
KARJALA ONVoimavara

Karjalaisen kulttuurin vaikutus suo-
malaisuuteen ilmenee hyvin jo siinä, että 
kansalliseepoksemme, Kalevala, pohjautuu 
karjalaisiin kansanrunoihin. Kalevalan päivä 
on myös suomalaisen kulttuurin päivä. 

Suomessa oli viime sotiin asti karjalankie-
lisiä alueita. Karjala ei ole suomen itämurre 
vaan oma kieli, joka on yhtä alkuperäinen 
kieli Suomessa kuin suomen kieli. Karjalan-
kieliset alueet jäivät rauhanehtojen mukais-
ten uusien rajojen taakse ja kieliyhteisöt ha-
josivat. Karjalan kielen tilanne on Suomessa 
kriittinen. Seuraavassa esiteltävän projektin 
avulla pyritään nostamaan vähemmistökieli 
ja karjalainen kulttuuri maakunnan kehityk-
sen voimavaraksi.

Bomban talo ja karjalaiskylä ilmentävät raja-
karjalaista kulttuuriperintöä.  Kohde sijaitsee 
keskeisesti sillä alueella, johon merkittävä 
osa rajakarjalaisista asettui sotien jälkeen. 
Nykyisin hajallaan asuville rajakarjalaisille 
kyseinen loma- ja matkailukohde on erityisen 
merkityksellinen. Se on luonteva paikka 
myös karjalankielen edistämishankkeelle.

Kieli ja kulttuuri kuuluvat vahvasti toisiinsa. 
Hankkeella kehitetään kulttuurista ja toimin-
nallista sisältöä jo olemassa oleviin puittei-
siin. Keskeisenä pyrkimyksenä on varmistaa 
karjalankielen säilyminen mm. kielipesätoi-
minnan avulla. Yllä oleva kuva on tulevasta 
perhepäiväkodista, jossa on myös karjalan-
kielistä ohjelmaa ja toimintaa.



Karjalan kieli on Suomessa kotope-
räinen kieli, mutta se sai virallisen, 
ei-alueellisen vähemmistökielen aseman 
vasta vuonna 2009. Karjala jakaantuu 
Suomessa livviä, vienaa ja varsinaiskar-
jalaa puhuviin. Livvistä on kehittynyt 
myös kirjakieli ja vienaa on normitettu. 
Karjalan voimaannuttamispyrkimyksiin 
sisältyy myös varsinaiskarjalan normitta-
minen, jota jo parhaillaan tehdään. 

Bomban loma- ja matkailualue on luon-
teva paikka karjalan kielen ja kulttuurin 
vaalimiselle. Kulttuuriperintö voi olla 
jatkuva innoituksen lähde uutta luovalle 
toiminnalle ja säteillä henkistä ja talou-
dellista hyvinvointia laajalle alueelle.

Nyt käynnistyneellä projektilla pyritään 
nostamaan vähemmistökieli ja -kulttuuri 
uuden kehityksen voimavaraksi. Tähän 
kuuluu oleellisena osana kielipesätoi-
minta ja siten arvokkaan kieliperinnön 
siirtäminen sukupolvelta toiselle.

Projekti käynnistyy kielipesien perus-
tamisella olemassa oleviin puitteisiin. 
Lasten kielipesäksi on varattu Bomban 
alueen laidalle hiljattain valmistunut 
omakotitalo. Toiminta alkaa lasten 
perhepäiväkotina, jossa on myös karja-
lankielistä ohjelmaa ja toimintaa. Sitä 
kehitetään yhdessä kielityöryhmien 
kanssa, jotka kokoontuvat viereisen, 
LomaSirmakan vastaanottorakennuksen 
Raappanan salissa.

Projektin toisessa vaiheessa toteutetaan 
Vapaa-aika- ja kulttuuriyhteisö Satakieli, 
karjalankieliseltä nimeltään Huogavus 
da kul t́tuurapezä Solovei. Se laajenee 
myöhemmin osaksi eurooppalaista 
vähemmistökielten verkostoa yhteistyös-
sä ELEN -järjestön kanssa (European 
Language Equality Network).

Karjalaisten kielihanke
on yhteinen asiamme

”Kieli on ihmisen ajattelun, identiteetin ja kulttuurin perusta.
Jokainen kulttuuri perustuu kielen varaan ja jos kieli katoaa,

katoaa sen myötä myös kulttuuri ja kansa. Kaikkihan me 
tiedämme, että karjalan kieli on edelleenkin uhanalainen 

eikä huoli sen tulevaisuudesta ole aiheeton.”
Prof. Pekka Zaikov, Karjalan Heimo-lehti 1-2 / 2016

”Kieli kuolee sen takia, että ne, 
jotka sitä osaavat, eivät sitä puhu.”

Prof. Anneli Sarhimaa, Kantri-lehti tammikuu/2016

Lasten kielipesähanke toteutuu, kun 
sille saadaan riittävästi tukijoita. Huomat-
tava tuki on jo saatu, sillä LomaSirmakan 
omistaja, Forete Oy, on luovuttanut osan 
lomahuoneistoista karjalaisille kielipesä-
hankkeen joukkorahoituksen vastineeksi. 

Kielipesätoimintaa voi tukea itsellekin 
edullisella tavalla ostamalla LomaSirma-
kassa majoittumaan oikeuttavia loma-
seteleitä. Viikon majoittuminen hyvin 
varustellussa lomahuoneistossa maksaa 
perheelle vuodenajasta riippuen 400–900 
euroa. Kielipesäprojektiin voi osallistua 
ostamalla 500 euron lomaseteleitä kam-
panjahintaan 250 euroa/kpl. Majoittuessasi 
LomaSirmakassa setelistä hyvitetään 500 
euroa. Seteli on voimassa yhden vuoden.

Lomasetelin voi käyttää itse, myydä, antaa 
lahjaksi tai luovuttaa vaikka arpajaisvoi-
toksi. Erityisesti karjalaisjärjestöjen odo-
tetaan tarttuvan tähän tilaisuuteen, jolla ne 
voivat tehostaa myös omaa toimintaansa.

Joukkorahoitus

Lomaseteleitä voi tilata

Lomaseteleitä voi ostaa

Forete Oy:stä, puh 013 480 463 tai 
info@lomasirmakka.com

LomaSirmakan vastaanotosta, 
osoite Tavintie 6, 75500 Nurmes ja 
Karelia Expert Matkailupalvelu 
Oy:stä, osoite Kauppatori 3 
75500 Nurmes.
Verkkokauppa: www.visitkarelia.fi

Projektin myöhemmin toteutettava toinen vaihe.



LomaSirmakan huoneistot ovat kylpylän vieressä Pielisen rannalla. Niissä on keittiö, astiastot, 
liinavaatteet, televisio ja osassa oma sauna. Kylpylään alle 100 m, Bomban talolle 400 m, 
golfkentälle 1 km, Nurmeksen keskustaan 2,5 km. Kaikki palvelut ovat lähellä, mutta olet 

silti kuin omalla mökillä. Kävelyreitit ja talvella ladut pihalta vaaramaisemiin. Kolin, 
Ruunaan ja Hiidenportin  kansallispuistoihin alle tunnin ajomatka. 

Pyydä lisätietoja:
Tavintie 6, 75500 Nurmes
p. 013 480 463 | p. 040 758 4255
info@lomasirmakka.com | www.lomasirmakka.com

Kalevaisten Karjalassa
Kultaisella kunnahalla

Tupaset on tulijoille
Asunnot kodinomaiset

KIELIPESÄT

Lomasetelin voit käyttää täällä!


