
isäntä Juho Jaakonpoika Kärsämä 1874. Ensimmäinen Temmek-
sen kirkonkelloista on valanut Johan Jacob Mårtensson Tukhol-
massa 1782.  Kello halkesi käytössä 1954 ja se on sittemmin 
juotettu takaisin yhteen Kalajoen ammattiopistossa. Nykyinen 
kello on ostettu Lokomolta vuonna 1954. Urut kirkkoon han-
kittiin vasta 1987, aikaisemmin oli säestetty harmonilla.
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 Kirkonukko on toinen kirkon erikoisuuksista, silloin ukot 
harvemmin seisoivat omilla jaloillaan. Alkuperäinen ukko ei 
seissyt itsekseen, mutta lukuisien ryöstöyritysten jälkeen vuon-
na 1858 ukko oli niin hajalla, että päätettiin tehdä uusi. Uuden 
ukon teki Johan Kandelberg ja perimätiedon mukaan se muistutti 
silloista kappalaista, pastori Karl Henrik Elflinkiä. Ukko laitettiin 
aluksi porttihuoneen sisälle, mutta myöhemmin siirrettiin näky-
vämmälle paikalle ryöstöjen estämiseksi. 

Hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1771 saarnahuoneen 
yhteyteen ja sitä on sittemmin laajennettu huomattavasti useam-
paan kertaan. Hautausmaalla on neljä muistomerkkiä Suomen-
sodan, kansalaissodan ja talvi- ja jatkosodan. Hautausmaalle on 
myös pystytetty muistomerkki seitsemän evakkotiellä kaatuneen 
suomussalmelaisten evakkolapsen muistolle. Temmeksellä on yh-
teensä 38 sankarivainajaa, sankarihautojen pihapiirin on suunnitel-
lut Ilmari Wirkkala. 
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KYLÄMME NYT

Temmes kuuluu Tyrnävän kuntaan ja sijaitsee sen eteläisimmässä 
osassa. Temmekseltä on matkaa Ouluun 40 kilometriä. Väkiluku 
Temmeksellä on tällä hetkellä n.700 henkilöä. Asutus seuraa 
nauhamaisesti molemmin puolin nelostietä ja Temmesjokea. Tem-
meksen maastossa on pitkittäisiä ja poikittaisia hiekkakankaita. 
Osa asutuksesta sijoittuu vanhan Savontien (=Kestiläntie) ja osa 
vanhan nelostien (Vanhantien varsi) varteen. Temmes on liittynyt 
Tyrnävään vuonna 2001. Seuraavat kylät kuuluvat Temmekseen: 
Haapakylä, Haurukylä, Meijerinkylä, Ojakylä, Koskelankylä, 
Huhanperä ja Vanhantienvarsi.

Temmesjoki halkoo koko kylän, lähtien Kestilän syvänmailta 
ja laskee Liminganlahteen. Sen kokonaispituus on 80 kilometriä. 
Maisema on alavaa viljelysmaata, entistä merenpohjaa. Keväisin 
vettä virtaa runsaasti ja kesäisin natura-alueet rajoittavat valumaa 
ja virtaus on siten heikompi. Temmes on siltojen Temmes ja jokea 
ylittää yksitoista siltaa pohjoisesta etelään: Mäkelän silta, Mik-
kolan myllysilta, Vikiön silta, Perttulan silta, Haapaniemen silta, 
Hongan silta, Vanhantienvarren silta, Museon silta, Sillankorvan 
silta, Poikatemmeksen silta ja Koskelan silta. 

Suuret massat muuttolintuja käyttävät Temmeksen peltoja 
levähdys- ja ravintopaikkanaan syksyisin ja keväisin. Ensimmäiset 
saapuvat maaliskuun lopussa ja viimeiset lähtevät marraskuun 
lopulla.

Temmeksen kotiseutumuseon välittömässä läheisyydessä on 
vanha kolmen hehtaarin aarnimetsäalue.

