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SALOKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2009
J OHDANTO
Salokylä sijaitsee Itä-Suomen läänissä Liperin kunnassa. Matkaa Joensuuhun on noin 19
kilometriä. Salokylä on ympäristöltään pitkälti alavaa seutua ja aluetta halkoo kauniit
sekametsät. Veteen mielivä voi helposti poiketa läheiselle Kuorinka-järvelle, joka tunnetusti
on yksi maan kirkasvetisimpiä järviä. Salokylässä on yli 600 asukasta. Kyläkoulu on kyläläisille
hyvin tärkeä ja se on myös kylää elävöittävä tekijä. Jatkuvasti kasvavalla kylällä on paljon
lapsiperheitä, mikä viestii kyläkoulun tärkeydestä luonnonläheisenä ja sopivan pienimuotoisena
oppimisympäristönä alakouluikäiselle lapselle.
Salokylä on aktiivinen ja elävä kylä. Tapahtumat ja erilaiset ympäristön kunnostustyöt sekä
muut hankkeet toteutetaan yhdessä talkootyönä. Vuonna 2005 Salokylä valittiin Vuoden kyläksi
Pohjois-Karjalassa. Salokylä on mukana myös kylätelkkarissa ja kuvannut innokkaasti kylän
tapahtumia, joita voi katsoa osoitteessa www.kylatelkkari.tv.

Salokylän kyläyhdistys toimii kylän kehittämisen ja erilaisten kylän toimintamuotojen hyväksi.
Kyläyhdistys pitää yllä kylätaloa sekä järjestää monenlaista toimintaa ympäri vuoden.
Perinteisiä tapahtumia ovat lapsille suunnatut nappulajuoksut ja nappulahiihdot, sekä uuden
vuoden vastaanottotapahtuma ilotulituksineen. Lisäksi kyläyhdistys on ylläpitänyt jo usean
vuoden
ajan
alakoululaisille
tarkoitettua iltapäiväkerhoa sekä
kaikille
avointa
kyläkerhoa. Kylätalolla toimiva torstaitupa on myös avoin mahdollisuus vaihtaa kuulumisia
kyläläisten kanssa.

Kyläyhdistys on avannut keväällä 2009
maksuttoman
tonttipörssi-palvelun,
jonne voi ilmoittautua tontin ostajaksi tai
myyjäksi. Idea tonttipörssistä kehittyi
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kyläsuunnitelma-illoissa ja salokyläläiset tarttuivat heti toimeen.
Salokylän kyläyhdistyksen väki jakoi kesän 2009 aikana kylän postilaatikoihin kyselyn tonttien
osto- ja myyntihalukkuudesta Tämän tarkoituksena on saada tonttien myyjät ja ostajat
kohtaamaan toisensa. Tavoitteena on, että kun rakennuspaikkoja löytyy lisää, myös kylän
väkiluku kasvaa ja kylä säilyy yhtä elinvoimaisena kuin nyt on. Tonttikauppoja on jo tehty ja
useita tontteja on saatu myyntiin. Tonttipörssi löytyy Salokylän www-sivuilta osoitteesta
www.salokyla.net sekä kylätalolta tonttipörssi-kansiosta.
Salokylän kylätalo sijaitsee koulun pihapiirissä Liperintien varrella. Vanhasta navetasta
talkootyönä tehdyllä kylätalolla on paljon käyttöä erilaisissa tapahtumissa sekä myös iltapäiväja kyläkerhona. Kylätalo remontoitiin uudelleen vuosina 2001–2002. Kylätaloa on myös
mahdollista vuokrata.
Kyläsuunnitelmailloissa oli paikalla n. 10–20 kyläläistä/ilta. Tunnelma illoissa oli hyväntuulinen ja
keskustelua herättävä. Kyläillat pidettiin kevättalvella ja kesää kohti kyläsuunnitelma alkoi
valmistua. Kokoonnuimme Salokylän kylätalolla. Kyläsuunnitelma syntyi seitsemässä illassa,
joissa jokaisessa oli oma teemansa. Kahdeksas kokoontuminen olikin jo sitten
kyläsuunnitelman julkistaminen. Yhdessä kyläillassa oli vieraana kunnan edustajia;
yhdyskuntasuunnittelija Anu Louhelainen ja maaseutusihteeri Pertti Iivanainen. Salokyläläiset
olivat toivoneet kunnan edustajaa paikalle, koska he halusivat parantaa yhteyksiä kuntaan ja
keskustella kuntayhteistyöstä ja maankäyttökysymyksistä.

