
JJaakkookkoosskkii  ––  kkeehhiittttyyvvää  mmaaaasseeuuttuukkyyllää  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
JJaakkookkoosskkeenn  
kkyylläässuuuunnnniitteellmmaa  
22000099  
 

wwwwww..jjaakkookkoosskkii..nneett  



 

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009 

2

   

 

 

 
© Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto. Lupa nro PKAR/030/04 

Jakokoski on kehittyvä aito maaseutukylä, jossa on hyvät palvelut ja harrastus-
mahdollisuudet. Kylällämme asuu paljon myös lapsiperheitä, ja uusia omakotitalo-
ja rakennetaan koko ajan. Olemme toteuttaneet lukuisia Leader-hankkeita ja tal-
kootyön osuus hankkeissa on ollut suuri. 

Jakokosken kyläyhdistys on kylän edustusjoukkue, joka pitää yllä kylän myönteis-
tä kehitystä ja toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Kyläyhdistys on kolmen-
kymmenen vuoden aikana, yhdessä kaikkien kyläläisten kanssa, rakentanut ky-
lään hyvän palveluvarustuksen, joka on lähes kirkonkylän luokkaa. 
  
Jatkossakin kyläyhdistys haluaa antaa voimakkaan panoksen kylän kehittämis-
työlle ja uusille hankkeille sekä kutsuu kaikki halukkaat mukaan kehittävään kylä-
toimintaan. Vain omalla toiminnallasi voit varmasti vaikuttaa kylän kehittymiseen 
haluamaasi suuntaan.  
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Jakokosken motto: 
Varmaa on vain se, 
mitä tehdään itse! 
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Kyläpäällikön tervehdys 
 
 
Hyvät jakokoskelaiset! 
 
Luettavanasi on Jakokosken kylän järjestyksessään toinen 
kyläsuunnitelma. Suunnitelma on kyläläisten yhteinen näkemys 
siitä miten me haluamme kyläämme kehitettävän ja kehittää, 
kyläläisten tahdonilmaisu oman kylän tulevaisuudesta.  
 
Ensimmäinen kyläsuunnitelma on antanut suuntaviivat kylän 
aikaisemmalle kehittämistyölle ja vuosien varrella onkin saatu 
aikaan hyviä tuloksia yhdessä toimien. Näiden kokemusten 
rohkaisemina on helppo käydä käytännön toimiin kohti 
uudessa suunnitelmassa asetettuja tavoitteita.  
 
Suunnitelma sisältää monenlaisia tavoitteita elämän eri alueilta ja toivonkin, että sieltä löy-
tyy mahdollisimman monelle kyläläiselle asioita, joiden eteenpäin viemiseksi ollaan valmii-
ta toimimaan joko kyläyhdistyksen tai jonkin muun kylällä toimivan järjestön mukana.  
 
Jokaisen panos tähän työhän on tervetullut ja tärkeä. Kylän kehittämisen tärkein työkalu 
olemme me täällä kylällä asuvat, omasta elinympäristöstämme ja sen parantamisesta kiin-
nostuneet ihmiset. 
 
Tervetuloa mukaan toteuttamaan kyläsuunnitelmaa ja toimimaan yhdessä kotikylämme 
kehittämiseksi niin, että se olisi meille kaikille viihtyisä ja turvallinen paikka asua. 
 
 
Saara Sormunen 
Jakokosken kyläyhdistys ry 
hallituksen puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 

▲Jakokoskella toteutetaan villejäkin 
ideoita, kuten heinäkuussa 2009 
ensimmäisen kerran järjestetyt 
kesähiihtokisat. 
 
 
◄ Jakokoski on kehittyvä aito maa-
seutukylä, jonka vahvuuksia ovat kaunis 
maalaismaisema, hyvät palvelut ja 

monipuoliset harrastusmahdollisuudet. 
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1. Johdanto 
 
 
Jakokosken kyläsuunnitelman tekeminen lähti liikkeelle Jakokosken kyläyhdistyksen aloit-
teesta. Asiaa pohjustettiin Jakokosken kyläkahvilaillassa marraskuussa 2008, jossa pää-
tettiin, että kylän seuraava kehittämisvaihe on uuden kyläsuunnitelman tekeminen. Jako-
kosken edellinen kyläsuunnitelma oli valmistunut vuonna 1980. 
 
Kyläsuunnitelma laadittiin osana Kylätarjotin Joensuun seudulla -hanketta, jonka toteuttajia 
ovat Maaseudun Sivistysliitto ja Pohjois-Karjalan Kylät ry. Hanketta rahoittaa Joensuun 
Seudun Leader -yhdistys ry.  
 
Kyläiltojen vetäjänä toimi aluksi Tarja Partanen Pohjois-Karjalan Kylät ry:stä. Kyläsuunnit-
telun ohjaamista jatkoi Pohjois-Karjalan Kylät ry:n hanketyöntekijä Anne-Mari Tiainen, joka 
myös kirjoitti kyläsuunnitelman. Taustatietoa on kerätty internetistä.  
 
 

2. Jakokoski – kehittyvä maaseutukylä Pohjois-Karjalassa 
 

Jakokosken kylä sijaitsee Kontiolahden kunnassa, jonka keskustaajamaan Kontiolahdelle 
on kylästä matkaa noin 10 kilometriä. Pohjois-Karjalan maakuntakeskukseen eli Joensuun 
kaupunkiin on 22 kilometrin matka. Tietoa Jakokosken kylästä löytyy internetistä kyläyhdis-
tyksen kotisivuilta www.jakokoski.net ja tietoa Kontiolahden kunnan palveluista osoitteesta 
www.kontiolahti.fi 

Jakokosken lähimmät kirkonkylät ovat Eno ja Kontiolahti. Naapurikyliä ovat mm. Mönni, 
Pyytivaara ja Paihola. Kylän läpi kulkee Joensuu–Lieksa -maantie. Jakokosken kylä rajoit-
tuu Pielisjokeen, jonka rannalla on Jakokosken museokanava. Jakokosken ja Mönnin kyli-
en välissä virtaava Pielisjoki kulkee Pielisestä Joensuun kautta Pyhäselkään.  
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Jakokoski on kehittyvä maalaiskylä, jossa on hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuu-
det. Jakokoskella on noin 240 taloutta ja kylällä asuu noin 550 asukasta. Jakokoskella toi-
mii alakoulu, jossa on viime vuosina ollut noin 70 oppilasta. Kyläsuunnitelman tekemisen 
aikaan koululaiset olivat vanhan koulun homeongelmien takia evakossa ja kyläläiset odot-
televat uuden koulurakennuksen valmistumista. 
 
Kylällä asuu useita lapsiperheitä, ja uusia omakotitaloja rakennetaan koko ajan. Myytävä-
nä olevia, yksityisten maanomistajien tarjoamia tontteja on kyläaktiivien toimesta kartoitet-
tu ja ne ovat esillä kyläyhdistyksen nettisivuilla. Vapaista tonteista on jo pulaa. Tietoa kun-
nan omistamista, myytävinä olevista rakennuspaikoista löytyy Kontiolahden kunnan net-
tisivuilta.  
 
Jakokosken kylän keskeisiä paikkoja ovat Tähtikallio, tähtitorni, liikuntahalli ja seurojentalo. 
Kylän tärkein nähtävyys on Jakokosken museokanava, jonka yhteydessä toimii kesäteatte-
ri. Kyläläisten yhteisenä voimainponnistuksena rakennettu liikuntahalli valmistui vuonna 
2006. Jakokoski on valittu valtakunnalliseksi Vuoden kyläksi vuonna 1998.  
 
 
Kylän historiaa 

Kylän nimenä Jakokoski esiintyy ensimmäisen kerran 1720-luvulla, jolloin asutus alkoi levi-
tä alueen vaaroille. Ensimmäiset talot mainitaan kuitenkin vanhoiksi autioiksi, joten asutus-
ta on seudulla täytynyt olla aikaisemminkin. Autiotalot lienevät Laatokan suuntaan muutta-
neiden karjalaispakolaisten perua. 

Uusista asukkaista ensimmäinen oli nähtävästi Mönnistä Jakokoskelle muuttanut Juhana 
Antinpoika Nuutinen, joka perusti ennen vuotta 1728 Riikolan eli nykyisen Aholan Palovaa-
ran etelärinteelle. Miltei samaan aikaan rakensi talonsa Juhana Karttunen Hyvärilään. 
Kiiskilän perusti pian sen jälkeen Risto Sorjonen. Nykyisen kansakoulun paikkeille kohosi 
Holoppala eli Olli Holopaisen talo. 

Pielisjoen mutkaan sijoittuva Jakokosken kanava rakennettiin yli sata vuotta sitten joudut-
tamaan jokiliikennettä ohi kivikkoisten ja vaikeakulkuisten koskien. Jokea matkasivat tuol-
loin uittoyhtiöiden hinaajat tukkilauttoineen, pienet matkustajalaivat kesäturisteineen ja tie-
tysti paikalliset kalastajat veneineen. Jakokosken museokanavalla voi tutustua vanhoihin 
aluksiin ja uittokalustoon. 

 
Jakokosken kyläyhdistys  
 
Jakokoskella toimii erittäin aktiivinen kyläyhdistys. Jakokosken kyläyhdistyksen tehtävänä 
on pitää yllä kylän myönteistä kehitystä ja toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Jakokos-
ken kyläpäällikkönä on 26 vuotta toiminut Pentti Seutu. Hänen jälkeensä kyläpäällikön 
”suuriin saappaisiin” astui Saara Sormunen vuonna 2006. 
 
