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KARJALA ONVoimavara

Itäinen kulttuuriperintömme on henkinen aarre-
aitta, joka on vuosisatojen kuluessa innoittanut 
suomalaisia taiteellisiin suurtekoihin. Suomen 
kansalliseepos, Kalevala, pohjautuu karjalaisiin 
kansanrunoihin. Kalevalan päivä on myös suo-
malaisen kulttuurin päivä. 

Tässä julkaisussa kerrotaan hankkeesta, jolla jo-
kainen lukija voi osallistua merkittävään kulttuu-
ritekoon, itseään hyödyttävällä tavalla. 

Viime sotiin asti Suomeen kuului karjalankielisiä 
alueita. Kysymyksessä ei ole suomen kielen itä-

murre, vaan oma kieli, joka sai virallisen, ei alu-
eellisen kotoperäisen kielen aseman vasta vuonna 
2009. Vaikka karjalasta on normitettu jo kolme 
kirjakieltä, on huoli sen elävänä säilymisestä ai-
heellinen. 

Karjalan kielen säilyttänyt Raja-Karjala menetet-
tiin alueluovutuksissa ja kieliyhteisöt hajosivat. 
Alueen väestö evakuoitiin pääasiassa Pohjois-
Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Etelä-Kainuuseen.

Nurmeksen Bomban talo ja karjalaiskylä ilmen-
tävät rajakarjalaista kulttuuriperintöä. Se on 

luonteva paikka koota hajallaan asuvat karjalan 
kielen puhujat, siitä kiinnostuneet ja sitä tutkivat 
yhteisöön, joka palvelee myös karjalan kielen säi-
lymistä elävänä.

Bomban talo toteutettiin kiinteistöyhtiönä, jonka 
pääosakkaina olivat Nurmeksen kaupunki, Karja-
lan Liitto ja Suojärven Pitäjäseura. Näiden lisäksi 
osakkeita merkitsi noin 900 henkilöä, perhettä ja 
yhteisöä. Nyt käynnistyvän hankkeen ensimmäi-
nen vaihe, myös yhteisöjen vapaa-ajan viettoa pal-
veleva lomarakennus, toteutetaan erillisenä kiin-
teistöyhtiönä. Sen 100 euron arvoisen osakkeen 
merkitsijä on oikeutettu saamaan hyvin varus-
tellun loma-asunnon osa-aikaiseen omistukseen 
todella edullisesti (kuva alla).

LomaSirmakan huoneistot ovat uudistetun kylpylän vieressä Pielisen rannalla. Niissä on keittiö, astiastot, liinavaatteet, televisio ja osassa oma sauna. Kylpylään alle 100 m, Bomban 
talolle 400 m, golfkentälle alle kilometri, Nurmeksen keskustaan 2,5 km. Kaikki palvelut ovat lähellä, mutta olet silti kuin omalla mökillä. Kävelyreitit ja talvella ladut johtavat pihalta 
vaaramaisemiin. Kolin, Ruunaan ja Hiidenportin kansallispuistoihin on alle tunnin ajomatka.

...myös sinulle!



Sanastoa suomeksi:  
virrotanda = elvyttäminen, paistu = puhuttu, 
hos = vaikka, tuassen = puolestaan, nenis = 
noista, nenga = näin, jyty = tavalla, sto = että, 
äijän = paljon, linnah = kaupunkiin, planuidu 
= suunniteltu, zavodie = aloittaa

Karjalan kieldä on paistu Suomessa iänkaiken. 
Enzimäzet kirjutuksetgi löyvettih jo 12. vuozi-
sualla. Kieli ei suanun kuitengah ni mimmois-
ta sijua, hos Suomen iččenäzyön alguvuozina 
Raja-Karjalan alovehella suurin oza eläjistä 
pagizi karjalua. Se ei päden Suomen valdivon 
intressilöih. Vasta 2009 tunnussettih karjalan 
kieli ei alovehellizeksi vähemmissön kieleksi.

Karjalan pagizijat on juattu aigoinah livvinkie-
lizih da varsinaiskarjazih. Varsinaiskarjalazet 
tuassen pohjaskarjalazih da suvikarjalazih. 
Nenis kolmesta paginajoukosta Veńan puolella 
Petroskoisssa kehitettih livvinkarjalan kieli da 
pohjaskarjalasta vienankarjalan kieli. Nygöin 
on Suomessa normitettu kolmas kieli suvikar-
jalan pohjalda da sidä on ruvettu kuččumah 
varsinaiskarjalaksi. Kielen kehitändä alotettih 
aigoinah jo Tverin Karjalassa.

