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1 Johdanto
Kynsiniemi-Lukanpuron kyläsuunnitelma ja sen laatiminen toteutettiin osana Ylä-Karjalan
kyläsuunnitelmat -hanketta, jota rahoittaa Vaara-Karjalan Leader ry. Maaseudun
Sivistyliiton Itä-Suomen aluekeskuksen ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:n tavoitteena on tehdä
kuusi kyläsuunnitelmaa Ylä-Karjalan kylille. Kyläsuunnitelma on kooste kyläkokousten
työstä ja se on yhteistyön ja yhteisen suunnittelun tulos. Työmenetelmänä käytettiin
Tulevaisuuden Verstas -työpajaa ja nettiverstasta. Kyläiltojen vetovastuu oli Maaseudun
Sivistysliiton verstasvetäjillä Anne Pulkkisella (Pohjois-karjalan Kylät ry) ja Timo Rekolla.
Taustatieto kylätoiminnasta, kylätalosta ja näytelmäpiiristä on kerätty kyläiltojen lisäksi
kylän omasta juhlajulkaisusta, joka on ilmestynyt vuonna 2000 sekä kylän omilta
nettisivuilta.
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2 Kynsiniemi-Lukanpuro-Vinkerranta
Kynsiniemen, Lukanpuron ja Vinkerrannan kylät sijaitsevat Nurmeksen länsipuolella,
keskustan kupeessa Pielisen rannalla ja alue on pitkänomainen niemi, joka jakaa
pohjoispään kahteen lahteen. Niemen kärjestä noin 16 km Porokylään. Naapurikylät ovat
Salmenkylä, Nurmeskylä ja Lipinlahti.
Kylän ilme on monipuolinen: kylältä löytyy lehtoja, peltomaisemia ja jylhiä vaaroja, joilta
avautuvat huimaavat maisemat Pieliselle. Löydökset kivikaudelta ja historia viittaavat
siihen, että kyläyhdistyksen alueella on ollut asutusta jo 1600-luvun alkupuolelta.
Kylissä asuu n. 260 ihmistä ja talouksia on n. 120. Alueella on paljon loma-asutusta
Pielisen läheisyyden vuoksi. Talouksista suurin osa on omakotitaloja ja varsinaisia
maatiloja on enää yksi. Kyläläiset saavat pääosin toimeentulonsa kylän ulkopuolelta.
Kynsiniemen päässä Koudansalmessa sijaitsee veneiden rantautumispaikka ja uimaranta,
jossa on laavu, pukukopit, wc ja nuotiopaikka. Uimaranta on suosittu paikka paikallisten
lapsiperheiden keskuudessa sen matalan rannan vuoksi.

3 Tulevaisuus ja kehittämisohjelmat
Kyläsuunnitelmaa ja kehittämisohjelmia työstettiin viidessä kyläillassa. Yhteisten
tapaamisten lisäksi tehtiin maisemointiin liittyvä kävelykierros kylällä. Kävelykierroksen
vetäjänä toimi Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjalasta. Kävelykierroksen aikana
tutustuttiin kylän maisemallisesti arvokkaisiin paikkoihin ja luontokohteisiin.
Suunnitteluilloissa oli mukana keskimäärin kaksitoista kyläläistä ja eri työvaiheisiin
osallistui reilut kaksikymmentä kyläläistä. Työmenetelmänä käytettiin Tulevaisuuden
Verstas -työpajaa ja nettiverstasta. Iltojen materiaali koottiin nettisivuille osoitteeseen:
www.msl.fi/kynsiniemi.
Nettisivuja
voi
hyödyntää
myös
ilmoitustauluna
tai
markkinapaikkana. Kyläläiset voivat omien pienkäyttäjätunnuksien avulla päivittää ja koota
materiaalia sivuille 31.12.2008 saakka.

Kehittämisohjelmat
1.
2.
3.
4.

Kylätoiminnan kehittäminen
Kylätalo
Kesäteatteri ja kylämatkailu
Patikkapolut ja hiihtoreitit
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Kylätoiminnan kehittäminen
Taustaa
Vinkerrannan, Lukanpuron ja Kynsiniemen kylätoimikunta perustettiin marraskuussa 1980.
Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Ilmari Mikkonen. Kylätoimikunnan toiminnasta ja
kokouksista on olemassa täydellinen arkisto ensimmäisestä kokouksesta saakka.
Kylätoimikunta rekisteröityi yhdistykseksi joulukuussa 1984 ja vesihuoltoselvityksen myötä,
joulukuussa 1990, perustettiin Vinkerrannan vesiosuuskunta.
Kyläyhdistys on koonnut ja toimittanut juhlajulkaisun kylän historiasta ja tarinoista sekä
kylätoimikunnan ja -yhdistyksen historiasta. Juhlajulkaisu julkaistiin vuonna 2000.
Kyläyhdistys on aktiivisesti mukana Kynsiniemen näytelmäpiirin, kesäteatterin toiminnassa
ja kylän yhteinen harrastus on lentopallon pelaaminen. Teatteritoiminnan lisäksi yhdistys
on järjestänyt erilaisia tapahtumia ja tempauksia kyläläisille vuosittain:
•
•
•
•