Kyläyhdistys on kolmenkymmenen vuoden aikana, yhdessä kyläläisten kanssa, rakentanut 
kylään hyvän palveluvarustuksen, joka on lähes kirkonkylän luokkaa. Kylän palveluista 
kerrotaan tarkemmin kyläyhdistyksen kotisivuilla www.jakokoski.net 
 
Omaehtoisen kehittämisen merkitys on Jakokoskella oivallettu vuosien saatossa ja todettu, 
että varmaa on vain se, mitä tehdään itse. Kyläyhdistyksessä on syntynyt luontevasti sosi-
aalista kanssakäymistä. Se on antanut kyläläisille mahdollisuuden toteuttaa itseään. 
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Kyläyhdistyksen toimenpiteet ovat tuottaneet hyvää tulosta, joka näkyy erityisesti siinä, 
että kylään on muuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin sata uutta asukasta. 
Muuttoliikkeen myötä on kylän väestö nuortunut, joka takaa myönteisen kehityksen tule-
vaisuudessakin. Oma osuutensa on ollut myös kylän hyvällä "me-hengellä." 
 
Vireän kylän vahvuuksia ovat vankka kulttuuriperintö, oma kyläkoulu, kaupungin läheisyys, 
maaseudun viihtyisyys ja kauniit maisemat. Uusille rakentajille on varattu rakennustontteja 
eri puolilta kylää. Viimeisten vuosien aikana kylälle on rakennettu 4–5 omakotitaloa vuosit-
tain. 
 
Kylätoiminnan alkuvaiheessa, 1980-luvulla, Jakokoskelle laadittiin oma ”kyläkaava”, jolla 
ohjataan asuintalojen rakentamista. Myös kylällä tarjolla olevat tontit on kartoitettu, mikä 
helpottaa omakotitalon rakentamista suunnittelevaa. Uudisrakentajien kannalta merkittäviä 
etuja ovat kylän oman vesiosuuskunnan hoitama vesijohtoverkosto (ensimmäinen vaihe 
valmistui v. 1987, verkostoa laajennetaan) ja viemäriverkosto. 
 
Jakokosken kylätoiminnan alkuvaiheessa toiminnassa keskityttiin muuttotappion torjumi-
seen ja kylältä häviämässä olleiden palveluiden, kuten postin, kyläkaupan ja koulun puo-
lustamiseen. Nykyään Jakokosken kylätoiminnassa eletään innovaatiovaihetta. Toiminnan 
luonne on muuttunut niin, että siinä keskitytään kehittämään uusia ideoita toteutettaviksi. 
Jatkossakin kyläyhdistys haluaa antaa voimakkaan panoksen kylän kehittämistyölle ja uu-
sille hankkeille sekä kutsuu kaikki halukkaat mukaan kylätoimintaan. 
 
Jakokosken innovatiivisiin kehittämisratkaisuihin ovat käyneet tutustumassa lukuisat ky-
läyhdistysten edustajat, maaseudun kehittäjät ja kansainvälisetkin vierailijat. Lisäksi pitkä-
aikainen kyläpäällikkö Pentti Seutu on kiertänyt eri puolilla Suomea kertomassa Jakokos-
ken kylän kehittämiskokemuksista.  
 

Muita yhdistyksiä 

Jakokosken Vesa ry. on kylän oma urheiluseura, joka on toiminut ainakin vuodesta 1928 
alkaen. Seura rekisteröityi vuonna 2008. Seurassa on noin 80 jäsentä. 
 
Jakokosken Jahti ry. on vuonna 2000 perustettu kylän metsästysseura. Seuran tarkoi-
tuksena on harjoittaa vuokraamillaan metsästysmailla järkiperäistä metsästystä, riistanhoi-
toa ja niiden edellyttämää yhdistystoimintaa sekä mahdollistaa erätaitojen siirtyminen nuo-
remmille sukupolville. Seurassa on 35 jäsentä, joista nuorisojäseniä on kuusi. 
 
Jakokosken Martat ry. on toiminut kylässä noin 70 vuoden ajan. Martat kokoavat yhteen 
eri-ikäisiä kyläläisiä puutarhanhoidon, ruokakurssien, kädentaitojen ja retkien merkeissä. 
 
Kaiskun Kävijät ry. on kontiolahtelainen partiolippukunta, jolla on Jakokoskella aktiivista 
toimintaa. Kokoontumistilat ovat vanhalla koululla. 
 
Rospuutto-ryhmä ry. on vuodesta 2007 lähtien järjestänyt näyttelijä Taisto Reimaluodon 
nimeä kantavan teatterifestivaalin Kontiovaaran vanhalla kyläkoululla. 
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Jakokosken kehittämishankkeita 

Jakokoskella on toteutettu monia erilaisia kylän kehittämishankkeita. Useissa hankkeissa 
on mukana ollut Joensuun seudun Leader -yhdistys ja muita yhteistyökumppaneita. Jako-
koskella on toteutettu 19 Leader-rahoitteista hanketta. Kyläläisten talkootyön osuus on 
ollut suuri. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä valmistuneista hankkeista. 

Työosuuskunta Sontikka: Työosuuskunta Sontikka on Jakokoskella vuonna 1995 perus-
tettu osuuskuntamuotoinen yritys. Kyseessä on kaikille avoin yritys, joka hyväksyy tekijöik-
seen osaavia työntekijöitä eri toimialoilta. Sontikan liikevaihto on noussut parhaimmillaan 
miljoonaan euroon. Töissä on 40–50 ihmistä. Lisätietoja työosuuskunta Sontikasta löytyy 
nettisivuilta www.sontikka.fi 

Kanavan laivuri: Kanavan laivuri oli Leader-hanke, jossa talkoilla kunnostettiin Jakokos-
ken ja Mönnin kylien kanssa yhteistyössä Merenkulkulaitoksen entinen väylänhoitoalus 
risteilyalukseksi. Suurena tukena projektissa oli myös Kontiolahden kansalaisopisto. Pro-
jektin tuloksena syntyi alus, joka kastettiin kesällä 1999 Kanavan Helmeksi. Kanavan Hel-
men pituus on 11 metriä ja leveys 2,5 metriä Moottorina aluksessa on Valmetin 80 hv me-
ridiesel. 

Nukketeatteri Kyykkänen: Jakokoskelle perustettiin tammikuussa 2000 oma nukketeatte-
ri, jonka nimeksi tuli Kyykkänen. Kyykkänen on Karjalan kieltä ja tarkoittaa pientä ja vä-
häistä. Kyykkäsen tavoitteet eivät kuitenkaan ole pienet eivätkä vähäiset. Nukketeatteri 
Kyykkänen pyrkii tarjoamaan korkeatasoista nukketeatteria niin lapsille kuin aikuisillekin. 
Tarkoituksena on käyttää monipuolisesti eri nukketeatterimuotoja sekä yhdistää nukketeat-
teria muihin taidemuotoihin. 

Jakokosken liikuntasali: Jakokoskelle valmistui keväällä 2006 liikuntasali Jakokosken ja 
Mönnin kyläyhdistysten aktiivisuuden ansiosta. Liikuntasalin myötä Jakokosken alakoulu 
sai käyttöönsä uudet liikuntatilat ja lähiseudun asukkaille sali tarjoaa hyvät liikuntaharras-
tustilat. Liikuntasalin koko on noin 250 m². Lentopallopeleihin, juhlatilaksi ym. soveltuvan 
salin lisäksi tiloissa on hyvin varusteltu kuntosali ja kiipeilyseinä sekä suihku-, eteis- ja va-
rastotilat. 

Tähtikallio: Tähtikallio on vanhaan salpalinjan ammusvarastoon rakennettu kyläläisten 
kokoontumistila, jota vuokrataan myös ulkopuolisille. Tähtikalliolla sijaitsee myös tähtitorni, 
jossa tähtitieteen harrastajain yhdistys Seulaset järjestää tähtien katseluiltoja. Tähtitornira-
kennuksen omistaa Kontiolahden kunta. Tähtitornin laitteet ovat puolestaan Joensuun yli-
opiston fysiikan laitoksen, tähtitieteen harrastajain yhdistys Seulasten ja Jakokosken ky-
läyhdistyksen omistamat. 

Jakokosken kyläyhdistyksen uusimpia hankkeita ovat Planeettapolku- ja Tähtikallion sau-
na -hankkeet. 

Planeettapolku-hanke sai Leader-rahoituksen syksyllä 2008, jolloin hanke myös aloitet-
tiin. Planeettapolku-hankkeen tarkoituksena on rakentaa aurinkokuntaamme kuvaava pla-
neettapolku Tähtikalliolta tähtitornille. Polun varrelle pystytetään oikeassa mittakaavassa 
aurinkokuntamme planeettojen malleja, jotka kuvaavat niiden sijaintia, suhteita ja ulkonä-
köä. Lisäksi kullekin planeetalle pystytetään informaatiotaulu, jossa on tärkeimmät tiedot 
planeetan ominaisuuksista ja astronomiasta. Polku havainnollistaa kävijöille aurinkokun-
taamme. Kävijöiksi tavoitellaan tähtiharrastajia, matkailijoita, koululaisia ja päiväkotiryhmiä 
sekä eläkeläisiä. 



 

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009 

9

   

Tähtikallion sauna -hankkeessa louhitaan ja rakennetaan holvisauna, kerhohuone, wc-
tilat ja apukeittiö Tähtikalliolle. Rakennettavat uudet tilat lisäävät paikan käyttömahdolli-
suuksia. Tähtikallion sauna -hanke sai Leader-rahoituspäätöksen kevättalvella 2009. 

