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Johdanto
Kyläsuunnitelma
Kontiolahden Selkien kylällä toteutettiin Maaseudun Sivistysliiton vetämä Tulevaisuuden Verstas syksyllä
1992. Verstaan myötä kylälle laadittiin kyläsuunnitelma eri kehittämisohjelmineen. Verstastyöskentelystä
silloin vastasi Markku Sivonen ja Hannu Ryhänen osana laajempaa lähes kaikkia Kontiolahden kyliä kattavaa kyläsuunnitteluhanketta. Kyläohjelmaa eri kehittämisosioineen on Selkien kylällä toteutettu varsin perusteellisesti ja lähes kaikki silloiset suunnitelmat on toteutettu. Kylälle on rakennettu mm. liikuntahalli/palotalo
kylällä, on oma palokunta paloautoineen, kylämaisemaa on kehitetty, kylän oma historia on saatettu kansiin
ja kylälle on saatu uusia nuoria asukkaita sekä matkailuyritys.

Nyt toteutettu Tulevaisuuden Verstas on osa Selkien kulttuurimaisema – kirja/ Selkien kyläsuunnitelma hanketta. Hanke toteutetaan Joensuun Seudun Leader-yhdistyksen tukemana hankkeena, jonka tavoitteena on
Selkien vaarakylän monimuotoisen kulttuurin historiallisen perinteen ja nykyisen tilan, elämänmuodon ja
uusien ammatillisten käytäntöjen tutkiminen ja tallentaminen Selkien kulttuurimaisema kirjaan sekä kyläsuunnitelma laatiminen Selkielle.

Selkie on noin 300 asukkaan kylä, jossa palvelut ovat säilyneet viimepäiviin asti varsin hyvin. Kylällä toimii
kauppa ja koulu; kiertävä päiväkoti lopetti toimintansa viime vuonna (2001) Kylän asukkaista moni käy Joensuussa töissä, kaupunkiin matkaa on parikymmentä kilometriä. Maatalouden merkitys taloudellisesti on
kylällä käynyt vähiin, maiseman säilyttäjänä sillä on kuitenkin merkittävä rooli vaarakylässä. Varsinaisessa
verstastyöskentelyssä ei selvitetty kylän taustatietoja vaan keskityttiin tulevaisuuden tekemiseen.

Kyläsuunnitelma sai alkunsa kylätoimikunnan aloitteesta koota kyläläiset yhdessä suunnittelemaan kylän
tulevaisuutta. Kyläsuunnitelman laatiminen liitettiin osaksi vireillä olleeseen Selkien kulttuurimaisema – kirja
hankkeeseen. Alustava neuvonpito MSL:n Pohjois-Karjalan aluejärjestön Hankepalvelutoimisto HALKOn ja
kylätoimikunnan kanssa pidettiin 16.11. 2001, jossa Tulevaisuuden Verstas työskentely päätettiin aloittaa
17.1. 2002 Selkien koululla.
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Työskentelytapa
Kyläsuunnitelma on rakennettu kyläläisten omista lähtökohdista ja ajatuksista. Selkieläiset ovat itse tuottaneet kehittämisohjelmat ja muun kylän kehittämiseen liittyvän aineiston tiiviiden työskentelyiltojen aikana.
Tätä kautta on saatu mahdollisimman korkea sitoutumisen aste ajatusten ja ideoiden toteuttamiseksi myös
käytännössä. Varsinaisena tavoitteena oli laatia kyläsuunnitelma ja siihen liittyvät maisemanhoitosuunnitelmat sekä nk. kylän liiketaloussuunnitelma. Kyläsuunnitelman toivesuunnitelmat oli tavoitteena työstää niin
pitkälle, että niistä voidaan laatia hankesuunnitelmia parin suunnitteluillan puitteissa.

Varsinainen verstastyöskentely käynnistettiin 17. 1. 2002 Selkien koululla. Tilaisuuteen kutsuttiin jokainen
kyläläinen ruokakuntakohtaisella kirjeellä, joka lähetettiin määräpäiväjakeluna LEHTOI:n postinumeron
osoitteisiin. Selkien kyläverstaan aloitukseen kutsuttiin myös paikallislehti Pielisjoki Seudun ilmoituksella.
Tiedotuksessa ”täkynä” käytettiin lahjakortti arvontaa kaikkien kyläiltaan osallistuneiden kesken. Ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä sovittiin työskentelytavoista, –aikataulusta ja keinoista houkutella kyläläisiä
verstastyöskentelyyn. ”Täkyjä”, kyläkirjettä ja lehti-ilmoituksia päätettiin käyttää myös keinoina houkutella
väkeä muihin verstasiltoihin. Selkien Tulevaisuuden Verstas jatkui 30.1., 7.2., 21.2. ja 12.3. aina Selkien
koululla.