Kyläsuunnitelman menetelmänä käytettiin tulevaisuuden verstasta. Kyläläiset työstivät
kyläsuunnitelmaa ryhmissä ja koko joukon voimin. Kyläsuunnitelmaan on koottu illoissa
syntyneet tuotokset.
Kyläsuunnitelmaa voi lukea myös internetissä osoitteessa
www.msl.fi/salokyla. Osoitteesta löytyy myös valmis kyläsuunnitelma ladattavana pdf-versiona.
Kyläsuunnitelmatyöhön kyläläiset johdatteli Heidi Pulkkinen Maaseudun Sivistysliiton PohjoisKarjalan aluejärjestöstä
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K YLÄANALYYSI
Kyläsuunnitelman teko aloitettiin kyläanalyysilla. Kyläläiset kokosivat tietoa Salokylän tämän
hetkisestä tilanteesta. Illan aikana selvitimme mm. Salokylällä toimivat yritykset, luontokohteet,
kylän tapahtumat, palvelut ja sen, mitä mieltä kyläläiset olivat kylänsä ilmapiiristä.

LUONTOKOHTEET, RAKENNUKSET
JA MUUT TÄRKEÄT PAIKAT


lukkarin kivet kolmikannassa



rauhoitetut ketokasvit



luonnonsuojelualueet
(valkoselkätikkametsät)



laavu



luonnonkivistä koottuja raja-aitoja
eli vanhat kiviaidat



vanha navetta Laanisen
pihapiirissä



koulu



kylätalo



kinttupolkuverkosto



vanhoja lähteitä mm. Multimäellä
(tien alla nyt) ja Honkavaarassa



Petäjäkankaan Karttusen kotitalo



Albin Karttusen kotitalo



asuinkuoppia



ikivanhat koivut Honkavaaran tien
varressa

TOIMIVIA YHDISTYKSIÄ JA
SEUROJA


SPR



Puolivälin riistamiehet



Salokylän martat



Honkavaaran martat



Vanhempainyhdistys



kyläyhdistys



vesiosuuskunta



tiekunnat



poliittisia
paikallisyhteisöjä



uskonnollisia yhdistyksiä
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KYLÄN VERKOSTOT


MTK



Liperi-Seura ry



Liperin Eläkeyhdistys



Eläkeliiton P-K:n piirin
hallituksen jäsen (koko
maakunnan kattava)






PERINTEISIÄ TAI ERIKOISIA TAPAHTUMIA JA
TEMPAUKSIA KYLÄLLÄ


nappulajuoksut



nappulahiihdot



joulumyyjäiset



uudenvuoden ilotulitus

PKKY:n valtuuston jäsen



kirpputori kesälauantaisin

Joensuun kirkkovaltuusto



kuutamohiihto

Suomen
luonnonsuojeluliiton P-K:n
luonnonsuojelupiiri



äitienpäiväjuhlat



Liperin Leipäpäivän muonitus



martoilla rotinat



marttojen sieninäyttely



koululaisten iltapäiväkerhon pitäminen



tapahtumat laavulla
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YRITYKSIÄ SALOKYLÄLLÄ


kauppa-auto Siskon ruokabussi



marjatilat: viinimarjat, mansikat



perunanviljelijät



Villit siat



metsäkoneyrittäjä



kaivinkoneyrittäjä

 mattopesula
 mansikka-vadelmatila


kotileipomo

 Swipe tuote-edustus


EMJ Power –edustus (ajoneuvojen ohjelmistoja)

 hierontapalvelut


Lumiurakointi, traktorikaivuri, maatilakorjaamo, puun lähikuljetus



Polttopuuntekoa, polttopuita, metsätöitä



Jyskyn Yrtti Oy



Kotileipomo



Pesuaineet, tekstiilit, kengät, paperitarvikkeet,
työkalut, työvaatteet yms. myyntiautosta myytynä