Nenga meillä on saamilazien jyty rinnakkah 
karjalan kielen ual kolme kieldä; livvi, viena 
da varsinaiskarjala. Mie ezitin jo 1991 samat 
nimet eri kielimuodoilla. Silloin professor 
Pertti Virtaranta da Pekka Zaikov sanottih, 
sto yhteh kieleh piässes pidäis luadie äijän vä-
givaldua eri murdehilla.

Kielen virrotannassa kielipezätoimi on paras 
keino. Nenga suahah ozanottajat pagizemah 
kogo aijan vähemmissön kieldä. Saamin kie-
li on silleh suadu hengih. Nurmeksen linnah 
Bomban alovehella on dai planuidu zavodie 
kielipezät lapsilla i aiguzilla.  

Feďan Paušu

Karjalan kielen 
virrotanda

Puurakentamiskoulutus

Kylpylän vieressä, Bomban karjalaiskylän laidalla 
oleva LomaSirmakka vaalii itäistä kulttuuriperintö-
ämme. Sen pohjalle syntyi kehittämissuunnitelma, 
joka sai nimekseen Karjala on voimavara. Arvokas 
kulttuuriympäristö, Pohjois-Karjalan kaunis ja puh-
das luonto muodostavat ainutlaatuiset puitteet vapaa-
ajan vietolle ja myös perustan yhteiskunnan kaikki-
naiselle kehitykselle.

Käytännön kehittämistyötä jatkamaan on perustettu 
Osuusyhteisö Satakieli- niminen osuuskunta. Sen 
toimialana on kieli ja kulttuuripalvelut. Osuuskunta 
pyrkii edistämään karjalan kielen asiaa tarjoamalla 

puitteet, joissa karjalan kielen puhujat, siitä kiinnos-
tuneet ja sitä tutkivat voisivat vuorovaikutussuhtees-
sa turvata kielen säilymisen elävänä. Osuuskunta on 
myös alusta, jolle myöhemmin syntyy pääosin vir-
tuaalisena toimiva kansalaisopisto. Sen ohjelmaan 
kuuluisi kieliasian lisäksi ainakin omaehtoisen ra-
kentamisen koulutusta.

Muualta, esimerkiksi saamelaisalueelta saatujen ko-
kemusten valossa kielipesätoiminta on osoittautunut 
hyväksi keinoksi saada kieli siirtymään sukupolvelta 
toiselle. Nurmekseen on suunniteltu lasten kielipesää 
joko kaupungin tai yksityisenä perhepäiväkotina, 

jossa olisi myös karjalankielistä ohjelmaa.

Osuusyhteisö Satakielen kiireellisin tehtävä on to-
teuttaa uudenlainen kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus, 
jonka ytimen muodostavat kielipesät. Niistä en-
simmäinen toteutetaan erillisenä kiinteistöyhtiönä 
samalla tavalla kuin uusi Bomban talo. Siinä oli n. 
800 – 900 pienosakasta, jotka saivat lähinnä vain 
hyvän mielen panostuksestaan hankkeeseen. Uuden 
kiinteistöyhtiön osakkuus tuo mukanaan merkittäviä 
vapaa-ajanviettoon liittyviä etuja.

Osuusyhteisö Satakieli

Oma talo, unelmasta totta!

Alkuperäinen, luovutetun Karjalan Suojärvellä ollut Bombinin sukutalo on esimerkki omaehtoisesta asuintalon rakenta-
misesta. Se pystytettiin vuoden 1855 kesän kuluessa, vieläpä ilman yhtään rautanaulaa tai metallista sideosaa.

Asuntoja rakennetaan kahdella tavalla, omaehtoi-
sesti tai tuottajamuotoisesti. Omaehtoinen raken-
taminen ei tarkoita itse tekemistä, vaan hankkeen 
ohjausta asunnonhankkijalle edullisella tavalla. 
Tähän tarjoaa nykyinen rakentamistekniikka hyvät 
mahdollisuudet.

LomaSirmakan pitkään jatkunut omaehtoisen ra-
kentamisen kannustus- ja koulutustoiminta tehos-
tuu, kun Osuusyhteisö Satakieli valmistelee kansa-
laisopistoa, jonka ohjelmaan aihe sisältyy.  