 

3. Kyläsuunnitteluprosessi 

 
Kyläsuunnitelman tekemistä pohjustettiin kyläkahvilaillassa, jossa visioitiin kylän unelmia: 
miltä oma kylä näyttää kymmenen vuoden kuluttua, millainen on unelmien Jakokoski. Ta-
voitteena oli hahmottaa kylän tavoitteita ja päämääriä.  
 
Kyläsuunnitelmaa työstettiin Tulevaisuuden verstas -työskentelymenetelmällä, joka on 
osallistavaan suunnitteluun perustuva menetelmä. Työskentely jakautui viiteen vaihee-
seen: 

• Ensimmäisen vaiheen analyysi-illassa kartoitettiin kylän osaaminen ja tai-
dot, palvelut, merkittävät kohteet ja kylän verkostot. 

• Toisen vaiheen synkistelyillassa etsittiin kylän kehittämisen esteet ja pu-
reuduttiin kylän ongelmiin. 

• Kolmannen vaiheen irrotteluillassa päästettiin mielikuvitus valloilleen ja tuo-
tettiin kylän unelmat ja ideat. 

• Neljännessä vaiheessa (yleensä kahden kyläillan aikana) työstettiin kehit-
tämisohjelmia aikaisemmin määriteltyjen ongelmien ja kehittämisesteiden 
sekä aikaisemmin tuotettujen ideoiden ja kehittämisajatusten pohjalta; palau-
tettiin siis jalat maan pinnalle ja määriteltiin miten ideoista päästään todelli-
suuteen. 

• Viidennen vaiheen kyläsuunnitelman arviointi-illassa kyläsuunnitelmaa 
täydennettiin ja syvennettiin lopulliseen muotoonsa. 

 
Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhdessä laatima tahdonilmaisu oman kylän tulevaisuudes-
ta ja siitä, miten kylää kehitetään. Kyläsuunnitelman avulla kyläläiset ajavat oman yhtei-
sönsä etuja, jotka liittyvät mm. kylän toimintoihin, rakentamiseen, ympäristöön ja elinkei-
noihin. 
 
Kyläsuunnitelma on kooste kyläsuunnitteluiltojen työskentelystä, joten se on kyläläisten 
yhteisen suunnittelun tulos. Kutsut kyläiltoihin lähetettiin postin ryhmäjakeluna kaikkiin Ja-
kokosken alueen talouksiin. Lisäksi kyläilloista tiedotettiin sanomalehti Karjalaisen, Poh-
jois-Karjalan Radion ja paikallisradio Iskelmä Rexin menovinkeissä. Kutsu yhteiselle mat-
kalle Jakokosken tulevaisuuteen tavoitti kyläläiset hyvin ja Jakokosken kyläsuunnitteluil-
loissa oli mukana aktiivinen joukko kyläläisiä. Ihan kaikilta kylän kolkilta ei tosin ollut edus-
tajia.  

Kyläsuunnitelmalla linjataan suuret raa-
mit, se on kylän tahdonilmaus, unelma 
siitä, mitä kyläläiset pitävät tärkeänä. Sil-
lä puolustaudutaan, sen avulla pidetään 
niiden arvojen ja asioiden puolta, mitä 

pidetään tärkeinä ja joihin uskotaan. 
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Kyläsuunnitelman laatiminen oli kyläläisille myös antoisaa ja avartavaa yhdessäoloa. Kylä-
suunnitelman laadintaan osallistui yhteensä 67 eri henkilöä (55 aikuista ja 12 lasta). Jokai-
sessa kyläillassa oli mukavasti väkeä, kerrallaan mukana oli 11–28 henkilöä. Osallistujien 
ikähaarukka oli laaja, lapsista eläkeikäisiin.  
 
Kyläsuunnittelun työstämistä ohjaavan henkilön tehtävänä oli ohjaaminen, tiedottaminen ja 
innostaminen. Jakokoskella kyläsuunnittelutyöskentelyn ohjaaminen oli helppoa, kylä-
suunnitteluprosessi eteni sujuvasti ja tunnelma oli innostunut. Kyläilloissa käytettiin työs-
kentelytapoina mm. ryhmätöitä ja seinäpaperitekniikkaa. 
 
Jakokosken kyläkahvilailta pidettiin marraskuussa 2008 ja kyläsuunnitelman tekeminen 
käynnistyi tammikuussa 2009. Kyläsuunnitteluprosessi vietiin läpi kuuden illan aikana.  
Viimeisessä kyläsuunnitteluillassa tarkistettiin, täydennettiin ja syvennettiin valmistuvaa 
kyläsuunnitelmaa. Kyläläiset tarkistivat, onko kyläsuunnitelma sellainen kuin he haluavat ja 
onko Jakokosken kyläsuunnitelma kylänsä näköinen katsaus. Kyläsuunnitelma valmistui 
syksyllä 2009. 
 
 
Lasten ja nuorten Omalla kylällä -tuumaustunti 
 
Jakokoskella haluttiin innostaa lapsia ja nuoria mukaan lähiympäristönsä kehittämiseen. 
Mukavan aktiivisia nuoria oli mukana ”normaaleissa” kyläsuunnitteluilloissakin, mutta li-
säksi nuorille haluttiin tarjota oma tilaisuus osallistua kylän kehittämiseen ja saada nuorten 
ääni kuuluviin. Lapsille ja nuorille järjestettiinkin Suomen 4H-liitto ry:n kehittämään nuorten 
kyläsuunnitteluaineistoon perustunut Omalla kylällä -tuumaustunti. Unelmiensa Jakokos-
kea tuunaamassa oli yhdeksän 6–13 -vuotiasta lasta ja nuorta. Paikalla käväisi myös pai-
kallislehden toimittaja tekemässä jutun Pielisjokiseutuun. 
 
Lasten ja nuorten kyläsuunnitteluillan tuotoksena valmistui värikäs, nuorison näkökulmasta 
tehty Jakokosken kyläesite, jolla nuorten toiveiden mukaiseksi tuunattua Jakokoskea voisi 
markkinoida vaikkapa ulkomaalaisille vieraille. Nuoret esittelivät kylänsä faktaa ja fiktiota 
yhdistellen sellaisena kuin haluaisivat sen olevan. 
 
Nuorten keksimiä sloganeita eli iskulauseita markkinointiin olivat esimerkiksi ”Tähtikylä 
Jakokoski” ja ”Tähtitornilla olet askelen lähempänä kuuta!” Nuorison laatima kyläesite on 
Jakokosken kyläsuunnitelman liitteenä. Lisäksi nuorten kyläesitteestä poimitut toivesuunni-
telmat ja kehittämisideat koottiin yhteen ja annettiin aikuisten pohdittavaksi. Lasten ja nuor-
ten ideoihin pohjautuvat ”Tähtikylä Jakokoski” -kehittämisohjelmat ovat kyläsuunnitelmas-
sa mukana omana osionaan. Osa nuorten ajatuksiin pohjautuvista kehittämisideoista oli 
luonnollisesti samoja kuin aikuisillakin.  
 
Jakokosken kyläsuunnitelman työstämiseen osallistuneet aktiiviset ja terveen kriittiset nuo-
ret kyseenalaistivat sen, onko kyläsuunnitelman tekeminen hyödyllistä ja toteutuvatko teh-
dyt suunnitelmat. Niinpä Jakokosken kylätoiminnan veteraani Pentti Seutu kertoi kylä-
suunnitelman lukuillassa, mitä asioita on ollut esillä vuonna 1980 valmistuneessa edelli-
sessä kyläsuunnitelmassa ja mitkä niistä ovat toteutuneet.  
 
Melkein kaikki Jakokosken ensimmäisessä kyläsuunnitelmassa esitetyistä hurjista haa-
veista ja korkealentoisista toiveista ovat toteutuneet. Esimerkkejä niistä ovat liikuntahalli, 
luistelukaukalo, valaistu hiihtolatu, kylän maankäyttösuunnitelma, vilkastunut rakennustoi-
minta ja voimakas väkiluvun kasvu. Matkan varrella syntyneitä uusia suunnitelmia ja yh-
teisvoimin toteutettuja toiveita ovat kanavan kehittäminen, viemäröinti ja Tähtikallio. 
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4. Kyläunelma: Jakokoski vuonna 2018 

Kyläsuunnitelman tekemistä pohjustettiin kyläkahvilaillassa, jossa visioitiin kylän unelmia: 
miltä unelmien Jakokoski näyttää kymmenen vuoden kuluttua. Tavoitteena oli hahmottaa 
kylän tavoitteita ja päämääriä. Ryhmissä tehdyn seinäpaperityöskentelyn tuloksena syntyi 
neljä näkemystä unelmakylästä, tulevaisuuden Jakokoskesta. 
 