Ratsastustalli



Hevosten laidunpaikkoja kesäisin



Valokuvauspalvelua
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MILLAINEN ILMAPIIRI SALOKYLÄLLÄ ON YRITTÄJYYDELLE?

-

arvostava

-

rohkaiseva

-

yrittäjät työllistävät itsensä ja muut yrityksessä

-

kylällä maatalousyrityksiä enimmäkseen

-

varsinaiset ”yritykset” (ei maatalous) puuttuvat

-

maatalous suurissa muutoksissa

PITÄVÄTKÖ KYLÄLÄISET YHTEYTTÄ KESKENÄÄN? KYLÄLÄISTEN SUHTAUTUMINEN
OMAAN KYLÄÄN?
Kyläläiset, jotka kuuluvat kylällä toimiviin järjestöihin, pitävät yhteyttä keskenään, muuten
keskinäinen yhteydenpito kylällä on vähäistä. Kyläläisten mielestä rakentavaa yhteistyötä on
valitettavan vähän. Perinteiset asukkaat tuntevat yleensä enemmän vastuuta kylästä. Uusia
asukkaita toivottaisiin aktiivisemmin mukaan toimintaan.

KYLÄLÄISTEN AMMATTEJA
ortodoksi-kirkkoherra, luterilainen pappi, opettaja, maanviljelijä, laborantti, tutkija, rakennusmies,
kirvesmies, johtaja, autokauppias, kuntohoitaja, fysioterapeutti, ratsastuksenopettaja,
kirjanpitäjä, kanslisti, muusikko, farmaseutti, myyjä, metsuri, lastenhoitaja, sairaanhoitaja,
psykologeja, kokki, tuotepäällikkö, vanhustentyön johtava hoitaja, lähihoitaja, sähköasentaja,
hissiasentaja, puhelinmyyjä, kartanpiirtäjä, eläkeläinen, veturinkuljettaja, solubiologi, keittäjä,
rekkamies, leipuri, kotiäiti, autonasentaja, toimistosihteeri, terveydenhoitaja, lääkäri, atktukihenkilö, kauppa-autoyrittäjä, maatalouslomittaja, marjanviljelijä, muurari, lentäjä, kampaaja,
rakennusyrittäjä, kerhonohjaaja, professori, aurausurakoitsija, joikaaja, koti-isä, isovanhempi,
palomies, poliisi, armeijan kapiaiset, moottorisahataiteilija

KYLÄN HARRASTUKSET
Liperi-Seuran ruoka- ja kekriperinneprojekti on palkittu vuoden 2009 kulttuuritekona. Tässä
projektissa mukana olleista suurin osa on kotoisin Salokylältä. Liperi-Seuran palkitussa
projektissa on kerätty ja taltioitu monipuolisesti ruoka- ja kekriperinnettä. Aineistoa on kerätty
muun muassa haastatteluilla ja toimintaa kuvaamalla. Seuran tavoitteena on työstää aiheesta
kirja.
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Alla listattuna kooste kyläläisten harrastuksista:
Kirjallisuus, runot, perinteiden tallentaminen (filmit, kirjat), käsityöt, hiihto, matkailu, luistelu,
jääkiekko, sienestys, marjastus, kalastus, uinti, lentopallo, yhdistystoiminta, puutarhanhoito,
hevosharrastus, ratsastaminen, vanhat autot ja mopot, mehiläisten hoito, tähtien tiirailu, retkeily,
kasvivärjäys, pyöräily, öljyvärimaalaus, keramiikkatyöt, pajutyöt, puutyöt, ompelu, askartelu,
laulu,
kansantanssi, metsästys,
paritanssit,
soittoharrastukset,
seurakuntatoiminta,
kansainvälinen toiminta, yhteistyö Venäjän Karjalan kuntiin, vapaaehtoistoiminta vanhusten
auttamiseksi