Kerhotoimintaa
Ulkoilu- ja virkistyspäiviä
Teatteriretki
Talkoita

•
•
•

Talkooväen virkistymispäivä
Kesäasukas-ilta
Pikkujoulu

Toiminta on ollut jo muutaman vuosikymmenen aktiivista ja kyläläiset osallistuvat talkoisiin
mielellään. Kyläyhdistys julkaisee Torppatiedotteen vuosittain.
Kylätoiminnan suurimpia haasteita ovat kyläläisten yhteisöllisyyden ja talkoohengen
ylläpitäminen sekä uusien asukkaiden saaminen mukaan kylätoimintaan. Kyläyhdistyksen
nykyinen puheenjohtaja on Jouko Tervo.
Tavoitteita ja toimenpiteitä
Kylätoiminta
Yksi tärkeimpiä kylätoiminnan haasteita on saada kyläläiset pysymään aktiivisesti mukana
ja saada myös uudet kylän asukkaat mukaan toimintaan. Yhteiset retket ja talkoolaisten
muistaminen sekä ulospäin näkyvä hyvä fiilis vetävät automaattisesti ihmisiä mukaan
toimintaan. Niin uusia kuin vanhojakin kyläläisiä tulee aika-ajoin muistaa kysyä talkoisiin ja
yhteiseen puurtamiseen. Kylätoimintaan mukaan houkuteltaessa tulee muistaa, että koska
kyseessä on vapaa-aika- ja harrastustoiminta, niin käytössä on vain porkkanoita.
Kyläsuunnitelmaa työstettäessä lokakuun lopulla tehtiin kolmen kylän yhteinen kyläretki
Ylä-Karjalasta Joensuun seudun kylille. Kynsiniemi-Lukanpuron, Salmenkylän ja Vuokon
kyläläiset tutustuivat Kontiolahden Pyytivaaraan ja Jakokosken sekä Joensuun
Kiihtelysvaaran eteläisten kylien kylätoimintaan. Retki oli onnistunut ja monipuolinen.
Kylien yhteistyön lisäämiseksi Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluekeskuksen ensi
vuoden suunnitelmissa on tällaisten retkien järjestämiseen osallistuminen kylien yhteistyön
lisäämiseksi ja erilaisten hyvien toimintatapojen ja -mallien levittämiseksi toisille kylille.
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Oman kylän uudet asukkaat
Kyläyhdistyksen tervetulotoivotukset uusille kyläläisille otetaan uudelleen aktiiviseen
käyttöön. Päätettiinkin, että jokainen kylällä asuva miettii naapureitansa, onko heidät jo
tutustutettu kylätoimintaan ja muihin kyläläisiin, ja tätä kautta ilmiantavat ns. uudet
kyläläiset kyläyhdistykselle.
Kylämarkkinat ja kesäjuhla mökkiläisille
Kylän yrittäjien palveluiden käytön tehostamiseksi päätettiin suunnitella kylän omat
markkinat: tapahtuma, jossa kylän yrittäjien palveluita ja tuotteita myydään ja
markkinoidaan. Asiaa työstetään vuoden 2008 aikana.
Kesällä 2007 kyläyhdistys järjesti ensimmäisen kerran juhannusjuhlan mökkiläisille. Juhla
vietettiin ja juhannuskokko poltettiin Uittoniemessä. Paikalla oli noin sata vierasta.
Uittoniemi sijaitsee lähellä mökkikeskittymää ja paikalle oli helppo päästä niin jalkaisin kuin
veneelläkin. Juhannusjuhla on tarkoitus pitää vuosittain, sitä kehitetään eteenpäin
toimivaksi koko kansan juhlaksi, jossa poltetaan juhannuskokko ja tanssitaan
juhannustanssit. Rantaan rakennetaan pieni, siirrettävä tanssilava.

Kylätalo
Taustaa
Kylätalo on vanha asuinpaikka, Kortelan tila,
joka on rakennettu 1800-luvun loppupuolella.
Talon vanhan puolen hirsiseinästä on luettavissa
vuosiluku 1897. Talon lienevät rakennuttaneet
Anna ja Paavo Kortelainen, tila on ollut silloin
Ollila-niminen verotila. Tila on ollut Lipposen
suvun hallinnassa aina 1890-luvulta vuoteen
1984, jolloin Nurmeksen kaupunki osti tilan.
Kylätoimikunta päätti 8.2.1984 pitämässään
kokouksessa anoa talon kylätoimikunnan
käyttöön.
Talon
saamisen
ehtona
oli
rekisteröityminen,
joten
kyläyhdistys
rekisteröitiinkin 5.12.1984. Taloa korjattiin toukokuusta 1985 lokakuulle 1988 ja
tupaantuliaiset vietettiin 9.10.1988.
Kylätalon pihapiirissä on nykyisin aktiivinen kesäteatteri
Kesäteatteriesitykset vetävät katsomon täyteen vuosittain.

ja

lentopallokenttä.

Kylätalo on suosittu juhlien pitopaikka ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille. Lisätietoja
vuokrauksesta saa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Tervolta, p. 040 735 7260.
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Tavoite
Kylätalo on hyvässä kunnossa, mutta käytön tehostamiseksi ja muuttamiseksi
ympärivuotiseksi taloon tulee hankkia uusi uuni salin puolelle, jossa on perusteet uunille
olemassa sillan alla. Lisäksi keittiöön pitää saada vesipiste sekä sähköliesi ja -uuni.
Näiden pienten hankintojen avulla taloa pystyy käyttämään ja vuokraamaan myös
talviaikaan. Pihapiirissä olevaan kesäteatterin katsomo/penkit tulisi uudistaa
ajanmukaisiksi ja tilavammiksi. Hankinnat ja katsomon rakentaminen tulee sisällyttää
kehittämishankkeeseen, jonka suunnittelu on tarkoitus käynnistää tammi-helmikuun 2008
aikana.

Kesäteatteri ja kylämatkailu
Taustaa
Kynsiniemen näytelmäpiiri aloitti kesällä 1989.
Ensimmäisen esityksen nimi oli ”Liikennesolmu
Solokkuvuorassa” ja se tehtiin kylän omaan
kesäjuhlaan. Seuraavasta vuodesta lähtien
näytelmäpiiri on esittänyt näytelmiä kylätalon
pihapiirissä kesäteatteritoimintana.
Näytelmäesitykset
ovat
vaatineet
paljon
talkootyötä ja ovat koko kylän yhteinen projekti.
Esityksen järjestäminen ja buffetti-toiminta ovat
muiden kyläläisten kuin esittäjien harteilla. Kylätalon pihaan rakennetut esiintymislava ja
katsomo ovat myös vaatineet kymmenien talkoolaisten työpanoksen. Hauskat ja
humoristiset näytelmät ovat saavuttaneet vakiintuneen katsojakunnan paikkakuntalaisista,
kesälomalaisista ja lähialueen asukkaista. Esityksissä käy myös monia ryhmiä.
Männikkölän Pirtti
Kynsiniemellä sijaitseva maaseutumatkailuyritys, Männikkölän Pirtti on tunnelmallinen ja
viihtyisä ruokailupaikka, joka tarjoaa rauhalliset puitteet kokouksille ja perhejuhlille.
Erilaiset karjalaiset piirakat ja Pielisen kala eri muodoissa kuuluvat talon pitopöytään.
Ruuat valmistetaan itse lähialueen raaka-aineista. Männikkölän Pirtti tarjoaa myös erilaisia
ohjelma- ja majoituspalveluita. Linja-autoryhmät sopivat pirttiin ruokailemaan.
Patikkapolut ja hiihtoreitit
Kyläyhdistys ylläpitää kylän omaa latua, joka on talvisin monien käytössä. Oman ladun
lisäksi kylän läpi kulkee kuuden matkailuyrityksen kehittämä reitti, joka alkaa Valtimon
Puukarista ja päättyy Nurmekseen Bomban alueelle. Reittiä voi hyödyntää patikointiin ja
hiihtovaelluksiin. Lisäksi kylän vaaramaisemat antavat mahdollisuuden pienten
luontopolkujen tekemiseen, opastettuihin luontopolkukävelyihin tai omatoimiseen
luonnossa liikkumiseen. Männikkölän Pirtiltä Louhivaaralle tehty luontopolku tulisi merkata.
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Tavoitteita ja toimenpiteitä
Vilkkaan
ja
ansioituneen
teatteritoiminnan
ja
matkailun
yhdistäminen
kylämatkailutuotteeksi, teatteripaketiksi nousi kyläilloissa useampaan otteeseen esille.
Kylän maisema ja luonto, hyvä karjalainen ruoka, oman kylän majoituspalvelut sekä
erinomaiset teatteriesitykset antavat hyvän pohjan tuotteistaa kylän oma
kylämatkailupaketti. Paketin toteuttamiseen ja organisointiin tarvitaan mukaan
yhteistyöhön kyläyhdistys, kyläläiset ja yrittäjät. Toiminnan kehittämiseksi yhtenä
toteuttamisvaihtoehtona kylällä mietitään pientä leader-hanketta. Hankkeen aikana
suunnitellaan ja testataan tuote, tehdään toimintasuunnitelma, työnjako ja
alkumarkkinointi. Samalla haetaan rahoitusta kylätalon saliin hankittavaan uuniin ja keittiön
kalusteisiin. Päätettiin, että hanketta aletaan työstää tammi-helmikuun 2008 aikana.