Linnanmaan jätinkirkko on suojelukohde Koskelankylässä. 
Temmeksellä sijaitsee arvokas 250 vuotta vanha tukipilari-

kirkko.
Nelostien varressa sijaitsee Väinölä kylätalo, josta Temmeksen 

miehet lähtivät sotaan. Heidän kunniaksi on talon eteen pystytet-
ty kivi. Kylätaloa entisöidään parhaillaan talkoovoimin ja Poh-
jois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen valvonnassa.
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Temmes on ollut koko olemassaolonsa aikana ympäröitynä 
isommilla ja varakkaammilla pitäjillä. Temmeksen asukkaat ovat 
joutuneet pitämään puolensa  saadakseen tarpeelliset palvelut 
kylään kautta sukupolvien. Temmeksellä on  opittu tekemään 
asioita itse ja historian kirjat kertovat, että myös tarvittavat luvat 
on hankittu jälkikäteen (mm. kun lupa oli vain rukoushuoneeseen 
rakennettiinkin kirkko). Täällä on hyvä yhteishenki ja asioita on 
tehty paljon talkoilla esim. sähkön tuleminen kylään.

Temmesläiset ovat pitäneet yhtä kylänsä puolesta kun on 
neuvoteltu valtion, kirkon tai muiden kuntien kanssa. Me osaam-
me olla omaehtoisia ja omatahtoisia silloin kun haluamme, sekä 
pippuria löytyy myös kanssakäymisessä oman kylä väen kesken 
niin kuin ympärillä olevien kuntien kesken.

Temmesläisillä on positiivista luovaa ”hulluutta” ja kaikenlaiset  
ideat ovat pääasiassa sallittuja. Esimerkiksi nyt muualla Suomes-
sa vallitseva Zetor-traktori -innostus on Temmekseltä lähtöisin. 
1990-luvulla täällä oli Zetka-jengi ja Zetka-klubi. Temmeksen 
miehillä ei silloin ollut varaa harrikoihin niin he hankkivat Zetorit 
ja valloittivat koko Suomen Helsinkiä myöten ajaen traktorilla 
Mannerheimintiellä.

Temmeksellä on kulttuuripitäjän maine. Täällä on ollut aktii-
vinen nuorisoseuratoiminta 1930-luvulta lähtien aina 1970-luvun 
alkupuolelle. Harrastajateatteritoiminta oli erityisen aktiivista 
kyseisinä vuosikymmeninä Väinö Toppilan johdolla. Kylän perin-
teenä on ollut kesäisin esittää harrastajateatterinäytöksiä  alkaen 
1980-luvulta tähän päivään. 

pieni ja pippurinen, omaehtoinen ja
omatahtoinen
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faktat kylästä

 

Työpaikkoja Temmeksellä tarjoavat:
kauppa, päiväkoti, koulu, kirjasto, 
palvelukoti Mäntyrinne, kuljetusyritykset 
RV-Honka & Kuljetus Honka, Lehtokumpu 
kotieläinpiha & pitotapalvelu & majoitusta 
& Virletti-kampaamo, kotileipomo, 
autokorjaamot, talonmiespalvelu, 
seurakunta, työkaluedustajan työ, 
maanviljelys, Temmeksen saha & 
mylly, taksi Savela, muusikoiden työt, 
koneurakoitsijoita, polttopuukauppiaat, 
kuusen kasvatustyöt, kenneltoimintaa (4 
kenneliä), restaurointi-puusepän tehtävät, 
rakennuspalvelu ja Suomen Faba.

Temmeksellä toimivia yhdistyksiä 
ovat: 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Maa- ja kotitalousnaiset, Temmeksen 
kotiseutuyhdistys, Temmeksen 
kyläyhdistys, Temmeksen Taru, MTK 
eli Maaseututuottajat, Eläkeliiton 
Temmeksen yhdistys, Rantalakeuden 
Reuma ja Tules ry, Lakeuden luonto, 
4H, Teatteri Niityntallaajat, Temmeksen 
mylly ja saha, Temmeksen jakokunta, 
Metsähoitoyhdistykset, Liminka-
Temmes metsästysseura ja Temmeksen 
nuorisoseura.