 
 
 

Lintutorni Poppavaaralle 
Museokanava elävöityy 
Tähtipolku houkuttelee kulkijoita 
Kesähiihtokoti; kesähiihto 
Pertin Lumivarasto, Popan louhos 
Latu/pururata/luontopolku, uimaranta 
Ei ruutukaavaa, maaseutumaisuus 
Junaretket teatteriin, myymälään 
Kesäkahvila, käsityökeskus, käsityö-
myymälä, taidemyymälä – kyläläisten 
tuotoksia 
Jakokosken uusi kukoistus 
Kauppa, posti, kahvila, terassi 
Alikulkutie Lieksantien alitse 
Pyörätie Uuroon 
Koulu; kylätalo – partio, järjestöt; liikun-
tahalli 
Terapiaratsastusta; vaellus- ja ratsastus-
toimintaa 
Taiteilijat esiin, lasten teatterikoulu 
 

Lieksantien ali alikulku 
Kyläavustaja 
Puutarhaterapia 
Kauppa 
Nuorisotila 
Palvelutalo; päivähoitomahdollisuus 
Halli, tiensiirto 
Koulu, pukukoppi, vapaa-
ajantoiminta, leikkipaikka 
Kesäteatterikorkeakoulu 
Elokuvateatteri 
HM, Jim&Jill 
Hiihtokeskus, krossirata, luontopolku 
Asema toimimaan 
Yritys/kahvila (ei martat) 
Uimaranta 
 

Jakokosken unelma: 
 
Kulkuyhteydet paremmat kylän sisällä ja keskusten välillä 
Kevyenliikenteen väyliä koulureiteille ja kuntakeskuksiin, katuvaloja lisää 
Alikulkutunneli Lieksantielle 
Junalla Prismaan, paikallisjunayhteydet 
Kyläkauppa, nettikahvila, terassi (karaoke), netti-ilmoitustaulu 
Seurojentalon aktivointi; lämmityksen uusiminen, nuorisonäkökulma, elokuva-
kerho 
Päiväkeskus seurojentalolle: vanhat, lapset 
Kylätalkkari 
Vanhan koulun käyttöönotto – taide-/käsityökurssit; nikkarointitila, käsityötila, tee 
se itse -autotalli + huoltomies 
Merkitty luontopolku 
Agilityrata 
Leikkipuisto 
Kalastusseura 
Laajennettu jätehuolto 
Kotieläinpiha 
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Tähtikallion ohjelmapalvelut: planeettapolku – luontopolku; salpalinjan kulttuuriperinnön 
siirtäminen, sauna Tähtikalliolla 
Tuulivoimala 
Seuratoiminta kukoistaa; eri yhdistysten toiminta vilkasta; seurojentalo arvoiseensa kun-
toon 
Uusia kyläläisiä lisää, vilkasta rakennustoimintaa 
Pohjois-Karjalan PARAS kesäteatteri museokanavalla; museokanavan toimintaa jatke-
taan ja kehitetään 
Maaseutumaisuuden säilyttäminen; kylähenki – huhuu, kyläkirja 
Alikulkutunneli Lieksantien ali 
Pielisjoki osaksi kylämaisemaa; Kanavan Helmi kuntoon 
Lintutorni 
Vanhusten talo, nuorisotilat; päivähoitopalvelut 
Liikuntasalilla monipuolista toimintaa kaikille ikäryhmille 
Uusi kyläkauppa ”Monipalvelu”: parturi, hieronta, huoltoasema, suihkulähde, lemmikki-
kauppa, baari, vaateliike 
Luontopolku, sen varrella murrelausahduksia; LED-valaistu hiihtolatu 
Kalastus- ja metsästystaidot nuorisolle 
Valaistus Mönnintielle ja sillalle – aurinkoenergialla toimiva 
Pehmojen orpokoti maailmankartalle 

Kauppa ja posti, baari ja kaikkea tällaista; veikkaus ja apteekki 
Hallille elokuvanäytöksiä 
Tuulimyllyjä 
Kierrätyspiste 
Palvelutalo, kivaa viihdettä vanhuksille 
Kudontahuone 
Kaukalo, erillinen luistelualue 
Lampi, nuotiopaikka 
Koulu 
Tikkakolo 
Lieksantien alitse alikulkutunneli 
Seurojentalo, sinne kirpputoreja 
Lampi, kota, laavu 
Uuro, Uilo, Jakokoski – tiejärjestelyt, kevyenliikenteen väylä, katuvalot 
Uimaranta 
Jakokosken asema, Uilon (pysäkki) seisake 
Kirjojen lainauspiste 
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5. Jakokosken kyläanalyysi – kylän henki ja ilmapiiri 

Ensimmäisessä varsinaisessa kyläsuunnitteluillassa tutustuttiin siihen, mitä kyläsuunnitel-
ma pitää sisällään ja käytiin läpi kyläsuunnittelun periaatteet ja työmenetelmät. Ensimmäi-
sellä kerralla tehtiin myös kyläanalyysi eli kartoitettiin nykytila: miltä Jakokoski näyttää tänä 
päivänä, mikä on kylän henki ja ilmapiiri ja millaista on kyläläisten osaaminen ammattien ja 
harrastusten valossa. Lisäksi tutkailtiin, mitä yhdistyksiä, yrityksiä ja monenlaista muuta 
Jakokosken kylästä löytyykään. 
 
Kylän sijainti lähellä Joensuuta on yksi Jakokosken vahvuus. Noin 20 kilometrin matka 
taittuu autolla maanteitse 15–20 minuutissa. Kylänsä rajoiksi jakokoskelaiset mieltävät Ja-
kokosken koulupiirin rajat.  
 
Jakokoskella on useita kyläläisten yhteisiä kokoontumispaikkoja, joista tärkeimpiä ovat 
Tähtikallio, liikuntahalli ja Jakokosken seurojentalo. Jakokosken museokanava on tärkeä 
nähtävyys, johon tutustumassa kävi 15 000 vierailijaa kesällä 2008. Vähän hyödynnettyjä, 
potentiaalisia vierailukohteita ja kehittämisen kohteita ovat arboretum eli puulajipuisto ja 
Poppavaaran louhos. 
 
Kyläläiset suhtautuvat kyläänsä hyvin positiivisesti: jakokoskelaiset ovat ylpeitä omasta 
kylästään ja kokevat, että kylällä on hyvä imago. Kyläläisten keskinäisen yhteydenpidon 
todettiin toimivan vaihtelevasti: yhteyttä pidetään ja ei pidetä. Kyläläiset tapaavat toisiaan 
talkoissa ja yhteisissä tapahtumissa, joita ovat mm. venetsialaiset, kesäteatteri, Jakovaari-
rock, hirvipeijaiset ja Tähtikallion joulu. Kyläyhdistyksen rotinaperinnekin on voimissaan. 
Spontaani kylässä käynti ja vapaamuotoinen yhteydenpito kyläläisten kesken on vähenty-
nyt, kuten yleensäkin maaseudulla nykyään.  
 
Jakokoskella toimii parikymmentä yhdistystä tai muuta yhteenliittymää. Suurin osa niistä 
toimii hyvin aktiivisesti, mutta muutamat ovat ainakin toistaiseksi ”nukahtaneet”. Erityisesti 
aktiivisen hanketyön ansiosta Jakokoskella on laaja verkosto erilaisia yhteistyökumppanei-
ta ja kylä on hakenut yhteyksiä myös yli kuntarajojen.  
 
Yrittäjyysilmapiiri on myönteinen ja kyläläiset käyttävät oman kylän yritysten palveluja 
mahdollisimman paljon, mutta ongelmana on se, että kyläläiset eivät tiedä kaikkia kylältä 
löytyviä palveluita. Osa kylän palvelutarjonnasta löytyy www.jakokoski.net -sivuilta. Kylän 
palveluhakemisto olisi hyvä saada kattavammaksi, koska kyläsuunnitteluillassa tehdyn 
listauksen mukaan kylältä löytyy laaja palvelutarjonta.  
 
Kyläillassa kootun luettelon mukaan kyläläisten ammatillinen osaaminen on monipuolista, 
mikä on selkeä vahvuus kylän kehittämisen kannalta. Myös kyläläisten harrastusten kautta 
löytyy paljon osaamista ja erilaisia vahvuuksia. Harrastustoiminnassa ovat vahvasti edus-
tettuina luontoon ja liikuntaan liittyvät aktiviteetit, joihin liittyvät mahdollisuudet ovatkin ky-
lällä erinomaiset. 
 

Jos ajattelemme koulun ja monien muiden palvelujen tule-
vaisuutta, niin uusien lapsiperheiden saaminen on ainakin 
koulun säilymisen kannalta välttämätöntä. Jakokosken pal-
velutkin säilyvät ja kehittyvät, jos on palvelujen käyttäjiä. 
  Saara Sormunen 
  Jakokosken kyläpäällikkö  
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Kylän sijainti 
Joensuu 22 km, Oulu 402 km, Helsinki 648 km kiskoja pitkin, Eno 14,5 km, Uuro 6 km, 
Paihola 7 km, Ilomantsi keskusta 65 km 
 
Kylän maankäyttösuunnitelmat 
Veneranta, rantaosayleiskaava, kunnan kanssa yhteistyötä tonttiasioissa (tehty tonttikartoi-
tusta ja selvitetty rakennuspaikat yhdessä kunnan kanssa)  
 
Jakokosken rajat (koulupiirin rajat) 

• Joen tällä puolta 

• Enoon päin Kontiolahden raja 

• Kontiovaara 

• Ohovaara 

• Pyytivaaran laki 

• Kantelesärkkä 

• Ukonpuro 

• Pielisjoki 
 
Jakokosken luontokohteet, rakennukset ja paikat 

• Tähtitorni+tähtikallio 

• Jakokosken museokanava 

•  Seurojentalo+tuulimylly 

•  Museoitu kyläkoulu 

•  Urheiluhalli 

•  Mönnin silta 

•  Poppavaaran louhos 

•  Arboretum 

•  Kuusojan laavu 
 
Jakokosken tapahtumat ja tempaukset 

• Venetsialaiset 

• Hiihtotapahtumat (sekä kesä että talvi) 

• Kesäteatteri 

• Karelia-soudun tapahtumailta 

• Tähtikallion ja tähtitornin tapahtumat 

• Jakovaarirock 

• Hirvipeijaiset 

• Koronamestaruuskisat 

• Kyläyhdistyksen rotinaperinne 
• Tähtikallion joulu 

 
Jakokoskella toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja 

• Jakokosken raittiusseura 

• Jakokosken nuorisoseura 

• Jakokosken Vesa (urheiluseura) 

• Jakokosken Martat 

• Jakokosken Maamiesseura 

• Jakokosken kyläyhdistys 

• Jakokoski-Mönni -seura 

• Kanavateatteriyhdistys 
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• Partiotoimintaa 

• Lähetyspiiri 

• Vesiosuuskunta 

• Klapiosuuskunta 

• Seurojentaloyhdistys 

• Uraanin vastustus -kansanliike 

• Metsästysseura 

• Kalastuskunta 

• Rospuutto-ryhmä kulttuuriyhdistys ry. 
 