4 Tulevaisuuden Verstas ja kyläillat
Tulevaisuuden Verstas on osallistavan suunnittelun työmenetelmä, jossa työvaiheet ovat
jakaantuneet neljään osaan:
-

Ensimmäisessä osassa kartoitetaan kylän osaamiset, taidot, palvelut, merkittävät
kohteet ja verkostot.
Toisessa osassa määritellään kylän kehittämisen esteet ja käydään kylän
ongelmien kimppuun.
Kolmannessa osassa loihditaan esiin kylän ideat ja unelmat.
Neljännessä osassa työstetään ideoiden ja kehittämisajatusten sekä ongelmien ja
kehittämisesteiden pohjalta työsuunnitelmia ja kehittämisohjelmia.

Keskeisen osan suunnittelutyöstä tekevät kyläläiset, jotka tuottavat ja arvioivat kyläilloissa
suunnittelun pohjaksi ne ideat, unelmat, ongelmat ja probleemit, joihin
kehittämissuunnitelmat
omalla
kylällä
pohjautuvat.
Toivesuunnitelmat
ja
kehittämisohjelmat työstetään myös kyläläisten omin voimin teemaryhmittäin, arvioiden
myös kriittisesti niiden toteuttamisedellytyksiä ja -mahdollisuuksia.
Kynsiniemi-Lukanpurolle kyläsuunnitteluiltoja kyläkohtaisen verstaan läpiviemiseksi
tarvittiin kuusi kyläiltaa ja yksi kyläkävely. Kyläiltojen ajat sovittiin yhdessä kyläläisten
kanssa ja niihin kutsuttiin kaikki kyläläiset paikallislehti-ilmoituksin, talouskohtaisin kirjein,
maakuntaradion ääniaaltojen ja maakunnallisen lehden menopalstojen kautta.

Kynsiniemi-Lukanpuron kyläillat vuoden 2007 aikana:
21.3.
13.4.
4.5.
27.5.
24.8.
15.9.
26.9.
28.10.

Kylän analyysi
Synkistelyilta, ongelmien kartoitus ja kehittämisen esteet
Irrotteluilta, ideoiden ja unelmien kartoitus
Kehittämisohjelmien ja toivesuunnitelmien työstäminen
Kehittämisohjelmien ja toivesuunnitelmien työstäminen
Kyläkävely
Kehittämisohjelmien ja toivesuunnitelmien työstäminen
Kynsiniemen, Salmenkylän ja Vuokon yhteinen kyläretki Joensuun seudun
kylille
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Kynsiniemi-Lukanpuron analyysi
Ensimmäisessä kyläillassa tutustuttiin kyläsuunnittelun periaatteisiin ja työmenetelmään.
Kyläillassa koottiin kyläprofiili eli kyläläisten osaaminen ammattien ja harrastusten osalta,
kylän yrittäjät ja yhteisöt sekä yhteistyö. Luotiin kuva, miltä kylä näyttää keväällä 2007.
Ennen varsinaista työskentelyä kyläläiset esittelivät toisilleen, minkälaisia kylänkehittäjiä
he ovat. Työskentely tehtiin parityönä ja jokainen kuvasi, piirsi parinsa kylänkehittäjänä.
Taideteokset tehtiin yhtäaikaisesti ja silmät kiinni, jotta vähemmän taitavat piirtäjät saisivat
tasoitusta. Seuraavassa on luettelomaisesti kuvattu kynsiniemeläisten ja lukanpurolaisten
osaamista.

Kynsiniemen ja Lukanpuron harrastustoimintaa
vesijuoksu, vesijumppa, lentopallo, jumppa, ekoaseammunta, ukkokerho, hiihto, pesäpallo,
metsästys,
kalastus,
marjastus,
ampumaurheilu,
sienestys,
napatanssi,
hirvikoiraharrastus, harrastusteattari, avantouinti, moottorikelkkailu, sauvakävely,
metsässä samoilu, valokuvaus, pyöräily, öljyvärimaalaus, pitsinnypläys, käsityöt, kudonta,
neulominen, pilkkeen tekeminen, palokuntanuorten toiminta, yleisurheilu, jalkapallo,
musiikki, rumpujen soitto, laulaminen, kaluste-entisöinti, riistanhoitotyöt, rikkaruohojen
kitkentä, kävely, lenkkeily, puutarhanhoito, niitynhoito

Kynsiniemi-Lukanpuron yhdistykset, yhteenliittymät ja kimpat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry
Kynsiniemen Erä ry
Kuokkasenrannan Erä ry
Kynsiniemen näytelmäpiiri
Kynsiniemen Erän ja Kuokkasenrannan Erän hirviporukka
Jumppakerho
Lentopalloporukka
Latupartio Lohtander&Nevalainen
Vesijuoksuttajat Elina ja Seija
Vinkerrannan vesiosuuskunta
Tiehoitokuntia 11 kpl
Kalaporukoita
Jäteastiakimppa