Nurmekseen suunnitellut koulutus- ja kehittämis-
hankkeet liittyvät pyrkimyksiin asunnonhankkijal-
le edullisen, omaehtoisen asuntorakentamisen ke-
hittämiseksi. Yksi rakennetuista koekohteista, As. 
Oy. Säästökylä, palkittiin YK:n tiede- ja kasvatus-
järjestön (UNESCO) ja Kansainvälisen arkkiteh-
tuuriliiton (UIA) kilpailussa, 

Omaehtoisen rakentamisen koulutusta valmistele-
maan Luonnonvarakeskus (LUKE), Karelia Am-

mattikorkeakoulu, SITRA ja metsäteollisuuden 
PUUINFO Oy ovat asettaneet työryhmän. Valmis-
telutyön pohjana on laaja tutkimus- ja arkistoai-
neisto, johon sisältyy useita väitöstutkimuksia sekä 
muita opinnäytteitä.  

Bomban talo toteutettiin Nurmekseen erillisenä 
kiinteistöyhtiönä. Osuusyhteisö Satakieli toteuttaa 
kieli- ja kulttuuriyhteisöä palvelevan rakennuksen 
samalla tavalla. 

Rakennus on yksi edellä kerrotun koulutusohjelman 
kolmesta koerakennuskohteesta, joilla vertaillaan 
pientalojen erilaisia tuotantotapoja ja rakennuskus-
tannuksia.

Viereisellä sivulla esitellylle hankkeelle on varattu 
tontti ja sille on myönnetty rakennuslupa. Kohteen 
toteuttavan kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjoh-
taja on ins. Kari Onnela. Hän toimi edellä mainitun 
As. Oy. Säästökylän projektipäällikkönä.

Karjala on voimavara – strategiaan liittyy erillinen ohjelmaosio omaehtoisen puu-
talorakentamisen edistämiseksi mm. koulutustoimilla, pääosin virtuaalisesti toimi-
van kansalaisopiston puitteissa. 



Kaikki matkailu on kulttuurimatkailua. Kosketuk-
sessa omasta arkielämän piiristä poikkeavaan kult-
tuuriympäristöön, ihmisen arvomaailma joutuu 
koeteltavaksi. Kokemukset ja elämykset avartavat 
ihmismieltä. Voi sanoa, että matkailu usein suun-
tautuu myös ihmiseen itseensä.

Ajatellaan, että ihminen kokee olemassaolonsa jär-
jellä, tunteella tai kuulumalla johonkin yhteisöön. 
Yhteisöä ei voi perustaa, mutta sellainen voi syntyä 
ihmisten vuorovaikutuksessa. Yhteisö on monesti 
organisaation vastakohta. Organisaatio on hierark-
kinen ”komentojärjestelmä”, josta armeija käy esi-
merkistä.

Yhteisö on uutta luova potentiaali, joka on enem-
män kuin jäsentensä summa. Yhteisön syntyä voi 
kuvata portaikolla. Sen alin taso, fyysinen integraa-
tio, tapahtuu, kun joukko ihmisiä kokoontuu yhteen. 
Kun nämä ryhtyvät yhteiseen hankkeeseen, seuraa 

toiminnallista integraatiota. Yhdessä toimien voi 
kehittyä yhteisyyden tunnetta, sosiaalista integraa-
tiota. Prosessi voi johtaa tavoitteelliseen tai jopa 
kulttuuriseen integraatioon, jossa yhteisö asettaa 
uusia, omia tavoitteitaan. Sellainen voi esimerkiksi 
olla yhteisen karjalan kirjakielen kehittäminen. 

Kulttuuristen juuriensa tunteminen ja tiedostami-
nen auttaa terveen itsetunnon syntymistä ja luo 
pohjan ihmisen syvimmälle olemuspuolelle, iden-
titeetille. Sillä on itseisarvo, jota ei voi korvata 
millään välineillä, esimerkiksi yhteiskunnallisella 
statuksella tai aineellisella hyvinvoinnilla. 

Hyvin kauas ei ole niin 
pitkästi kuin itseensä. 

Eija Jaakola

Matkalla itseemme
Haluatko jättää itsestäsi jäljen historiaan? 
Kertoa tarinasi lapsillesi ja lastenlapsille – 
ja auttaa heitäkin löytämään juurensa? Ha-
kea syy-yhteyksiä tapahtumille, ymmärtää 
enemmän omaa itseäsi ja elämääsi?  Tätä 
kaikkea ja paljon muuta on Pepi Reinikaisen 
kehittämä elämänkertakirjoittamisen malli. 