Temmeksen väkiluku on noin 700 henkilöä.



KYLÄN HENKI JA ILMAPIIRI

Kyläkyselyn perusteella ilmapiiri koetaan pääsääntöisesti hyväksi. 
Ilmapiirin korjaamiseksi temmesläiset voisivat osallistua enemmän 
tapahtumiin ja järjestää tapahtumia.

Perinteisiä tapahtumia Temmeksellä ovat Temmespäivät, 
heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna (1970-luvulta asti). 
Temmespäivät ovat kaksipäiväiset, sisältäen jumalanpalveluksen, 
tanssit ja kyläjuhlat, joissa esitetään puheita ja lauluja.

Perinteisenä tapahtumana on ollut myös koulun puurojuhlat 
joulun aikaan, nykyään ko. tapahtuma on joulujuhla. Rompepäivät 
on osa Temmeksen perinteisiä tapahtumia (Martin markkinat, 
nykyään kevätmarkkinat), jotka pidetään entisellä shellillä. Kevät-
markkinoilla on kirpputori ja markkinat sekä buffet.

Siltojen Temmes -pyöräily on muodostumassa Temmeksen 
perinteiseksi tapahtumaksi. Siltojen Temmes on järjestetty kolme 
kertaa. Siltojen Temmes on pyöräilytapahtuma, jossa pyöräillään 
Temmeksen siltojen kautta museolle yhdistettynä kulttuuriin. 
Pyöräilyssä tehdään tutuksi Temmesjoen maisemia, kulttuuri ja 
yhteisöllisyyttä, jossa nuoret ja iäkkäämmät kohtaavat. Matkan 
pituus on 14 kilometriä.

Joulumarkkinat ovat olleet osa Temmeksen perinteisiä ta-
pahtumia. Ne on järjestetty Temmestorilla (nykyään Temmestori 
yksityisen omistuksessa). Joulumarkkinoilla on ollut käsityötuot-
teiden ja leivonnaisten myyntiä, arvontaa, joulupukin vierailu ja 
tarjolla tietysti puuroa.

Yhteistyö yhdistysten ja yksityisten ihmisten välillä on paran-
tunut viime vuosina Temmeksellä. Onnistuneet tapahtumat ovat 
edistäneet yhteistyön kehittymistä, mm. Temmespäivät, Siltojen 
Temmes, Loistava Temmes, Valaistu Temmes, Temmeltävä Temmes 
sekä kirkon 250-vuotisjuhlien myötä.
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KYLÄN VAHVUUDET,
VOIMAVARAT JA
MAHDOLLISUUDET 

Temmeksen vahvuutena on tapana ”moikata” naapuria ja kauppaan 
tullessa sanotaan päivää. Kauppa/posti, koulu, päiväkoti, kirjasto 
ja sijainti luetaan Temmeksen ehdottomiin vahvuuksiin lähipal-
veluiden tuottajina. Temmes koetaan rauhalliseksi ja turvalliseksi 
paikaksi elää.

Temmekseltä on hyvät kulkuyhteydet ympäri Suomen. 
Ympäristö on luonnonläheinen ja maaseutumainen. Temmeksen 
toiminnan kannalta vahvuutena nähdään myös tekemisen kult-
tuuri. Lisäksi kylä on täynnä taitavia kädentaitajia, mm. posliinin 
maalaajia ja nypläys- ja kutomapiirin aktiiveja. 