Kynsiniemen ja Lukanpuron tapahtumia ja tempauksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyläyhdistyksen ja metsästysseurojen yhteinen ulkoilupäivä
24 tunnin hiihto
Ellut-laturetki
Umpihankijalkapallo
Kesäteatteri
Retki Joensuun karting-radalle
Teatteriretket
Tienvarsien siivoustalkoot
Kylätalon siivoustalkoot
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•
•
•
•
•

Hirvipeijaiset
Pikkujoulu
Talkoolaisten virkistämispäivät
Uimahalliretket
Merkkipäivien muistaminen

Kynsiniemen ja Lukanpuron ammattiosaaminen
atk-asiantuntija ja -asentaja, yrittäjä, ompelukonekorjaaja, postinjakaja., maatalousyrittäjä,
melkein restonomi, toimintaterapeutti, hieroja, vyöhyketerapeutti, merkonomi, kirvesmies,
hortonomi, puutarhuri, autonkuljettajayrittäjä, toimitusjohtaja, melkein floristi, farmaseutti,
rekkamies, työvoimaneuvoja, sähköurakoitsija, lihamestari, kivimies, leipuri, laborantti,
maatalouslomittaja, kiinteistöpuolen toimistotyöntekijä, laboratorionhoitaja, lähihoitaja,
metsätalousneuvoja,
metsätalousinsinööri,
puuseppä,
laitoshuoltaja,
toimittaja,
toimistonhoitaja, myymälähoitaja, autoasentaja, autokauppias, ruokahuoltopäällikkö,
höyläri, johtava kodinhoitaja, autoteknikko, sosiaalityöntekijä, opettaja, metsuri, motokuski,
Alkon myyjä/siivooja, pankkitoimihenkilö, kotiavustaja, sahatyöntekijä, kokki, eläinlääkäri,
pyöräkoneenkuljettaja, emäntä, isäntä, Kelan virkailija, palkanlaskija, eläkeläinen,
rakennusmestari, sähköasentaja, keittäjä

Kynsiniemen ja Lukanpuron palvelut
pitopalvelu ja kahvilapalvelu, toimintaterapia, kuljetuspalvelu, valokuvaus, hieronta,
majoituspalvelu,
matkatoimistopalvelut,
lumityöt,
pilkepalvelu,
tiedottaminen,
hinauspalvelu, puutarhasuunnittelu, marjat, kukat, vihannekset,

Kynsiniemen ja Lukanpuron yritystoimintaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itä-Suomen Uutispalvelu
Lampelan Puutarha
Pentsami Oy
Samimatkat Oy
Autohuolto Heikkinen
Veneveistämö Ruotsalainen
Heimo Kokkonen
Kenttäsirkkeli Jouni Niiranen
tmi Kari Ryttyläinen
tmi Hannu Nevalainen
Männikkölän Pirtti
Pielis-Laivat Oy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motoajo Oy
Maatalousyhtymä Lipponen
Kuljetusliike Huttunen
Hieroja Irma Varonen
Toimintaterapia Outi Mikkonen
Autohuolto Sutinen
Maitopyörä
Kaluste entisöinti Ritva Sirola
Auto-Närvä Oy
Maija Nevalainen
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Kynsiniemen ja Lukanpuron verkostot
kirkkovaltuutettu, kunnallisvaltuutettu, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, PAU-Itä-Suomen
aluejärjestön puheenjohtaja, riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen, kameraseuran
puheenjohtaja, sukuseuran hallituksen jäsen, Nurmeksen näyttämökerhon hallituksen
jäsen, SML:n ao 162:n sihteeri, Sähköalan ammattiosasto 108:n hallituksen jäsen, SIyhdistys/pr-toiminta, farmasialiiton Lieksan alueosaston sihteeri, Metsänhoitoyhdistys
Raja-Karjalan hallituksen jäsen

Kynsiniemen ja Lukanpuron rakennukset (R), paikat (P) ja luontokohteet (L)
Kylätalo, Männikkölän Pirtti, Veikko Huotarisen tsasouna, Lampelan aitat, Kynsiniemen
Erän kota, Uittoniemen laavu, luotsinmaja, Aholan aitat, Koudansalmen venevalkala (P)
Lapin kivi (L), Mikkosen saha, Kynsiniemen koulu, Louhivaara (L), Puutteenmäki (P),
Kynsisaari, Lörsänsaari, Tuppisaari, Vaakanansaari, Selkäsaari ja mökki 1900-luvun
alusta, Ainolankallion vesiputous, Ruoholammen kivirakka, Salmela ja Sarkkila (R),
Gutsetin hiekka (L), Pohjoishiekka (L), Salmelan uimaranta, Uittoniemen uimaranta,
Louhilampi, Kuikkalampi, Haasianlampi

Synkistelyilta
Toisessa kokoontumisessa synkisteltiin Kynsiniemen ja Lukanpuron ongelmat esiin.
Yritettiin löytää tärkeimmät kehittämisen esteet ja hahmottaa, mihin eri elämän osaalueisiin ne liittyvät. Synkistelyvaiheessa laadittiin myös kylän nelikenttäanalyysi.
Ongelmat ja kehittämisajatukset tuotettiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmiksi koetut
kehittämisen esteet valittiin äänestämällä. Jokainen paikalle saapunut sai tuoda oman
näkemyksensä julki avoimesti. Esille nostettuja ongelmia ei arvosteltu eikä niitä myöskään
pyritty synkistelyiltana ratkomaan.
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Ongelmat ja kehittämisen esteet ovat ryhmiteltyinä teemoittain. Kyläläisten antamat äänet
näkyvät ongelman jälkeen.