Osuusyhteisö Satakieli on neuvotellut Pepi 
Reinikaisen kanssa elämänkaarikirjoituksen 
kurssien järjestämisestä LomaSirmakassa. 
Niistä tulee tietoja yhteisön kotisivuille.

Elämänkaari-
kirjoitus

Elämä on elämäntehtävä. 
Aina.

Pepi Reinikainen
Rakastajan kasvot 1997

Se, mikä ihmisessä ja ihmiselle on arvokasta, on hänellä mukanaan. Aina.
Oscar B. 

2. asuinkerros


































































 
 
 


















 












 



1. asuinkerros



 

 









 













 




























 

 
 
 
























 











































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 





























































 

 









 













 




























 

 
 
 
























 











































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 



























































LomaSirmakan alueesta lohkotulle tontille on saa-
tu rakennuslupa tilavalle loma-asunto rakennuk-
selle. Tämä yhteisöjen tarpeita palveleva kohde 
toteutetaan erillisenä kiinteistöyhtiönä, joka sai 
nimekseen Kiinteistö Oy Kandeleh. Rakennustyöt 
käynnistyvät elokuussa.

Bomban alueelta on toistaiseksi puuttunut erilaisiin 
perhe- ja yhteisötapahtumiin soveltuva lomatalo. 
Nyt käynnistetyn hankkeen toivotaan edistävän 
myös niiden karjalaistaustaisten yhteisöjen paluuta 
Nurmekseen, jotka Bomban omistusjärjestelyissä 
luopuivat sen osakkeista. Nämä lähes 900 Bomban 
pienosakasta saivat 100 markan sijoituksestaan 
kulttuurihankkeeseen lähinnä vain hyvän mielen. 

Kiinteistö Oy Kanadeleh én 100 euroa maksavaan 
osakkeeseen liittyy monia lomaetuja. Niistä mer-

kittävin on, että uuden kiinteistöyhtiön 300 ensim-
mäistä osakemerkitsijää saavat oikeuden lunastaa 
itselleen loma-asunnon aikaomistukseen 2 500 
euron kauppahinnalla. Viimeksi myytyjen osak-
keiden keskihinta oli 8 500 euroa. Asiasta lisää 
takasivulla.

Tällä poikkeuksellisella järjestelyllä edistetään uu-
denlaisen vapaa-ajanyhteisön syntyä.

Kandeleh kutsuu sinuakin

Kiinteistö Oy Kandeleh’en hallituksen puheenjohtaja, 
insinööri Kari Onnela harrastaa kanteleen soittoa.



Ritopolku Suojärve
nka

tu

Tavintie

Tuulentie

Tsasouna

KYLPYLÄ

kesäteatteri

kesätori

BOMBA

Kalevanhovi

LomaSirmakka

KIELIYHTEISÖPielinen

Sirmakka-
Sinun lomamökkisi LomaSirmakassa.

Sinun rantasaunaltasi avautuu näkymä suurelle, puhdasvetiselle Pieliselle.

loma-asiat kerralla kuntoon

klubissa

Tavintie 6, 75500 Nurmes
puh. 013 480 455, fax 013 480 457

info@lomasirmakka.com
www.lomasirmakka.comwww.karjalaonvoimavara.fi

Lomahuoneisto 36 m2

LOMASIRMAKAN  
HUONEISTOTYYPIT

Lomahuoneisto 30,5 m2 Lomahuoneisto 33,5 m2

* alle 6-vuotiaat lapset ilmaiseksi  |  * Lisämaksu lemmikieläimistä 10€/ lemmikki/majoituskerta
Hinnat voimassa 14.8.–21.12.2018

 1–2 hlöä  3–5 hlöä
1 vrk 92 € 118 €
2 vrk 155 € 197 €
3 vrk 218 € 273 €
4 vrk 272 € 341 €
5 vrk 321 € 405 €
6 vrk 366 € 461 €
7 vrk 411 € 515 €
Lisävrk 43 € 51 €

 1–2 hlöä  3–6 hlöä
1 vrk 86 € 111 €
2 vrk 143 € 183 €
3 vrk 197 € 252 €
4 vrk 244 € 315 €
5 vrk 285 € 371 €
6 vrk 328 € 420 €
7 vrk 364 € 468 €
Lisävrk 35 € 44 €