Jakokosken verkostot 

• Tähtitieteen harrastajain yhdistys Seulaset 

• Merenkulkulaitos 

• Joensuun seudun Leader -yhdistys 

• Pohjois-Karjalan Kylät ry. 

• Kontiolahden kunta 

• Mönnin kyläyhdistys 

• Kontiolahden seurakunta, Joensuun ortodoksinen seurakunta 

• Joensuun Seudun Osuuspankki 

• Pokali 

• Maaseudun Sivistysliitto MSL 

• SF-filmi & Fennada-Filmi 
• Marttapiiriliitto 

 
Oman kylän palvelut Jakokoskella 

• Kiertotien Kievari 

• Emmantupa 

• Tähtikallio ja tähtitorni 

• Seurojentalo 

• Koneurakointi Unto Korhonen 

• Liikuntahalli ja muut liikuntapaikat 

• Vesi- ja viemäriosuuskunta 

• Mehuasema, Kontiomehu Pasi Kiiskinen 

• Kantelesärkän hevosmaneesi ja talli 

• Kantelesärkän kala-altaat 

• Taksi Raimo Kurki 

• Polttopuunmyynti 

• Sontikka työosuuskunta 

• Maatilat (4 kpl)  
 
Jakokosken yritystoiminta 

• Terho Ky: Swipe-tuotteet 

• Pekka Räty: Tiivi-ikkunat 

• Kiertotien Kievari, Anja Hacklin 

• Karelia Rakennus, Jari Venäläinen 

• Tmi Pertti Korhonen: suunnistuskartat 

• Emman Tupa Maatilamatkailu, Marjo 
Sormunen 

• Itä-Suomen Elämyspalvelut, Vilho Parjanen 

• Joensuun Raivaus ja Rakennus, Tero Mononen 
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• Kantelesärkän Talli 

• Pisara Väri, Ari Lehikoinen: autokorjaamo 

• Sontikka Osuuskunta, Aimo Kontturi 

• Unto Korhonen: traktorityöt ja metallityöt 

• Kontio Mehu, Pasi Kiiskinen 

• Taksi Raimo Kurki 

• Raija Siponen, mattokutomo 

• Jakokosken vesiosuuskunta 

• Tähtikallio 

• Seurojentalo 

• Tähtitorni, tähtitieteen harrastaja Seulaset 

• Museokanava, kanavakahvio 

• Polttopuun myynti, Raimo Nevalainen 

• Traktorityöt, Mika Kontkanen 

• Risto Puhakka, rakennustyöt 

• Hannu Piiroinen, Aloe Vera -tuotteet 

• Maatilayritykset 4 kpl 
 

Jakokoskelaisten ammatit  
Ikkunamyyjä, koneistaja (metallimies), kartoittaja, terveydenhoitaja, kirvesmies, kätilö, mie-
lenterveyshoitaja, lastentarhanopettaja, metsäkoneen kuljettaja, maanviljelijä, sähkömies, 
talomyyjä, Swipe-kauppias, myyjä, päihdekuntoutusyksikön johtaja, autosähköasentaja, 
mekaanikkosuunnittelija, varaosamyyjä, kirjanpitäjä, maanmittausteknikko, ympäristösih-
teeri, rakennustarkastaja, projektipäällikkö, rakennusmestari, sairaala-apulainen, koulu-
avustaja, ATK-alan ihmisiä, upseeri, maatilamatkailuyrittäjä. 
 
Jakokoskelaisten harrastukset 

● Hiihtäminen 
● Kalastus 
● Jumpat aikuisille ja lapsille 
● Kuntosali 
● Kesäteatteri 
● Metsästys 
● Seinäkiipeily 
● Lentopallo 
● Luistelu 
● Jääkiekko 
● Kaukalopallo 
● Sulkapallo 
● Martat 
● Partiotoiminta 
● Lintubongaus 
● Marjastus 
● Sienestys 
● Geokätköily 
● Sauvakävely 
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6. Ongelmat ja nelikenttäanalyysi 

Toisella kyläsuunnittelukerralla oli vuorossa synkistelyilta, jossa kartoitettiin ongelmia. Ta-
voitteena oli löytää tärkeimmät kehittämisen esteet ja tarkastella, mihin kylän kehittämisen 
eri osa-alueisiin ne liittyvät. Ongelmat kirjattiin seinäpapereille ja tärkeimmiksi koetut kehit-
tämisen esteet valittiin äänestämällä.   
 
Selvästi keskeisimmäksi ongelmaksi nousi päivittäisen arkielämän sujumiseen liittyvä 
kauppapalveluiden puute. Jakokoskella ei ole enää omaa kyläkauppaa siihen liittyvine 
oheispalveluineen. Kyläsuunnitelman tekemisen aikana tuli esille, että Uuroon olisi tulossa 
ABC-elintarvikemyymälä, ravintola ja polttoaineen jakelupiste. Toteutuessaan ABC-
myymälä parantaisi Jakokosken lähipalveluita. 

Muut keskeiset huolenaiheet liittyivät ympäristöön ja kylätoimintaan. Paljon huolta aiheutti 
jakokoskelaisten elinympäristöön välittömästi vaikuttava uraaniuhka: mahdollinen 
uraanikaivoksen tuleminen ja siihen liittyvät mittalennot. Jakokosken maalaiskylämäisen 
ilmeen säilymisestä kannettiin huolta: miten säilyttää tasapaino niin, että Jakokoski kehit-
tyy edelleen modernina, asuttuna maalaiskylänä, mutta siitä ei tule taajamaa. Ympäristöön 
liittyvä ongelma on myös keskuskylän maiseman pusikoituminen, jonka kanssa yhtä mer-
kittäväksi ongelmaksi koettiin kyläläisten keskinäisen vuorovaikutuksen väheneminen, kun 
kaikilla on ”omia kiireitä” eikä jakseta olla aina sosiaalisia. Myös Uilon alueen testamentti-
varojen käyttö koettiin ongelmalliseksi. 
 
Kun Jakokosken kyläyhdistyksen hallituksen kokous tarkasteli kyläsuunnitelmaa kokonai-
suudessaan, se halusi lisätä ongelmien TOP 6 -listaukseen ikäihmisten palveluihin liittyvän 
asian, joka tuli esille kyläillassa tehdyn yhteisen ongelmien kartoitus -työskentelyvaiheen 
jälkeen. Näin ollen ongelmien järjestys listalla muuttui hieman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synkistelyvaiheessa tehtiin myös nelikenttäanalyysi, jossa jäsenneltiin niin kylän vahvuu-
det ja heikkoudet kuin uhkat ja mahdollisuudetkin. Niistä vahvuudet ja heikkoudet ovat 
enemmän kylän sisäisiä, jo olemassa olevia asioita, kun taas uhkat ja mahdollisuudet ovat 
ulkopuolelta tulevia, kylän toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyviä. Nelikenttäanalyy-
sin toinen nimi SWOT-analyysi tulee englannin kielensanoista Strenghts/vahvuudet, 
Weaknesses/heikkoudet, Threats/uhkat ja Opportunities/mahdollisuudet.  
 

Jakokosken ongelmat TOP 6 
 

1. Kauppapalveluiden puute 
2. Ikäihmisille ei ole tuetun asumisen palveluita 

kylällä 
3. Uraaniuhka 
4. Tasapainon säilyminen: asuttu, moderni 

maalaiskylä, mutta ei taajama 
5. Ihmiset ei aina sosiaalisia, ”omat kiireet” 
6. Keskuskylän maiseman säilyminen, mm. 

pusikoituminen                
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Jakokosken ongelmat 
 
Teema Aihe Äänet 

Elinkeinot   

Harrastustoiminta Ladut sotketaan moottorikelkalla 3 

 Koulun latu ulottumaan Kontiovaaralle 
 

1 

 Kukaan ei opeta poikia korjaamaan mopoja, niin kuin ennen 
moottorikerhossa 

1 

 Jääkiekkokaukalossa on reikä ja vääränlaiset luukut  1 

 Juoksupolkujen puute (luonnonpolut puuttuvat), pururata 
puuttuu 

4 

Infra Pyörätie puuttuu, huonot mahdollisuudet kevyelle liikenteelle 2 

 Turvatonta lenkkeillä, kun ei ole kevyenliikenteenväyliä 3 

 Linja-autoliput mahdottoman kalliita 1 

 Polttoaine tyyristä 1 

Kulttuuri Bändikoulu ulkoistettu Joensuuhun 1 

 Ei karaokea eikä tanssia 1 

Kylätoiminta Yhteinen toiminta häviää 2 

 Passiivisia kylän ”nurkkia”, ihmiset eivät osallistu eri puolilta 
kylää 

2 

 Ihmiset ei aina sosiaalisia, ”omat kiireet” 5 

 Kunnan hitaus päätöksissä 2 

Kylätalo Nuorisotilat puuttuu 1 

Markkinointi   

Palvelut Kauppapalveluiden puute 13 

 Lähipalveluiden puute: kauppa, posti, apteekin käsikauppa 3 

 Ei kirjastoa 1 

Ympäristö Lyhenevät talvet, pitkä rospuutto 3 

 Tasapainon säilyminen: asuttu, moderni maalaiskylä, mutta ei 
taajama 

7 

 Keskuskylän maisema on pusikoitunut 5 

 Metsien likaaminen ja jätekuopat (luvaton kaatopaikka) 3 

 Museokanavaa ei ole hoidettu (Merenkulkulaitos) 2 

 Uraanikaivoksen lähestyminen, mittalennot, uraaniuhka 11 

 Avohakkuut, suojavyöhykkeiden puuttuminen 3 

Muut Uilon alueen testamenttivarojen käyttö 4  

 (Koskaan ei ole) liikaa talkoita 1 
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Jakokosken nelikenttäanalyysi 
 

 
VAHVUUDET 

++++ toimiva kyläyhdistys → aktiiviset toimijat 

++++ monen alan yrittäjiä ja osaajia 

++++ maaseutumaisuus!!! 