ASUKASLUKU
-

Syrjäytyminen 4
Naapuripelko 3
Vanhuksilla
yksinäisyys 2
Lapsiperheitä
vähän 2
Ei nuorisoa 2
Ikääntyvä väestö2
Yksinäisiä
vanhuksia 1

INFRA
-

Kevyenliikenteen
väylä!! 8

-

Polkupyörällä tiellä
”henkensä
kaupalla” 4
Viemäröinti pitäisi
saada 3

-

-

KYLÄTOIMINTA
-

-

-

-

-

Vaarallinen tie 2
Pimeät tiet 1
Katuvalot
puuttuvat 1
Kuoppainen tie

PALVELUT

Yhteistä toimintaa
- Kylätalkkari
enemmän 
puuttuu 3
osallistumista
- Julkinen liikenne
toimintaa
2
- Ei kirjastoautoa 1
 yhteishenkeä
4
- Kylän palveluita
pitäisi käyttää
Talkoolaisten puute
3
enemmän 1
Laimea osanotto
- Huonot
tilaisuuksiin 2
terveyspalvelut!
Saamattomat
”mökkiläiset”
YMPÄRISTÖ
(saamattomuus) 2
- Luontopolku pitäisi
Aktiivisia vähän 3
saada 4
Samat ihmiset joka
- Vallitsee
paikassa, toiset
Nurmeksessa
pysyy piilossa 2
oma Laki
Porukoita ei saa
(ympäristöasiat)
mukaan toimintaan
3
1
- Tienvarsien
Passiivisuus
siivottomuus 2
- Ympäristön
saastuttaminen

HARRASTUSTOIMINTA
-

Virikkeiden puute 1
Ei harrastusmahdollisuuksia 1

KYLÄTALO
-

Kaivohi puuttuu
kylätalolta

MUUT
-

-

Veroäyri! Minne ne
verorahat menee!
3
Pimeää 1
Ollaan niin viriileitä
ettei osata valittaa1
Liian korkea
kunnallisvero 1
Kaupunginjohtaja 1
Liikenne
Työttömyys
Juopottelu
Ruoka on kallista
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Kynsiniemi-Lukanpuron nelikenttäanalyysi
VAHVUUDET
-

Järven rannalla lähellä keskustaa
Sieni- ja marjastusmaat lähellä, hyvät
kalavedet
Elämää kokeneita henkilöitä
Yritystoiminta / yrittäjyys
Näytelmäporukka & talkooporukka
Kylä lähellä kaupunkia
Turvallinen seutu asua
Kaikki tuntee toisensa
Pielinen ja luonto
Näytelmä / teatteri
Monipuolinen elinkeinorakenne
Luonto / Pielinen / Vaarat
Ystävälliset ihmiset
Ulkoilumahdollisuudet
Sijainti
Paljon kesäasukkaita (mökkiläiset)

HEIKKOUDET
-

MAHDOLLISUUDET
-

Kohtuuhintaiset tontit, uusia asukkaita
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Kaupungin läheisyys esim. opiskelupaikat
Etätyö
Pielinen ja luonto
Näytelmät
Matkailu  toisi työpaikkoja
Kaavoituksen myötä mahd. lapsiperheitä
”Puutarhalähiö” –luksusalue jonne ihmiset
haluaisivat tulla asumaan
Ympärivuotinen ”kesäasutus” /Loma-asutus
Mökkivuokraus / mökkivälitys Männikkölän
kautta
Mökkitalkkari / kylätalkkari
Kateus

Kevyen liikenteen väylät puuttuu
Huonokuntoinen tie
Pimeys (katuvalot puuttuu)
Lapsiperheitä vähä (nuoria ei saada
mukaan)
Kulkuyhteydet huonot (julkiset)
Ei kirjastoautoa
Elämää kokeneita henkilöitä
Kyläyhteisön nukkujat
Hidas ”tutustuminen”
Kylä lähellä kaupunkia
Turvallinen seutu asua
Kaikki tuntee toisensa
Julkinen liikenne, vain koululaisvuorot
Ikääntyvä väestö
tie kapea ja huono
Kevyenliikenteen väylä puuttuu
Julkishallinnon tiedottamisen puute
Kateus

UHKATEKIJÄT
-

Ikärakenne / ikääntyminen
Julkiset kulkuyhteydet loppuvat
Pielisen pinna vaihtelut
Työpaikat vähenee / asukkaat vähenee
Kateus
Tie
Osallistumattomuus
Ikärakenne
Ikääntyminen, nuoriso muuttaa pois
Muu Suomi
Työnpuute
Rohkeus puuttuu / ”mökkiläisyys”
Nurmeksen imago

12

Irrotteluilta
Kolmannessa kyläillassa visioitiin kylän unelmia. Tavoitteena oli hahmottaa kylän
tavoitteita ja päämääriä, työstää kuvaa kylästä kymmenen vuoden päästä sekä arvioida
maailman menon vaikutusta omalle kylälle. Irrotteluvaiheen alussa viriteltiin mielikuvitusta
ryhmätöillä ja tuotettiin seinäpaperitekniikkaa käyttäen ratkaisuja esteisiin ja ongelmiin
sekä yleensäkin kehittämisideoita ja ajatuksia kylän kehittämiseksi. Tavoitteena oli luoda
mahdollisimman suuri määrä ideoita. Ideoille annettiin ääniä. Ideat ryhmiteltiin teemojen
alle seuraavasti:

ELINKEINOT

INFRA

Kalanmyyntisatama 3
• Aasfalttitie Niemelle
saakka
Maisema- ja
valaistuksineen 2
pihaneuvoja 2
• kylätie
• Elämysmatkailua
polkupyöräretkiryhmälle, aiheena
verkostoon, majoitus
vanhan ajan
Männikkölään
metsäsavotta1
• Laaja latuverkko
• Kynsisaaren lehtojen
(laajentuminen)
matkailukäyttö 1
• Turisteja mukaan
metsästykseen 1
KULTTUURI
• Helikopterilennätyksillä
• Katettu katsomo
kalastajia Euroopasta
kesäteatteriin 4
ja etelä-Suomesta
• Uutta verta
• Koiratarha ja näytelmäpiiriin ja
hoitokoti
lisää aktiivisia
toimijoita 4
• Kotieläinpuisto lapsille
• Katettu katsomo
• Kylälle oma
kesäteatteriin 4
rikkaruohojen kitkijä,
kiertää talosta taloon
• Uutta verta
näytelmäpiiriin ja
• Kylätalolle A- ja Blisää aktiivisia
oikeudet
toimijoita 4
• Kynsiniemi• Kynsiniemi-rock
mormuskan
festivaali 2
kehittäminen
• Tanssilato kylälle 2
• Mattojen pesijä
• Maitolavojen
hyödyntäminen
”tarinat” 1
PALVELUT
•
Kyläläisten ITE• Kyläavustaja esim.
taidenäyttely
piha- ja kotitöihin 7
kyläteatteria, mainos
• Kyläavustaja esim.
jaetaan autoilijoille
piha- ja kotitöihin 7
roskapussissa
• Kylätalkkari3
• Tervehtimispakko
•
•

MARKKINOINTI
•

Jonkin kyläläisen
huusholli esille
johonkin TVohjelmaan, kylää
tunnetuksi 1

KYLÄTALO
• Kylätalolle ruokavesi,
•
•

•
•

•
•

(tarjous on jo tulossa)
6
Klapikone 8
Kylätalolle unnollinen
grillipaikka ja
vesiklosetti1
Kylätalon remontointi
1
Sähköllä toimiva
kiertoilmauuni
kylätalolle 1
Kylätalolle pakastin,
(on jo)
Kylätalon piha- ja
valaistussuunnitelma