 1–2 hlöä  3–4 hlöä
1 vrk 78 € 101 €
2 vrk 125 € 161 €
3 vrk 173 € 224 €
4 vrk 214 € 279 €
5 vrk 252 € 329 €
6 vrk 286 € 371 €
7 vrk 318 € 411 €
Lisävrk 30 € 40 €

SUIHKULLINEN 
LOMAHUONEISTO 

30,5 m²

Sesongin ulkopuolinen loppuvuoden vuokraushinnasto
SUIHKULLINEN 

LOMAHUONEISTO 
36,0 m²

SAUNALLINEN 
LOMAHUONEISTO 

33,5 m²

LomaSirmakan alueesta lohkotulle tontille nousee 
kiinteistöyhtiö, joka on osa uudenlaista vapaa-ai-
kayhteisöä. Se luo uutta sisältöä ja vetovoimaa pää-
asiassa muuten jo olemassa oleviin puitteisiin. 

Kiinteistö Oy Kandeleh én osake maksaa 100 euroa. 
Sillä saa Sirmakka- klubin ainaisjäsenyyden kaik-
kine etuineen ja oikeuden ostaa oma loma-asunto 
aikaomistukseen huippuhalvalla. Jäsenmaksu pa-
lautuu jo yhden viikon lomalla edullisten klubihin-
tojen muodossa.

Uuden kohteen rahoittamiseksi 300 osaketta myy-
dään samalla 2 500 euron hinnalla, riippumatta 
loma-asunnon koosta tai lomaviikon ajankohdasta. 
Loma-asunnot peruskorjataan uudisrakennuksen 
valmistuttua. Aikaosuuden omistaminen on edulli-
sin tapa majoittua LomaSirmakassa! Osake on kiin-
teistösijoitus, jota ei voi verrata turisteille ulkomailla 
myytäviin viikko-osuuksiin.

LomaSirmakka koostuu neljästä omilla tonteillaan 
olevasta kiinteistöyhtiöstä. Kanta-asiakkaat, sir-
makkaklubilaiset, ovat saaneet ostaa kohteesta ai-

kaomistuksen, esimerkiksi yhden viikon. Siitä vas-
tike on ollut 87 - 99 euroa. Majoitusmaksua omasta 
lomaviikosta ei peritä.

Osakas voi käyttää viikkonsa LomaSirmakassa tai 
vaihtaa toiseen Interval Internationalin kohteeseen. 
Majoitusmaksua ei niissäkään peritä, kun oman 
kohteen vastike on maksettu. 

Interval International tarjoaa laadukkaita vaihtopal-
veluita ja muita lisäarvoa tuottavia ohjelmia loma-
osuuden omistaville jäsenilleen. Intervalilla on yli 
2700 lomakohteen verkosto 75 maassa ja se palvelee 
lomakohdeasiakkaitaan ja noin kahta miljoonaa jä-
sentään 19 maassa. 

Intervalin jäsenyys toimii ns. viikkoperiaatteella 
eli oma viikko vaihdetaan vastaavan tasoiseen ja 
kokoiseen viikkoon omien tarpeiden mukaan. Viik-
kojärjestelmässä oma viikko on omassa käytössä, 
jollei sitä erikseen luovuta vaihtojärjestölle vaihtoon 
käytettäväksi. 

Interval antaa jäsenkohteiden viikoille sesonkien 
mukaiset värit. Punainen on huippusesonki, keltai-

nen välikausi ja vihreä hiljaisempi aika. Punaisen 
viikon hinta on yleensä noin kaksinkertainen suh-
teessa vihreään viikkoon. Näin on ollut myös Lo-
maSirmakassa, jonka kanta-asiakkaat ovat voineet 
ostaa punaisen viikon 8 900 eurolla ja vihreän 4 900 
eurolla. Hintoihin on vaikuttanut myös loma-asun-
non koko. Viimeksi tehdyissä kaupoissa keskihinta 
on ollut 8 500 euroa.

VARAA HETI!  
P. 013 480 455 tai 040 758 4255

Tartu huipputarjoukseen! Oma loma-asunto 2 500 eurolla.

Osakkuus LomaSirmakassa antaa mahdollisuuden 
vaihtaa lomaviikko upeisiin lomakohteisiin eri puolilla 
maailmaa. Katso: intervalworld.com