++++ toisista välittäminen 

++++ vaihteleva luonto, Pielisjoki 

++++ museokanava 

++++ laaja ikähaitari, hyvä ikäjakauma 

++++ vahvat kyläpersoonat, aktiiviset ihmiset 

++++ yhteistoiminnan pitkä perinne 

++++ suvaitsevaisuus toisia kohtaan 

++++ hyvät palvelut: kyläkoulu, liikuntahalli ym. 

++++ vesi- ja viemäriverkosto 

++++ hyvät harrastusmahdollisuudet 

++++ viihtyisä asuinympäristö 

++++ osaamista 

++++ hyvä sijainti 

++++ hyvät yhteistyökumppanit & verkostot 

++++ hyvä rakennuskanta 

++++ kylähenki hyvä 

 
HEIKKOUDET 

─ juna ei pysähdy 
─ puuttuvat palvelut: kyläkauppa, posti, 

ikäihmisten hoito  
─ vanhusten hoitokodin puute 
─ kylätalkkarin puute 
─ kevyen liikenteen väylien puute, vaaralli-

set liikenneolosuhteet (Lieksan tie) 
─ päivähoitopaikkojen puute 
─ korjaamista kaipaavia mm. jääkiekko-

kaukalo, urheilukenttä 
─ tontit vähissä 
─ vapaamuotoisen kohtaamisen paik-

ka/tilaisuudet puuttuvat 
─ vetäjät vähissä 

 
 

MAHDOLLISUUDET 
� vanhusten monitoimitalo 
� elinvoimainen, ikärakenteeltaan hyvä kylä, 

ikäjakauma tasainen/monipuolinen 
� elinkeinojen kehittäminen: ohjelmapalvelut, 

matkailu 
� maantieteellinen sijainti → uusia asukkaita 
� vanhojen rakennusten uusiokäyttö 
� edellytykset ”kestävän kehityksen” asumi-

seen + energiamuodot 
� talkoohenki 
� hyvät mahdollisuudet käyttää EU-rahoja 

(Leader) 
� Pielisjoen ranta ja museokanava 
� kesäasukkaat → kauppa auki 
� uudet asukkaat 
� kulttuuri: kulttuurialan ammattilaiset, kesä-

teatteri, yhdistykset 
� mahdollisuus elää omalla kylällä koko elin-

kaari 
� ”moderni maalaiskylä” 
� yhteistyön kehittäminen jo olemassa olevi-

en yritysten ja palvelujen välillä 
� kauppa/kioski, kahvila, ateriapalvelu 
� tähtipolku, arboretum – matkailun lisään-

tyminen (koululaisryhmät, leirikoulut) 
� Joensuun läheisyys – ei autioitumisuhkaa 

UHKATEKIJÄT 
� elinkeinorakenteen heikkeneminen 
� kuntaliitos → kylät heikkenevät 
� uraanikaivos → pohjavedet pilaantuvat, 

imagohaitta 
� aktiivi-ihmisten väsyminen, talkoohengen 

heikkeneminen 
� ilmastonmuutos 
� energian hinnan nousu, vaikutus autoiluun 
� kylän muuttuminen; ei maalaiskylä enää 
� kuntaliitos Joensuu-Kontiolahti, yhteistyön 

sujuminen ?!? 
� kyläyhdistystoiminnan hiipuminen – ”kiire” 
� julkisen liikenteen väheneminen 
� tonttimaan puute – ei liian ahtaasti kuiten-

kaan 
� naapureista vieraantuminen – ei kanssa-

käymistä 
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7. Ideat 
 
Kolmannessa kyläsuunnitteluillassa oli 
vuorossa irrotteluvaihe eli lennokkaitten 
ideoitten tuottaminen. Kylän kehittämi-
seksi tuotettiin seinäpaperitekniikkaa 
käyttäen mielikuvituksellisiakin kehittä-
misajatuksia ja ennakkoluulottomia rat-
kaisuehdotuksia kylän kehittämisen es-
teisiin ja ongelmiin. 
 
Tarkoituksena oli päästää villitkin kehit-
tämisideat valloilleen ja tuottaa mahdolli-
simman paljon ideoita periaatteella mää-
rä korvaa laadun. Tässä vaiheessa ideoita ei kritisoitu eikä mietitty resurssien riittävyyttä 
tai muitakaan rajoitteita, vaan jokainen idea oli arvokas lisä kylän idealaariin. Eniten kan-
natusta saaneet ideat selvitettiin äänestämällä.  
 
Koska ongelmakartoituksessa suurin huolenaihe oli kauppapalveluiden puute, niin loogi-
sesti siihen ratkaisuksi ideoitu minimonipalvelukeskus nousi ideoinnin johtotähdeksi. Sa-
man ongelman ratkaisuksi ehdotettu hieman pienimuotoisempi kyläpalvelukes-
kus/persoonallinen kyläkauppa sai myös kannatusta. 
 
Elinkeinoihin liittyvät maaseutusafari-ohjelmapalvelun tuotteistaminen ja Tähtikallion luon-
toretkeilykeskuksen kehittäminen olivat toiseksi ja kolmanneksi suosituimpia ideoita. Kesä-
töitä nuorille -ajatus sai myös paljon kannatusta. 
 
Huumoria ja mielikuvitustakaan ei jakokoskelaisten ideoista puuttunut. Yksi osoitus hyväs-
tä mielikuvituksen käytöstä on jo ensi kesänä toteutuva uusi tapahtuma, kesähiihtokisat. 
Nauruhermoja eniten kutkuttanut idea oli Olet tässä -opastustaulu, jossa olisi otsikkona 
Jakokoski, keskellä suuri punainen piste ja teksti Olet tässä! Mitäpä sitä muuta tarvitsee-
kaan tietää, sillä jokaiselle jakokoskelaiselle oma kylä on tietenkin maailman keskus eikä 
sen tarkempaa informaatiota kylästä tarvita. Idea jatkojalostui niin, että taulussa olisi avat-
tavat ovet, joiden alta löytyisi sitten informatiivisempi opastustaulu karttoineen ja esittely-
teksteineen. 
 

Jakokosken ideat 

Teema Idea Äänet 

Elinkeinot 
 

Tähtikallio → luontoretkeilykeskus 
- luontopolku 
- tähtinäytökset ↔ multimediaesitys 
- kahvila 
- sauna + palju 
- kalliouimala 
- pitopalvelu 
- ohjelmapalveluksi kyläkierros vanhalla Zetor-

traktorilla, maaseutusafari 

7 

 Kesätöitä nuorille (palkallista!), pusikoiden raivausta ym. 6 

Jakokosken ideat TOP 5 

1. Minimonipalvelukeskus 
2. Ohjelmapalveluksi maaseutusafari: 

kyläkierros vanhalla Zetor-traktorilla 
3. Tähtikalliosta luontoretkeilykeskus 
4. Kesätöitä nuorille 
5. Persoonallinen kyläkauppa tai kylä-

palvelukeskus 
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 Kanava 
- teatterille katettu katsomo ja uudet raiteet 
- kanavan yleisilmeen kohentaminen 
- lampaita 
- tapahtumia 

2 

Harrastustoiminta Tietokonekursseja, puutyökursseja, kitaransoittokursseja, 
autonkorjauskursseja jne. 

 

 Senioriliikuntakerhot  

 Nuorisokeskus 
- moottorikerho ym. harrastuskerhoja 
- nuorisotila 
- bändi 

3 

 Perhekerho  

 Talveksi toimintaa:  
- pilkkikilpailut 
- moottorikelkkasafari 
- talvigolfia 

 

 Koirahiihtobaana, koirat suksimaan  

 Luontopolku – pururata  

Infra Junayhteys 
- Joensuu–Eno -junarata stop 
- asema toimintaan 
- juna-asema Jakokoskelle 
- lähijunat 

2 

 Kevyen liikenteen väylät + alikulkutunneli 
- ”tietunneli” 
- kevyen liikenteen väylä Uuroon asti, luksusta! 

2 

 Laivaväylä Joensuuhun, venesatama  

Kulttuuri/tapahtumat Jonkin ”päättömän” lajin MM-kisat  

 Vanhojen koneiden päivä  

 Kesähiihtokisat vuosittaiseksi tapahtumaksi  

 Jakokosken Idols-kisat  

 Touhupäivät  

 Teatterimatkoja  

Kylätoiminta ”Tuppeware”-koordinaattori 1 

Markkinointi Infotaulu, ”Olet tässä!”  