MUUT
•

•

•

Tervehtimispakkoaluemerkki
tienvarteen
8
Louhilammen 4metrinen hauki on
saatava ilmattua!!
Läskit luuksi kampanja
Stailisti kylälle
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YMPÄRISTÖ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyläraitin maisemanhoito, rahoituksella 3
Metsät siistiksi, romut pois metsistä 2
Ketoniityt kukoistukseen
1
Kynsiniemi ja Lukanpuro eivät ole kaatopaikkoja
1
Lapinkiven luontopolku
1
Tienvarsien siistinä pitäminen 1
Vaarat tutuiksi 1
Kerätään roska päivässä: 365 päivää x 250 hlöä = 91250 roskaa
Lukanvaaran ahopeltojen hoito
Pidä Kynsiniemi siistinä -kampanja
Roskien ja paperinkeräyspiste Mustanpuron tien haaraan
Teiden varsien maisemointi, esim. omaperäistä tilataidetta

HARRASTUSTOIMINTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luontopolku ohjaajineen 7
Tyylikurssit miehille ja naisille 6
Kynsiniemi-pilkkikisat 5
Luontopolku ohjaajineen 7
Tyylikurssit miehille ja naisille 6
Kylätanssit
kerran kuussa 3
Lipposen elämysrata 3
Naiset mukaan hirvi-metsälle
ilmaiseksi 2
Naisten hyvinvointikerho
2
Tulista Thaimaasta -kurssi miehille 2
Akkakerhoja kylälle 1
Karaokeilta 1

KYLÄTOIMINTA
•
•
•
•
•
•

Kylän yhteinen juhannuskokko-juhla,
mökkiläiset mukaan 10
Terveystalkoot 7
Retkeily- ja makkaranpaistopaikka
kylälle 5
Kyläläiset otettava metsästysseuraan ilman ehtoja 4
Jokaisen kyläläisen käytävä
vesijuoksussa 1-2 krt/vko oman
terveytensä vuoksi, kyläyhdistys
maksaa kustannukset 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napatanssikerho Männikkölän pirtille
1
Nypläyskerho, perinneopetusta 1
Ukkokerho, miesten ompeluseurat 1
Eräkurssi nuorille
Juoksulenkit ja saunaillat
Karaokekerho
Kerho ikäihmisille
Kukkasidontakerho
Kuntosalikerho
Kynsiniemen uistelukisat
Ladyt ja moottorikelkkareitit
Läskikerho
Piirakkakurssit
Reijo sai 10 kg:n hauen!
Shakkirinki
Tanssikurssit
Toimintaa nuorille

Uusien kyläläisten ”muistaminen” 1
Vuotuinen kylähullun valinta 1
Ei panetella, vaikka joillakin on
roinaa pihalla
Haukikunkkukisa
Kuutamohiihto
Kyläiltoja kodalla
Kylälle esim. kortinpeluuilta
Kyläläisten aktivointi mukaan
toimintaan
Läskikapina
Marttakerho/-yhdistys
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•
•

•
•
•
•
•

Kahdesti vuodessa (kevät ja syksy)
kylän yhteinen patikkaretki
3
Tiehanke-näytelmään ministeri Anu
Vehviläinen, tiedotusvälineet
paikalle/tierahoituslupaus 3
Yhteiset retket 3
Eri alojen teemailtoja
2
Retket Lappiin 2
Ulkoilutapahtumia ja yhteisretkiä 2
Kylän yhteinen marjaretki 1

•
•
•
•
•
•
•
•

Rahoitusten hankkiminen: 1. EUleader, 2. RAY, 3. verorahat
Vierailuja naapurikyläyhdistyksiin
Vinkkerrannan vinoilupäivät,
tapahtuma mökkiläisille
Vuoden kylä -kilpailuun
osallistuminen
Yhdessä kokkausta ja ruokailua
Yhteislauluiltoja
Ystävyyskaupunginosa Helsingistä
Ystävyyskylä ulkomailta

Kynsiniemen ja Lukanpuron unelmia
Kylän unelmaa työstettiin kolmen ryhmän voimin. Ensimmäinen loi kuvaa siitä, miltä
Kynsiniemi ja Lukanpuro -alue näyttää vuonna 2017. Toinen ryhmä arvioi, minkälainen on
unelmien Kynsiniemi ja Lukanpuro. Kolmas ryhmä pohti maailmanmenon vaikutusta kylän
elämään.
1. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot:
(visio 2017 – 2022, unelma 10–15 vuoden päähän)
tonttikauppa elvytettävä, jotta saataisiin lisää ihmisiä kylälle
Kynsiniementien parantaminen, päällystys
kävelytie ja valaistus vähintään sahalle saakka
nuoria perheitä kylälle
järven säilyttäminen vähintään nykytilassaan
elämysrata Lipposen maille
matkailun kehittäminen, mökkeily (vuokraustoiminta)
patikointipolkuverkosto, vanhojen polkujen kunnostus
latuverkosto
tulentekopaikat
oma vanhainkoti niemelle
virkeä kylätoiminta
mökkiläisten mukaan saaminen
kalastusmatkailu
pilkkikilpailu
lintubongaus
kummipaikkakuntatoiminta
kylän juhannuskokkoilta, myös mökkiläisille
viinitila, mehustamo, marjojen jatkojalostus
välinevuokraus, esim. klapikone
perinteiden siirto nuoremmalle polvelle
 saippua
 kuusenkerkkäsiirappi
 punamulta
 pontikka
- näytelmäpiirin säilyttäminen ja maailmankuuluksi tuleminen
- tervehtimispakko kaikille, liikennemerkillä ilmoitetaan pakosta; tielaitokselta lupa

-
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2.
-

Kylän unelmat; päämäärämme ja tavoitteemme:
kaavoitus kuntoon, tonttien osto mahdolliseksi
lisää lapsiperheitä
katuvalot, pyörä- ja jalkakäytävät (kevyen liikenteen väylä)
teiden kestopäällystäminen
alikulkukäytävä Kuopion ja Kajaanin tielle
oma ulkoilureitti kylällä
siirtolapuutarha-alue, esim. tulevaisuudessa Lämpelän alueelle
kylän maisemanhoito kestäväksi
vanhainkoti, oma dementiakoti