KYLÄN PALVELUITA

Koulu, kylätalo, laavu, kauppa-auto, iltapäiväkerho, kotileipomo, hieroja, aurauspalvelut,
pilkkomispalveluita, kirjastoauto,
valokuvauspalvelua, hyötyjätepiste, maatilakorjaamo
myyntiauto, hevosten laidunpaikkoja kesäisin, ratsastustalli, jalkapallo- ja koripallokenttä,
venyttelytelineet, kiipeilytelineitä ja keinuja lapsille, kiintorasteja suunnistukseen, 700 m
mittainen pururata, 2 km ja 6 km perinteiset hiihtoladut, lumilautakouru ja liukumäki kylätalon
päädyssä. Kevyenliikenteenväylä ulottuu Ylämyllylle ja Liperin kirkonkylälle saakka.
Kylältä löytyy myös kauneus- ja terveydenhoitoalan palveluita sekä erilaisia kaivinkone-,
rakennus-, sähkö- ja LVI-alan –palveluita, kuten mm. lumiurakointia, puun lähikuljetusta,
pystytystöitä, maanrakennustöitä runko-ohjattavalla kaivurikuormaajalla, asfaltin leikkausta
roudan ja betonin piikkausta, nostopuomitöitä 16 metriin ja lokakaivojen tyhjennystä.

KYLÄN RAJAT JA SIJAINTI

Liperiin 7 km, Ylämyllylle 5 km, Joensuuhun 19 km
Honkapuro Ylämyllyllä päin, Nivankankaantie Liperissä päin, Puromäki idässä sekä Kuoringan
järvi lännessä.
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KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT
Tekemättä, pitäisi ehdottomasti tehdä.

SYNKISTELY
Salokylän toisessa kyläillassa synkisteltiin kylää vaivaavia epäkohtia ja mahdollisia uhkia.
Tarkoituksena oli kaivella kaikki mieltä painava esille ja löytää samalla mahdollisia kylän
kehittämisen jarruja. Käänsimme jokaisen kiven, jotta pääsimme miettimään kehittämisideoita ja
kylän tulevaisuutta puhtaalta pöydältä. Listatuista epäkohdista kyläläiset äänestivät viisi eniten
mieltä painavaa asiaa alla olevaan Synkistelyn Top 5 -listaan. Useat synkistelyn aiheet liittyivät
jollakin tapaa toisiinsa. Muut esille tulleet heikkoudet ja uhat ovat nähtävillä seuraavan sivun
nelikenttäanalyysissa. Kun kaikki epäkohdat oli kaivettu esille, oltiin valmiita siirtämään katseet
kylän tulevaisuuteen.

SYNKISTELYN TOP 5


”Vetonaula” puuttuu (8 ääntä)



Uusien ihmisten toimintaan saanti (7 ääntä)



Osallistuminen yhteisiin töihin (7 ääntä)



Kauppa/kioski puuttuu (7 ääntä)



Kyläyhdistyksen hallitus toteuttaa ”kaikki” toiminnat, eivätkä sen ulkopuoliset
uskalla tulla mukaan (6 ääntä)
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Muut esille tulleet epäkohdat Salokylällä:


Kylä on laajalla ja hajallaan



Syksy on pitkä ja pimiä



Kylän lähihistoriateos puuttuu



Kaikki hyvin



Uusien ihmisten toimintaan saanti



Usko Liperin kuntaan -> kylä



Poukkoileva talouspolitiikka



Rakennustonttien passiivinen tarjonta



Yhteisöllisyys <-> yksilökeskeisyys elämänarvona



Talkoohenki hiipunut = Tämä kohta on 2-piippuinen juttu; tietyissä
asioissa kuten ”hanttihommissa” ei löydy vapaaehtoisia, koska
mietitään sitä, miten siitä itse hyötyy, toisaalla taas talkoohenkeä
löytyy. Ihmiset eivät uskalla lähteä mukaan, jos he joutuvat
sitoutumaan johonkin.