 Jakokosken tunnustuotteen kehittely: leivos/piirakka? 
Juoma ”Tähtihetki” � mehuasema 

 

Palvelut Minimonipalvelukeskus: 
- parturi-kampaamo 
- jalkahoidot 
- kosmetologipalvelut 
- hierontapalvelut 
- lääkäripalvelut 
- kerhotilat (ilta- ja iltapäiväkerhot) 
- rukous-/raamattupiiri 
- leipomo 

14 
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- pitopalvelu 
- info 
- kylätalkkari 
- iltapäiväkauppa 
- alko 
- posti 
- nettipalvelupiste, atk-tukihenkilö 
- kirpputori, vaihtotori, tavaroitten tuunaus 
- kahvio 
- pieneläinhoitotila 

 Kyläpalvelukeskus 
- kauppa 
- posti 
- apteekki 
- veikkaus 
- kampaamo/parturi 
- kauneushoitola 
- kahvila 
- baari, irkkupupi, karaoke 
- grilli 
- nettipiste 
- kauppa + pitopalvelu + leipomo samassa ↔ tuo-

retta tavaraa 
- paikallisia tuotteita myyntiin/kauppaan 

5 

 Persoonallinen kyläkauppa - Kyläkuppila 
- P-K:n (Suomen) laajin olutvalikoima 
- laadukasta pikkupurtavaa/grilli 
- puoti 
- harrastepaikka 
- Kyläherkku, leipää 

6 

 Kesäterassi kaupan yhteyteen 2 

 Karaokekahvila alkoholittomana, karaokea (myös lapsille) 
Anna Eriksson -kahvila, iskelmäkahvila alle 18-vuotiaille 

3 

 Pitseria  

 Kirjasto  

 Vanhusten palvelutalo  

 Lasten ja vanhusten yhteinen päiväkoti 2 

 Varamies/varamummo-palvelu  

Ympäristö Tuulivoimaa 4 

 Venevalkama + uimapaikka  
- avantouinti + sauna 
- rantalentiskenttä 
- teemailta (Venetsia) 

2 

 Näköalatorni pystyyn 1 

Muut Ekologinen huvipuisto 1 

 Jokilaiva tulille  
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8. Kehittämisohjelmat 

Neljännessä ja viidennessä suunnitteluillassa kyläsuunnitelman tekemistä jatkettiin työs-
tämällä tulevaisuuteen suuntautuvia kehittämisohjelmia. Analysoinnin, synkistelyn ja villin 
ideoinnin jälkeen palautettiin jalat tukevasti maan pinnalle ja mietittiin, minkälaisia toive-
suunnitelmia kylä lähtee toteuttamaan ja kuinka Jakokosken kehittämiseen liittyvistä ide-
oista tehtäisiin todellisuutta. Tärkeimmät tulevaisuuden tavoitteet ja päämäärät määriteltiin 
siis käytännön toimenpiteiksi, nimettiin vastuutahot ja mietittiin seurannalle ja toteutukselle 
aikataulu.  
 
Kehittämissuunnitelmien tarkoituksena on antaa suuntaviivoja Jakokosken ja sen asukkai-
den pitkän tähtäimen toiminnalle: mitä halutaan kehittää, mitkä ovat kehittämisen esteet ja 
miten ne poistetaan.  
 
Kehittämisohjelmien työstämisessä edettiin aikaisemmissa kyläsuunnitteluilloissa listattu-
jen ongelmien ja ideoitten pohjalta. Toivesuunnitelmat ja kehittämisohjelmat työstettiin 
teemaryhmittäin, arvioiden realistisesti kehittämisideoitten toteuttamismahdollisuuksia.  
 
Kehittämisohjelmat jaettiin teemaryhmiin seuraavasti: 

● Asukasluku (tulomuutto, tonttipörssi, uusien asukkaiden vastaanotto yms.) 
● Elinkeinot (työpaikkoja, kylämatkailua, pieniäkin tulonlähteitä yms.) 
● Harrastustoiminta (kerhoja, harrastuksia, latuja yms.) 
● Infra (tiet, laajakaistat, vesi- ja viemäriverkostot yms.) 
● Kulttuuri (perinne, musiikki, teatteri yms) 
● Kylätoiminta (kyläyhdistyksen organisointi, kylän yhdistyksien yhteistyö, talo-

us, tiedotus yms.) 
● Kylätalo (kylätalon kunnostaminen, kylätalon rakentaminen, vanha koulu ky-

lätaloksi yms) 
● Markkinointi (internet-sivut, kyltit tienvarteen, kylälehti yms.) 
● Palvelut (kauppa, koulu, päivähoito, kyläavustaja, kyläisännöitsijä yms.) 
● Ympäristö (lintutornit, laavut, pusikot pois, vesistöjen kunnostus, maiseman-

hoitosuunnitelma yms.) 

Jakokosken kehittämisohjelmissa voimakkaimmin ja monipuolisimmin esille nousseet tee-
mat olivat elinkeinot, harrastukset ja ympäristö. Jakokoskelaisten vankka kokemus hanke-
toiminnasta näkyi siinä, että kyläsuunnitteluprosessin tuloksena syntyi monia uusia han-
keaihioita. Yksi esimerkki innovatiivisesta ratkaisusta oli uudenlaisen monipalvelukeskuk-
sen malli, jolla vastattaisiin moniin kyläläisten palvelutarpeisiin ja toisaalta yksityisten pal-
veluntuottajien tilatarpeisiin.  

Uusi idea oli myös keskusilmoitustaulu, johon koottaisiin yhteen paikkaan kaikki kylää kos-
kevat ilmoitukset. Jokainen voisi käydä tarkistamassa ilmoitustaulun tarjonnan ja ottaa 
samalla mukaan haluamansa ilmoituksen oman kulmakunnan ilmoitustaululle laitettavaksi.  

 
Kehittämistyön pahin este on ”20 sentin 
pururata” eli asenteet. Ideoita ja ajatuksia 
pitää tuoda rohkeasti esille. 
 Pentti Seutu 
 Jakokosken ex-kyläpäällikkö 
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Jakokosken kehittämisohjelmat 
 

 
Teema: Elinkeinot 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Tähtikallion kehittäminen 
luontoretkeilykeskukseksi: 
 
Luontopolku → yhdyspolku 
Uiloon 
 
 
Tähtinäytökset → multime-
dia 
 
Kahvila/pitopalvelu 
 
 
 
Sauna Tähtikalliolle 
 
Ohjelmapalvelujen moni-
puolistaminen ja kehittämi-
nen, esim. kyläkierros van-
halla traktorilla 

 
 
 
 
 
 
 
Tekijöillä ajanpuute 
 
 
Yrittäjän löytäminen 
Kannattavan kokonaisuuden 
löytäminen yrittäjille 
 
Ei ole (hanke vireillä) 
 
Hyvät ideat 
Löytyykö tekijät 
Tarve 
 

 
 
 
Hanke 
Yhteistyö eri järjestöjen kesken 
 
 
Etsitään tekijä 
 
 
Yrittäjän etsiminen (kyläyhdistys etsii) 
Luodaan yritystoiminnalle edellytykset 
 
 
 
 
Yhteistyö yrittäjien kanssa 
Markkinointi 

 
 
 
Kylä- ym. yhdis-
tykset 
Kunta 
 
Seulaset+ 
kyläyhdistys 
 
Kyläyhdistys 
 
 
 
Kyläyhdistys 
 
Kyläyhdistys 
Järjestöt 
Yrittäjät 

 
 
 
1–5 v. 
 
 
 
 
1–5 v. 
 
Mahd. pian 
 
 
 
Heti 
 
1–5 v. 

Kanava: raiteet jää, uusi 
puukatsomo, ei katosta, 
äänentoisto? 

Aika, rahoitus, talkoovoima  Teatteriyhdistys 
Kunta 

1–10 v. 

Kesätöitä nuorille/ pusikoi-
den raivaus ym.  

Ohjaus ja töiden järjestely 
Rahoitus 

Etsitään yhteistyökumppaneita Kyläyhdistys+ 
kunta 

1 v. 



 

Jakokosken kyläsuunnitelma 2009 

25

   

Teema: Harrastustoiminta 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kutomapiiri vanhalle kou-
lulle, käsityöperinteen siir-
täminen nuoremmille aikui-
sille 

Opastusta tarvitaan  Yhteistyötä seutuopiston kanssa Kyläyhdistys 
Martat 

 

Partiotoiminta jatkuu Pula vetäjistä Vanhempien aktivointi Lippukunta Koko ajan 

Harrastuskursseja 
 

Tilat 
Rahoitus 

Rahoituksen ja yhteistyökumppanien 
etsintä, tilojen etsintä 

Kunta 
Kylän järjestöt 

Heti 

Nuorisokeskus 
 

Tilat 
Rahoitus 

Vanha koulu Kunta 
Kylän järjestöt 

Heti 

Senioriliikunta   Seutuopisto Heti 

Kaukalo kuntoon → moni-
toimikaukalo 
 

Raha 
Omistajan (kunta) toteutusai-
kataulu 

Kylän seurat → kuntaan yhteydes-
sä/esitys 

Kunta 
Kylä 

Heti 

Uilo–Jakokoski 
luontopolku+pururata 

Toteuttamissuunnitelmat 
Maanomistajilta luvat 
Rahoitus 

Alustava linjaus tehty 
Hankesuunnitelma (Leader-rahoitus) 
Esitys kunnanhallitukselle (Leppäsen 
testamenttivarojen käyttö) 

Jakokoski/Uilo 
kylä 
Kylävastaavat 

Aloitetaan heti, val-
mis 1 v. 