3.
-

Maailmanmenon vaikutus kyläämme:
kriisitilanteiden riskit > maailmanrauhaa > rauhallinen ympäristö
loma-asutusta ja vapaa-ajan palvelukysyntää
etätyön tarjontaa
energiapuun kysyntää > tuottoa
rakenne- ja talohuoltopalvelujen kysyntää
ilmastonmuutos > uusia viljelytuotantomahdollisuuksia, uusia matkailu- ym.
palvelutuotantomahdollisuuksia

Kyläkävely
ALKUSANAT
Kyläkävelyllä mietitään kyläläisten kanssa yhdessä, mikä on kylän maisemassa kaunista ja
mitä voisi parantaa. Ulkopuolinen näkee kylän toisin kuin kyläläiset ja toisaalta kyläläisillä
on paljon sellaista tietoa, jota ei ole muualla. Samalla tulee ideoita kylämaiseman
kehittämiseksi.
Kynsiniemellä asutus on vanhaa etenkin Vinkerrannalla, jossa pellot ovat olleet
viljelyksessä ainakin 350 vuotta. Kylän maisemakuva on muuttunut viimeisten 30 vuoden
kuluessa jonkin verran: peltoja on kasvanut umpeen ja osa pientiloista on muuttunut
kesäpaikoiksi. Kauniita näkymiä ja yksityiskohtia kylämaisemassa kuitenkin löytyy
runsaasti. Esimerkiksi kylätien maitolaituriverkosto, viihtyisä kylätalo, Vinkerrannan
peltoaukea ja Pieliselle avautuvat näkymät ovat huomion arvoisia asioita Kynsiniemen
kylällä.
Tätä kyläkävelyä rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.
KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE KYLÄKÄVELIJÖILLE!

Kyläkävelyraportti Nurmes, Kynsiniemi 15.9.2007
Päivi Jokinen, ProAgria Pohjois-Karjala / Maa- ja kotitalousnaiset
Puhelin: 040 755 0930, Sähköposti: paivi.jokinen@proagria.fi
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KYLÄN MAISEMA- JA LUONTOKOHTEITA
Vinkerrannan maisema
Arvo
Ainakin 350 vuotta viljelyssä olleen peltoaukean
taustalla on vesistönäkymä.
Ongelma
Toimenpidesuositus
Puustoa voisi rannalta raivata muodostaen
näkymäaukkoja (eli 2-3 puuta vierekkäin pois).
Rannalta raivaustähteet kerätään pois. (Viljelijä voi
hakea erityisympäristötukea kohteen hoitoon).
Vaaranlakitilat
Arvo
Vanhat vaaranlakitilat ovat jääneet kesäpaikoiksi,
mutta edelleen on havaittavissa viljelyn ja
asutuksen merkit, kuten kaskikivikasat, entiset
laidunmaat tilojen ympärillä ja tien varteen jääneet
koivurivit.
Ongelma
Umpeenkasvavat maisemat vaaranlakitiloilla.
Toimenpidesuositus
Umpeenkasvavat maisemat saisi aukenemaan
lihakarjaa laiduntamalla.
Kylän ladot ja riihet
Arvo
Vanhat rakennelmat, kuten ladot ja riihet, kuuluvat
kylämaisemaan kertomaan osansa historiasta.
Maitolaiturit on kunnostettukin (katso seur. sivu).
Ongelma
Rakennukset ovat jääneet puuston ja kasviston
peittämiksi ja rapistuneet.
Toimenpidesuositus
Vanhojen rakennusten kohentaminen, ympäristön
raivaaminen tai laiduntaminen (lampaita oli
vastapäisellä pellolla) turvaisi myös rakennelmien
ympäristön. Ladot voi ottaa käyttöön esim. riistan
ruokintapaikkana
tai
vanhojen
koneiden
säilyttämiseen.
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Maitolaiturit
Arvo
Kylätien varrella on kunnostettuja maitolaitureita
ainakin 8 kpl. Maitolaituriverkosto elävöittää
kylätietä.
Ongelma

Toimenpidesuositus
Maitolaitureita voisi käyttää paitsi bussipysäkkeinä
ja
ilmoitustauluna,
myös
esimerkiksi
lehtilainaamoina, valokuvanäyttelypaikkoina ym.

Muuta kyläkävelyn aikana esille tulleita kohteita:
Uimaranta Louhilammen rannalla on vain aikuisten käytössä, sillä ranta on syvä.
Rannan ympäristöstä raivataan lepikkoa säännöllisesti.
Kyläpolku soveltuisi hyvin Kynsiniemen kylän ympäristöön. Polku voisi kulkea vanhoja
polun pohjia pitkin.
Muuta huomionarvoista:
Uudella ohjelmakaudella 2007 – 2013 on viljelijöiden lisäksi myös rekisteröityneillä
yhdistyksillä mahdollisuus hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea perinnebiotoopin
tai monivaikutteisen kosteikon hoitoon. Haettavan erityistukisopimuksen toimenpiteiden
tulee tukea paikallisen Leader-toimintaryhmän kehittämissuunnitelman tavoitteita.
Kynsiniemen kylällä kosteikkoja ei pysty erityistuen turvin toteuttamaan, sillä kosteikon
valuma-alueesta yli 20 % pitää olla peltoa. Sen sijaan perinnebiotooppien (eli
metsälaitumien, hakamaiden ja niittyjen) hoitoon kyläyhdistys voi saada tukea. Joillakin
alueilla kylän lampaat hoitavat hakamaata tai metsälaidunta.
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Ideoista toimenpiteisiin
Todennusvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa valittiin
joukko ideoita ja kehittämisajatuksia perusteluineen, joita lähdettiin kehittämään edelleen.
Ryhmät kirjasivat ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia, jossa määriteltiin tulevat kylän
toimenpiteet ja niiden toteuttamisen mahdolliset ongelmakohdat, vastuuhenkilöt sekä
aikataulun. Työskentelyn aikana korostettiin, etteivät asiat hoidu itsestään, vaan vaativat
jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri intressipiirien yhteistyötä sekä päätettyihin tehtäviin
sitoutumista.
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TAULUKOT