Maatalousyrittäjien liian nopea vähentyminen



Uusien pienyritysten vähäinen lisääntyminen



Uimapaikka puuttuu



Siivousrinki puuttuu



Luontopolku puuttuu



Kulttuuritarjonta vähäistä



Linja-autovuoroja iltaisin ja viikonloppuisin liian vähän



Baari puuttuu



Kesäteatteri puuttuu



Nuorisotila puuttuu
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N ELIKENTTÄANALYYSI
V AH V U U DE T

HEI KKO U DE T

-

ikärakenne hyvä

-

kuntarajojen pirstaloituminen

-

paikallisia tuotteita ostettavana

-

yltiöyksilöityminen -> erakoituminen

-

koulu ->
opettajat

-

asutus hajallaan

-

yhteishengen puute

-

kylällä varsin runsaasti yksinäisiä vanhuksia

-

monet parhaat rakennuspaikat perikuntien
omistuksessa

pitkäaikaiset

työhön

sitoutuneet

-

kylätalo

-

kävelytie

-

katuvalot

-

hyvät kulkuyhteydet ja liikuntamahdollisuudet

-

”eskarin” ja kaupan puute

-

yhteistyö yhdistysten välillä

-

vetovoimainen järvi tai maisemakohde puuttuvat

-

paljon syntyperäisiä kyläläisiä, jotka tuntevat
historian

-

eri uskontokuntia -> ekumeeniset tapahtumat

-

siirtokarjalaisia

-

kirjastoauto

-

laajakaista

-

vapaa-ajan asuntoja

-

turvallinen ympäristö

-

julkinen liikenne

-

pyöräily-/lenkkeilyreitit

-

maata, tilaa elää

-

energiapuuta löytyy

-

hyvä sijainti

-

varsin vahva väestöpohja

-

ammatissa toimiva väestö on varsin hyvin
työllistetty

-

elinkeinorakenne monipuolinen

-

kylälle muuttanut nuoria eri ammateissa toimivia
ihmisiä

-

kylällä toimiva koulu

-

varsin hyvät liikenneyhteydet
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M AH DO LLIS U U DE T
UH AT

-

hyvä/monipuolinen asuinalue ja
ympäristö

-

taajamien läheisyys -> palvelut siirtyvät
pois

-

yhteisöllisyys/kyläyhteisö

-

lähipalveluja tarjolla!

-

haja-asutusalueella asuminen kallistuu

-

sijainti (kasvimaa)

-

lapsiperheiden vähentyminen

-

energia (polttopuu)

-

kyläkoulun ikääntyminen

-

läheinen sijainti Joensuuhun

-

materialististen arvojen lisääntyminen

-

hyvä sijainti tarjoaa mahdollisuuden
maaseutuasumiseen (vaikka työpaikka
muualla)

-

lama

-

koulun mahdollinen lakkauttaminen

vesi- ja viemäriverkko kylällä

-

nuorten poismuutto

-

jokapäiväiseen elämään liittyvät palvelut
uhkaavat loppua (auraus-, kaivu,
pilkkeiden toimitus jne.)