Temmes on entistä halutumpi asuinalue, maaseutumaisuus on säi-
lytetty. Palvelut ovat säilyneet ja jopa parantuneet. Isompi kauppa 
on sijoittunut kylälle ja huoltoasema, josta saa ruokaa ja autoilu-
palveluita. Harrastemahdollisuuksia on lisätty. Koulu ja päiväkoti 
sijaitsevat edelleen kylällä. Liikenneyhteydet ovat hyvät ja pyörätie 
Ouluun asti. Maastossa on ulkoilureittejä muuhunkin kuin 
hiihtokäyttöön. Yksityinen lääkärin vastaanotto on kylällä. Joen 
maisemointi on edennyt. Siltojen Temmes -reitistö on laajentunut 
ja pysyvä. Yhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä kylän yhteiseksi 
hyväksi ja joen virkistyskäyttö on lisääntynyt. Ravut on istutettu 
uudelleen jokeen. Temmesjoella melotaan ja ravustetaan.

YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ JA
TAVOITTEET 
visio
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Valokuitukaapeliverkosto kulkee Temmeksen kylällä jokai-
sessa niemessä ja notkossa.

Kylällä toimii Temmesraati, joka ohjelmoi ja kehittää kylän 
toimintaa kylän yhdistysten kanssa EU-rahoituksella.
Temmes ilmoitetaan Egenland-kisaan.

Frisbee-hanke.

Temmesjoen virkistyskäyttö.

Temmeksen Meijerin tilojen käyttömahdollisuudet sekä Meije-
rin tori alueen suunnittelu sekä aktivointi.

Nelostien nopeusrajoitukset katuvalojen alueella 60-70 km ja 
taajama-alueen merkit Meijerinkylälle.

Pyörätien jatkaminen Nurkkalantien kohdalta pohjoiseen päin 
Sarkkilan ja Maitolan mäen toiselle puolelle entiseen nelostien 
pohjaan (kylältä pääsisi pyörätietä pitkin Ouluun saakka).

Temmestuvan neuvolapalveluiden kehittäminen. Terveydenhoi-
tajan käynti kerran tai kaksi kuussa neuvolaikäisten hoitamista 
varten.

KYLÄMME TULEVAISUUS 
ideat ja toimenpiteet
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KYLÄKYSELY 2018 

Keväällä 2018 toteutettiin kyläkysely. Jokaiseen temmesläiseen 
postilaatikkoon jaettiin kyselylomake.
Millä tavalla Temmekselle saadaan asukkaita?     
Miten kylää pitäisi kehittää?          
Mitä palveluja tarvittaisiin?

Kyläkyselyn vastausten perusteella
• Temmestä pitäisi markkinoida enemmän (kylän ja koulun markki-
nointi/mainostaminen). Olisi oleellista myös mainostaa Temmestä 
aktiivisena ja luonnonläheisenä asumisympäristönä, jossa on pieni 
lähikoulu ja peruspalvelut saatavilla. Tarjolla on myös edullisia 
tontteja, (kunnan kaavoitusasia).
• Edullisia asuntoja pitäisi olla enemmän tarjolla Temmeksellä, 
erityisesti rivitaloja. Temmeksestä pitäisi tehdä haluttu asuinpaikka.
• Baari olisi hyvä olla toiminnassa.
• Temmekselle kaivataan lisää lapsiperheitä. Temmekselle muutta-
ville järjestettäisiin info-ilta Temmeksestä. Nelostie sijaintina antaa 
hyvät kehittämisen mahdollisuudet.
• Tieosuudelle kaivattaisiin katuvalaistusta kylältä Ouluun asti.

Kylälle toivottaisiin seuraavia:
• pikapankki, kahvila (esim. meijerialueelle)
• harrastusmahdollisuuksia (taistelulajeja, koiria, hevosia)
• kokoontumistiloja
• terveyspalvelut
• talonmiestoimintaa
• museolle rokkitapahtuma takaisin
• nuorisopalveluja enemmän, nuorista lähtöisin olevaa toimintaa, 
kunnan työntekijät laskeutuisivat kylän tasolle
• kulkuyhteydet Zeppeliiniin & Tyrnävälle keskustaan
• yleistä siisteyttä etenkin joen kunnossapitoon, lampaita 
jokirantaan pensaita syömään
• kalastuspaikkoja
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