Kynsiniemi
TOIVESUUNNITELMA

TOTEUTUSOHJELMA

Kehittämishanke / Idea

Toteuttamisen esteet

Toimenpiteet esteen poistamiseksi
Keinot hankkeen toteuttamiseksi

Vastuutahot
Ketkä / Kuka

Aikataulu
Seuranta

ASUKASLUKU
Tonttien myynti

Maanomistajien
haluttomuus myydä

Nurmeksen kaupunki tai kyläyhdistys
kyläpäällikkö + hallitus,
yhteistyössä. Kyläyhdistys aloitteen
jatkossa kaupunki
tekijänä kaupungille ja maanomistajille

alkuun -08,
09 toimintaa

Uusien asukkaiden
huomioiminen

Elvytettävä
kyläyhdistyksen
tervehdyskäynnit

Uusien asukkaiden kartoittaminen

kylän hallitus

heti

Pikkujoulu

Osallistumisprosentin
kohottaminen ja uusien
asukkaiden mukaan
saaminen

Kutsu kirjeellä

hallitus

heti

Kyläyrittäjien yhteinen ilta, jossa
suunnitellaan yhteistä esittäytymistä
kyläläisille
”Kylän omat bonukset”
Etukäteistilaukset käyttöön

Seppo P.

ennen joulua
2007

Opastuksen järjestäminen –
koulutus
Selvitetään kylän talkooväen määrä

Seija

ELINKEINOT
Käytetään oman kylän
yrittäjien palveluita ja
tuotteita

Kyläyhdistyksen talkootyön
myynti

Saavutettavuus ja hinta
Bonuksia saa muualta
Muualta saa kaikki
samasta paikasta
Pitkät välimatkat
Talkooväen puute
Osaamisen puute

HARRASTUSTOIMINTA
Hiihtokerho talvella

Maanomistajat
Latujen ylläpito
Latu-urien raivaaminen

Kyläyhdistyksen rooli

Reijo L. ja Jouko T.

2007

Patikkakerho kesällä

Merkattujen reittien
tekoon maanomistajien
lupa
Polkuverkoston
rakentaminen ja selvitys

Kyläyhdistyksen rooli

Hannu N.

2007 - 2008

Kaikki

heti

2010

INFRA
Kynsiniementien
kunnostaminen
liikennemääriä vastaavaksi

Destian määrärahat

Julkinen ”äläkkä”
Liikennemäärien mittaus eri vuoden
aikoina

KULTTUURI
Tyhjät talot ja paikat, niiden
kartoittaminen ja
asuttaminen
Teatteripaketit,
yhdistetty kyläkierros +
ruokailu + teatteri
Pikkujouluesitys

Kuka toteuttaa?
Palkattava väki

hankerahoitus
Leader

Seppo

Kuka suunnittelee ja
toteuttaa

Hanke?

hallitus

Esityksen tekeminen
näyttelijöiden saaminen

ohjaus

kyläpäällikkö

KYLÄTALO
Kylätalon käyttö
Enemmän toimintaa
kylätalolle

KYLÄTOIMINTA
Aktivointi, kehittäminen
haastattelut

rahoitus
kuka ideoi
kuka toteuttaa
mihin saadaan ihmiset
puhumaan ja kertomaan
toiveistaan, mitä
haluavat

Yhteistyö
Vastaukset nimettöminä
Päätöstyön tekijät
Gradu-tutkielma

Minna ja Reijo

talvi 2007 - 2008
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Terveystalkoot

passiivisuus
kuka vetää

Suurin pudottaja -kisa
palkinto odottaa
seuranta, mittaukset
Elämäntapojen muuttaminen
Eri liikuntalajien kokeilumahdollisuus

Atk-taitojen puute
Tekijöiden puute
Näyttelijöiden saatavuus
Pitäisi olla tapahtumia
kylällä

atk-kurssi kyläläisille

Yhteistyössä
sydänyhdistys
- mittaukset
- verenpaine
- kolesteroli
- kuntoutus
- ravitsemusterapeutti
Irma, Elina, Outi + muut
osaajat, Seija

1-2 vuotta
seuranta puolen
vuoden
välein,
esimerkiksi
välitavoitteet.

MARKKINOINTI
Kyläjulkaisu
-yrittäjäteema
Teatterin markkinointi
Ylä-Karjala +
maakuntalehdet +
alueradio 
positiivisia juttuja

syksy 2007

Näyttelijöiden motivointi
Hallitus
Pitäisi kehittää tapahtumia ja juttuja,
esim. kylän naisten teemaillat

YMPÄRISTÖ
Maisemanhoito

rahoitus

suunnitelma, raivaus,
Päivi Jokinen / ProAgria
Tienvarsitalkoot

Esa al.
Tarja kun opinnot loppuu

syyskesä 2007

Polun merkkaaminen
Patikkapolku
”Punainen lanka” -reitin
hyödyntäminen
Aronsalmelta Lukanpuron
kautta Männikkölään
Männikkölän näköalapolku Polun merkkaaminen
Louhivaaralle
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Nettiverstas
Kynsiniemi-Lukanpuron kyläsuunnitelman tueksi laadittiin kylän oma nettiverstas.
Kyläsuunnitelma eteni kyläkokoontumisissa, joissa kyläläiset työstivät kulloinkin eri
aihepiirien asioita. Niiden ohella nettiverstaaseen sai osallistua kuka tahansa kyläläinen,
kesäasukas, kylältä kotoisin oleva tai muuten kylän asioista kiinnostunut. Kaikille
innokkaille annetaan pienkäyttäjäoikeudet nettisivuille ja näin jokainen kiinnostunut voi
omalta osaltaan päivittää ja täydentää kylän nettiverstaan nettisivuja, jotka löytyvät
osoitteesta www.msl.fi/kynsiniemi. Sivut tullaan linkittämään kylän omille nettisivuille, jotka
löytyvät osoitteesta www.oyk.fi/~kynsiniemi. Em. sivuja päivittää kylän oma nettivastaava
Seppo Pölönen, jolle voi antaa vinkkejä ja materiaalia sisällön kehittämiseksi.
Nettiverstaaseen pääsi ja pääsee edelleen ilmoittamalla kiinnostuksensa sähköpostitse
osoitteeseen timo.reko@msl.fi tai puhelimitse 050 322 6798 (voimassa 31.12.2008
saakka).
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Kynsiniemi-Lukanpuro kyläyhdistys ry
Puheenjohtaja

Jouko Tervo
puh. 040 735 7260

Sihteeri

Tarja Tervo

Vinkerrannan Vesiosuuskunta
Seija Puoskari
puh. 040 538 9354
Seppo Pölönen
puh. 0500 101 476

Kynsiniemen Erä ry
Puheenjohtaja

Jukka Lipponen
puh. 040 742 8758

Sihteeri

Tuula Mäkitalo
puh. 0400 366 554
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Kyläsuunnittelijat: Timo Reko, Maaseudun Sivistysliitto
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