-

Äitienpäivänä laavulla

Liikuntatapahtuma Salokylällä
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UNELMIEN SALOKYLÄ
Kyläläiset kirjoittivat kolmella lauseella, millainen olisi unelmien Salokylä tulevaisuudessa.
Tässä salokyläläisten henkilökohtaisia ajatuksia unelmiensa kylästä:

Kylämiljöö säilytettävä maaseutumaisena
Asukas- ja elinkeinorakenne sellaiseksi, että palvelut ja ”naapuriapu”
pystytään turvaamaan
Kylällä tulisi olla eri alojen pienyrittäjiä niin, että normaalit korjaus-, kaivu-,
auraus-, ym. palvelut saadaan kotikylältä
Nauha-asutusta eri teiden varsille esim. Kalstilantie, Puromäentie
Viemäröinti päätökseen
Koulun säilyminen kylällä ja innostuneet opettajat mukaan toimintaan
Nuorien lapsiperheiden suhteellinen osuus suuremmaksi kylällä
Kylän talkoohenki yhteiseksi asiaksi
Koulun säilyminen
Uusia asukkaita, lapsiperheitä
Hyvät ulkoilureitit, kesällä luontopolku
Toimiva kyläkoulu
Aktiivinen ja innokas, toinen toisiaan tukeva kyläyhteisö
Kyläläisten keskuudessa sekä lapsia että aikuisia ja vanhuksia
Aktiivisia, osallistuvia kyläläisiä, kaikenikäisiä
Vireä, virkeä, varma kyläkoulu
Monipuolinen kylämiljöö, asutus vilkasta; uutta: vanhaan rakennuskannassa
Siistit pihat, maisemanhoito ja lisäasutus
Kylälle muuttaneet uudet asukkaat ja kylällä olevat entiset asukkaat
löytäisivät ”yhteisen sävelen” eli voisivat tutustua ja toimia yhdessä
Kylän liikunta-alueet ja yhteiset tapahtumat, joihin voisivat tulla
kaikenikäiset
Koulun säilyminen olisi tärkein, opettajat mukaan kylän toimintaan
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I DEOINTI

JA IRROTTELU

Kolmannessa kyläillassa teemana oli ideointi ja irrottelu. Kyläläiset kokosivat ideoita ryhmissä ja
keksivät useita toteuttamiskelpoisia ideoita. Ryhmätyöskentelyn päätteeksi kyläläiset äänestivät
vielä parhaimmat ideat. Top 5 –ideat on koottu tähän alle. Kaikki ideat on jaettu eri teemoihin,
joita ovat: kylätoiminta, harrastustoiminta, palvelut, kulttuuri sekä ympäristö. Salokyläläiset
keksivät yhteensä 23 ideaa, joita kyläläiset voivat toteuttaa tulevaisuudessa. Näissä ideoissa
laatu korvaa määrän.

SALOKYLÄN IDEAT

TOP 5 –IDEAT



säilyvä koulu



luontopolku



isompi kylätalo esim. juhlapaikkana




KYLÄTOIMINTAAN LIITTYVÄT IDEAT:


kirpputorille isommat tilat
(ympärivuotinen)

tonttipörssi/kartoitus -> nettisivuille
(Salokylän ja kunnan sivuille)



kyläkeinu laavulle



kylälehti/-sanomat

kyläpäivä (uudet ja vanhat asukkaat
tutustuvat toisiinsa) -> eri yhdistysten
panostus päivän järjestämiseen



uusien asukkaiden tutustumisillat



eri ikäisiä aktiiveja



kakkuarvonta laavulla



uutispuuro



yhteydet kuntaan
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HARRASTUSTOIMINTA


lasten teatterikerho



koirahiihtolatu



koiralenkit



harrasteryhmiä

PALVELUT


kesäkahvila/-kioski

YMPÄRISTÖ


Leader-hankkeella opastetaulut
luontopolulle, www-sivut jne.



siisti ympäristö (hoidettu
ympäristö)



hoidettu perinneympäristö
(rakennukset)