 

Teema: Infra 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kevyenliikenteenväylä ja 
alikulkutunneli 

Tiehankkeiden rahoitus Kylän esitys kunnalle Kyläyhdistys  

Junayhteys Pysäkit/seisakkeet purettu Käyttötarpeen kartoittaminen  1 v. → 
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Teema: Kulttuuri/tapahtumat 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kesähiihtokisat   Kyläyhdistys 
Jakokosken Vesa  

Kesällä 2009 

Kanavateatteri ja revyy  Säilyminen Teatteriyhdistys  

Tähtikallion Joulu  Perinne jatkuu Kyläyhdistys 
Martat 

 

Konsertti liikuntahallilla, 
lapsille ja aikuisille omansa 
 

 Maakunnan esiintyjät Kyläyhdistys 
Martat 
Urheiluseura 

 

Vanhojen koneiden päivä     

Putkimuseoon retki, vide-
ointi 

    

Arboretumiin tutustumis-
retkiä 

Opastaja 
Käyttölupa maanomistajalta 

   

Puutarhapäivä 
 

 Eri kasvien kierrätystä hyötykäyttöön 
naapurin iloksi, ei kompostiin 

Martat  

 
Teema: Kylätoiminta 

 
TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Tiedottamisen tehostami-
nen 
 

Miten saada tietoa tapahtu-
mista ym. kaikille kyläläisille 

”Keskusilmoitustaulu” koululle (kaikki 
kylää koskevat ilmoitukset, voi ottaa 
kopion laitettavaksi muille ilmoitustau-
luille) 
Sähköpostitiedottamisen kehittäminen 
Nettisivujen kehittäminen 

Kyläyhdistys Heti → koko ajan 

Uusia toimijoita mukaan 
toimintaan 

Omat kiireet 
Sopivan tekemisen löytyminen 

Monipuolinen toiminta 
Me-hengen luominen 

Kyläyhdistys ym. 
järjestöt 

Heti → koko ajan 
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Teema: Kylätalo 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Vanhan koulun kunnostus: 

• koululaisten iltapäivä-
kerho 

• ”ystävänkammari”-
toiminta 

• omien kesäteatterien 
esitykset 

• nuorisotila 

• harrastustilat 

Vapaamuotoinen kohtaamis-
paikka puuttuu 
Toimijoiden löytyminen 
Rahoitus 

Vanha koulu harrastus- ja tapaamis-
paikaksi 
Toimijoiden etsintä 
Rahoituksen etsintä 

Kunta 
Kyläyhdistys ym. 
järjestöt 

1–5 v. 

Seurojentalo kuntoon ja 
käyttöön 
 

Rahoitus 
Talkoovoima 

Rahoituksen etsiminen 
Talon kunnostus 
Tilaisuuksien ideointi 
Markkinointi 

Seuratalo Oy 
Kyläyhdistys 

Heti 

 
Teema: Markkinointi 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kylän ulkoinen markkinointi 
→ asukasluvun lisääminen 
→ uudet asukkaat 

Tontit vähissä 
Maalaismaisuus 

Tonttien kartoitus 
”Kyläkaava” 

Kyläyhdistys 
Kunta 

 

Nettimarkkinoinnin kehit-
täminen 

Puute tonteista Tonttien etsintä Kyläyhdistys 1–5 v. 
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Teema: Palvelut 
 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Monipalvelukeskus 

• persoonallinen 

• kylähenkeen sopiva 
 
 
 

Onko väestöpohja riittävän 
suuri? 
Kyläläisten sitoutuminen 
Sopivan yrittäjän löytyminen 
Kilpailu 

Yhteistyökumppanit löydettävä 
Markkinatutkimus/opinnäytetyö 
Palvelutarvekartoitus 
Palaveri kauppaliikkeen edustajien 
kanssa 

Kyläyhdistys/ 
työryhmä 
Asiantuntijaryhmä 
Kunta 
Työvoimatoimisto 
Yliopisto 

1–5 v. 

Mahdollisuus asua kotiky-
lällä mahdollisimman pit-
kään 

Ikääntyessä ei pysty selviyty-
mään kotitöistä yksin 
Kotiin vaikea saada palveluita 
Palveluiden hinta 
Palveluasunnot puuttuvat 

Kylän palveluvarustuksen parantami-
nen → monipalvelukeskus 
Asiantuntijaryhmä asiaa pohtimaan ja 
esityksiä tekemään 

Kyläyhdistys  

 
Teema: Ympäristö 

 
TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Uraanikaivoksen vastustus   Tuomo Tormulai-
nen 

1–10 v. 

Maalaiskylä Jakokoski Syntyy sattumanvaraisesti Ajan tasalla pidettävä kyläkartta Kyläläiset 1 v. → 

Keskuskylän siistiminen 
 

 Pusikot raivataan 
Järjestetään pihakisa 

Maanomistajat 
Kyläläiset 

2 v. 

Näköalatorni/lintutorni 
 

Sopivan paikan löytyminen 
 

Lenkkipolun varteen, koulun käyttöön 
(luonto, linnut) 
Leirikoulukohde/retkikohde 

 2 v. → 

Maitolava nuorison tapaa-
mispaikaksi 

    

Venevalkama ja uimaranta 
 

Aika, resurssit, talkoovoima 
Suunnitelma puuttuu 

Etsitään rahoitusta 
Teetätetään suunnitelma 

Kyläyhdistys 1 v. → 
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Lasten ja nuorten ideoiden kehittämisohjelmat 
 

”Tähtikylä Jakokoski” 
 

 
TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke/ idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä/kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Luistelukaukalo kuntoon 
”Tule kokemaan maailman 
silein jää” 

Raha 
Omistajan (kunta) toteutusai-
kataulu 

Uusi kaukalo, puhdistus helpompaa 
Kylän seurat → kuntaan yhteydes-
sä/esitys 

Urheiluseura 
Kunta 
Kyläyhdistys 

1 - 3 v. 

Uimaranta 
Jakokosken Sanny Beach 
Buli Buli –uimaranta 

Rahoitus ym. resurssit Kokonaissuunnitelma 
Rahan hankinta 
Talkootyö 

Kyläyhdistys 1–5 v. 

Kanavalle enemmän elä-
mää: uiminen, kioski, kesä-
teatteri 

 Kaarisillan säilyttäminen 
Katsomon kunnostus 
Lampaita kanavalle 

Merenkulkulaitos 
Kunta 
Jakokoski-Mönni-
seura 

1–5 v. 
 
heti 

Partiotoiminta jatkuu 
”Mennään metsään partio-
laisten johdolla” 

Vetäjistä pulaa Vanhempien aktivointi Lippukunta Koko ajan 

Kauppa+posti kylälle!!!  Ks. Palvelut-teema/monipalvelukeskus   

Paljon harrastuksia 
”Vauhdin hurmaa maise-
maladulla” 
”Täyttä laukkaa tallille” 
”Lenkkeillään kovasti” 
”Kaikki mahdolliset liikun-
tamahdollisuudet” 
”Laskettelemaan Popan 
rinteille” 

 Ks. Harrastukset-teema   
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9. Yhteystietoja 
 
 
Jakokosken kyläyhdistys 
Saara Sormunen, puheenjohtaja 
Mönnintie 29, 81220 Jakokoski 
puh. 044 517 9539 
sähköposti: saara.sormunen@telemail.fi 
nettisivut: www.jakokoski.net 
Jakokosken kyläyhdistys on kylän edustus-
joukkue, joka pitää yllä kylän myönteistä 
kehitystä ja toteuttaa erilaisia kehittämis-
hankkeita. 
 

Joensuun seudun Leader -yhdistys 
Siltakatu 18 (4. krs), 80100 Joensuu 
puh. 013-610 0020 
sähköposti: joensuu.leader@pp.inet.fi 
nettisivut: www.joensuu-leader.fi 
Joensuun seudun Leader -yhdistys on yksi Suomen Leader-toimintaryhmistä. Se rahoittaa 
pieniä ja keskisuuria maaseudun kehittämishankkeita, joiden hakijoina voivat olla yhteisöt 
tai yritykset. Joensuun seudun Leader -yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joensuun 
(maaseutualue), Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kunnat. 
 
Maaseudun Sivistysliitto 
Itä-Suomen aluekeskus 
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu 
puh. 013-221 557 
sähköposti: joensuu@msl.fi 
nettisivut: www.msl.fi 
Maaseudun Sivistysliiton (MSL) tavoitteena on aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan 
keinoin edistää tasa-arvon, ihmisyyden ja maaseutukulttuurin päämäärien toteutumista. 
MSL tuottaa koulutus- ja kulttuuripalveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen. 
MSL:n opintokeskus yllä pitää maaseudun, kylien, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toi-
minnan kehittämistä. MSL:n kulttuuripalvelut tuottavat näyttelyitä, matkoja, monitaiteellisia 
kulttuuritapahtumia, seminaareja ja kirjoituskilpailuja. 
 
Pohjois-Karjalan Kylät ry. 
Kauppakatu 23 b A 8, 80100 Joensuu 
puh. 044 294 0800 
sähköposti: info@kylat.fi 
Pohjois-Karjalan Kylät ry. on maakunnallinen kylä- ja asukastoiminnan yhdistys, jonka toi-
mialueena on koko Pohjois-Karjalan maakunta. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on 
tukea ja kehittää maakunnallista ja paikallista kylä- ja asukastoimintaa sekä edistää yhteis-
työtä maaseudun yhdistysten ja muiden yhteisöjen välillä toiminta-alueellaan. Tämän li-
säksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien henkistä hyvinvointia ja omaleimaisuutta 
sekä elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä. 
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