KULTTUURI


retket/matkat

INFRASTRUKTUURI


Tienvarsi nimikyltit
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T OIVESUUNNITELMAT / TOTEUTUSOHJELMAT
Salokylän asukkaat ovat suunnitelleet ja tehneet yhdessä kyläsuunnitelmaa. Kyläiltojen
tuotoksista työstimme ja suunnittelimme niitä toimenpiteitä, mitä Salokylällä tulevina vuosina
tullaan tekemään. Toivesuunnitelmat eivät ole sitovia, mutta toiveissa on niiden toteutuminen,
joka toisi kylälle lisää yhteistoimintaa sekä yhteishenkeä.
Kyläilloissa tehtiin toivesuunnitelmia, jotka kokoavat kyläläisten toiveita ja näkemyksiä
lähitulevaisuuden tärkeimmistä kehittämisen paikoista. Toivesuunnitelmat työstettiin edellisten
kyläiltojen pohjalta. Kokonaisuudessaan toivesuunnitelmat ovat nähtävissä kyläsuunnitelman
loppupuolella. Kehittämisohjelmiin on pyritty nostamaan kyläläisille kaikkein tärkeimmät
kehittämisen suunnat. Toivesuunnitelmat ja kehittämisohjelmat eivät sido kyläläisiä mihinkään,
vaan toimivat työkaluina, mikäli jokin idea tai suunnitelma halutaan toteuttaa.
Toivesuunnitelmat on jaoteltu eri teemojen alle, jotka ovat seuraavia:
harrastustoiminta, infrastruktuuri, palvelut, asukasluku sekä ympäristö.

Kehittämishanke/
idea

kylätoiminta

Toteuttamisen esteet

Toimenpiteet esteen
poistamiseksi/Keinot
hankkeen
toteuttamiseksi

Vastuutahot

Aikataulu

maanomistajat

lupamenettely, reittisuunnitelma, taulujen suunnittelu,
tekstit, kuvat, taulujen
rakentaminen, taulujen
pystytys, esite/kartta, Leaderhanke, koululaiset mukaan
toteuttamaan, nettisivuille
myös.

Antti Laaninen

2010-

YMPÄRISTÖ
Luontopolku

Helena Haakana
Reetta
Koikkalainen

luontopolku on
opetuskokonaisuus
kyläkoulun lapsille ja
muillekin
Pihojen siivoustalkoot

pihakilpailu,
ongelmajätteiden ilmaiset
keräyspäivät, kampanja
pihojen siisteydelle

2010jatkuvaa
toimintaa

Teemapäivä: pihojen
siistimispäivä/viikonloppu
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HARRASTUSTOIMINTA
Koiralenkit 1x/kk

maanomistajien
luvat
metsäpoluille

yhteyshenkilö, sovitut ajat,
nettisivuille tieto, nuoret
koiraharrastajat

2010 alkaen

Jo olemassa olevat kerhot
ja toiminnat;
seniorijumppa,
kesäliikuntaillat

este: vetäjä(t),
maksu, yhteisen
ajan löytyminen

yhteisen tahdon esille
tuominen

liikunnasta
kiinnostuneet kylän
asukkaat

Tielaitoksen
lupa

luvan hakeminen

Pekka

miten saada
kylältä myyntiin
tulevat
asunnoiksi
sopivat tontit

tuodaan tietoisuuteen
myytävien tonttien tarve ->
uusien asukkaiden tarve

asuinkelpoiset
talot pidetään
vapaa-ajan
käytössä, ei
haluta
vuokralaiskäyttöön, kunnan
koulupolitiikka
murrosvaiheessa, parhaat
tonttialueet
perikuntien
omistuksessa

tiedotetaan vuokra-asuntojen
tarpeellisuudesta
alueellamme

ei esteitä

talkootyö

INFRASTRUKTUURI
Tienvarsikyltit

kyläyhdistys

alkaen kesä
2009

ASUKASLUKU
Asukasluku: mahdollisien
uusien asukkaiden
saaminen kylälle

Säilyttää kylän
väestörakenne terveenä

kyläyhdistys,
kyläisännöitsijä,
kunta!

jatkuva

kyläyhdistyksen
hallitus

käynnissä,
jatkuu
edelleen

kyläyhdistys

syksy 2009

Tonttipörssi toteutettu

yhteisneuvottelu
maanomistajien kanssa
(kunnan edustaja mukana!)

KYLÄTOIMINTA
Kylän liikunta- ja
terveyspäivä perinteeksi
syksyisin
 uutispuuro
 eri yhdistykset
mukaan


jauhot Liperi-seuralta? (ruis)
tiedotus; kirje yrittäjille, onko
halukkuutta tulla
esittelemään toimintaa ->

nappulajuoksut
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ilmoittautuminen

eri sponsoreita
Kylän yrityksien
esittelyä,
tuotteiden
myyntiä
terveyteen liittyviä
aktiviteetteja

uusien asukkaiden
tutustumisilta

arastelua,
kehtoomista,
viitsimistä

Uusien asukkaiden
saaminen mukaan kylän
toimintaan

vuosittain järjestettävä
kylälistön (uudet-vanhat)
tutustumistilaisuus. Siellä
esittäydytään, myös koulun
opettajat ja kylän eri
harrastetoimijat mukaan

kyläyhdistys
vanhempainyhdistys
eri toimijat

vierailukäynti,
tervetuliaislahjan vieminen
uusille asukkaille kotiin?

PALVELUT
Kesäkahvila/kioski toukoelokuu -09 kirpparin
yhteyteen

Kyläkoulun tukeminen

sitoutuminen,
työvuorojen
sopiminen,
suostuminen
yhteiseksi
hyväksi: tuo
tavarat ja osta
pikkurahalla
itsellesi

tiedottaminen, eri toimintojen
kerääminen
lauantaikirppiksen yhteyteen:


sauvakävely+jumppa



perennojen vaihto



talutusratsastus



ympäristöauto
Kaarna



paloautoesittely



yms.

kyläyhdistys
vanhempainyhdistys

toteutettu
alkaen kesällä
2009

Toiminnan varmuus

”Alaku aina hankalloo, lopussa kiitos seissoo.”
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SALOKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENET

2009

Puheenjohtaja Ritva Varis
Varapuheenjohtaja Reetta Koikkalainen
Sihteeri Paula Koikkalainen
Pekka Ranne
Pentti Mustonen
Pekka Piironen
Raili Räty
Helena Haakana
Yrjö Matilainen

”Kun on miehellä ruista, rahhoo, voita, lihhoo ja kaivo keskellä pihhoo, niin on hyvä elämä.”
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LISÄTIETOA KYLÄSUUNN ITELMISTA JA MAASEUD UN
KEHITTÄMISESTÄ

SALOKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY
Puheenjohtaja Ritva Varis p. 040 596 2838
Sihteeri Paula Koikkalainen p. 050 411 7801
Yhdistyksen kotisivu: www.salokyla.net
Kyläsuunnitelman kuvat: © Reetta Koikkalainen, Heino Karppanen, Päivi Keronen
Kyläsuunnitelman sanonnat kirjasta "Lähti kun nappi housusta” sanontoja Liperin
Salokylältä
Joensuun seudun LEADER –yhdistys
Siltakatu 18, 4. krs
80100 Joensuu
puh. 013 610 0020
fax 013 610 0021
Sähköposti: joensuu.leader@pp.inet.fi
Internet sivut: www.joensuu-leader.net
Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Aluejärjestö ry
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu
puh. 013 221 557 faksi 013 221 506
Sähköposti: timo.reko@msl.fi
Internet sivut: www.msl.fi

Pohjois-Karjalan Kylät ry
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu
sähköposti: info@kylat.fi

Kiitokset
Salokylän kyläyhdistys ry:lle ja kaikille kyläläisille, jotka olitte mukana tekemässä
kyläsuunnitelmaa.
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”Työ tekijöösä neuvvoo – kiittää.”
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