Tulevaisuusverstas työskentelyjen vetovastuun, markkinoinnin, tiedottamisen ja kirjallisen työstämisen Selkien kylätoimikunta osti Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry:ltä. Verstaan työvaiheiden
vetäjinä olivat Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön verstasvetäjät aluesihteeri Markku
Sivonen, verstaskouluttajat Soili Hiltunen ja Anne Ilmakari-Hämäläinen ( 7.2.) sekä MSL:n Hankepalvelutoimisto HALKOn hankesihteeri Timo Reko. Välivaiheiden yhteenvedossa ja toimistotehtävissä avustivat AnneMari Kolehmainen ja Silja Reko. Hankepalvelutoimisto HALKO vastasi hankkeeseen liittyvästä hallinnoinnista ja kirjanpidosta. Verstastyöskentelyyn osallistui yhteensä 41 kyläläistä.
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Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstastyö kuvaus:
Miten Tulevaisuuden Verstas toimi Selkiellä ?
Verstastyöskentely jakaantui kolmeen varsinaiseen työvaiheeseen. 1. Synkistelyvaihe, 2 . Irrotteluvaihe ja
3. Todentamisvaihe. Työskentelyn aloituksen yhteydessä ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin kyläsuunnittelun periaatteisiin ja Tulevaisuuden Verstas työskentelymenetelmään. Käytiin keskustelua kylän vahvuuksista ja menestystekijöistä sekä erityisesti käytiin läpi kaikki kehittämisen esteenä olevat asiat, puutteet ja
ongelmat. Yritettiin löytää tärkeimmät esteet ja hahmottaa mihin eri elämän osa-alueisiin ne liittyvät. Aloituksen yhteydessä laadittiin myös Selkien nelikenttäanalyysi ryhmittäin ja osaamiskartoitus Taitopuu työskentelynä

Toisen vaiheen alussa työstettiin Selkien unelmaa ryhmätyönä. Tavoitteena oli puristaa kuva omasta kylästä
pariin virkkeeseen. Irrotteluvaiheen tueksi viritettiin mielikuvitusta mm harjoituksin ja tuotettiin seinäpaperitekniikkaa käyttäen ratkaisuja esteisiin ja ongelmiin ja yleensäkin kehittämisideoita ja –ajatuksia Selkien
kehittämiseksi. Tavoitteena oli mahdollisimman suuri määrä ideoita. Näistä valittiin tärkeimmät ja käyttökelpoisimmat jatkotyöskentelyä varten. Ideat myös ryhmiteltiin eri teemojen alle. Ongelmien ja kehittämisajatusten tuottaminen tehtiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmäksi koetut kehittämisen esteet sekä ideavaiheen ajatukset valittiin äänestämällä.

Todentamisvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa valittiin joukko ideoita ja
kehittämisajatuksia perusteluineen joita lähdettäisiin kehittämään edelleen. Todentamisvaiheessa jatkettiin
myös Selkien Unelman työstämistä. Teemaryhmittäin työstettiin kehittämisohjelmat, joissa määriteltiin toimenpiteille ideat, toteuttamisen esteet, toimenpiteet esteiden poistamiseksi, vastuuhenkilöt ja aikataulu.
Työskentelyn aikana korostettiin, ettei asiat hoidu itsestään, vaan vaatii jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri
intressipiirien yhteistyötä ja päätettyihin tehtäviin sitoutumista. Kehittämisohjelmien työstämiseksi hankesuunnitelmiksi sovittiin, että Hankepalvelutoimisto Halko avustaa hankesuunnittelussa kahden hankkeen
osalta vuoden 2002 aikana. Kyläsuunnitelman päivittäminen sovittiin myös jatkuvaksi vuosittain toistuvaksi
prosessiksi.
Kyläverstaan aloitus
Kyläläiset kutsuttiin verstastyöskentelyyn kyläkirjeellä kolme kertaa. Kyläläisiä houkuteltiin kokoontumisiin
kolmella lahjakorttiarvonnalla, jonka katsottiin osoittautuneen varsin onnistuneeksi keinoksi. Verstaan aloitukseen selkieläisiä kutsuttiin seuraavan sivun mukaisella kirjeellä.
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Kylät elämään, yhdistykset kukoistamaan,
hanketoiminta on tullut jäädäkseen.
Kaikki on mahdollista . . . . .

Selkien kylän Tulevaisuuden Verstas
aloitusilta torstaina 17.1. klo 18.30
Selkien koululla
Hyvät Selkien kyläläiset
Kylien kehittämisen avaimet ovat kyläläisten omissa käsissä. Monien mielestä asiat omalla
kylällä ovat kohtuullisen hyvällä tolalla. Toisten mielestä kehittämisen varaa olisi vielä. Kylällä on paljon saatu aikaan, mutta uusia haasteita on aina edessä.
Selkien kylätoimikunta on saanut Joensuun Seudun Leader-yhdistykseltä rahoituksen Kyläsuunnitelman tekemiseksi. Kyläsuunnitelma laaditaan Maaseudun Sivistysliiton (MSL) ja
Hankepalvelutoimiston Tulevaisuuden Verstas –työnä. Verstasta pyöritetään viikon kahden
välein neljä – viisi kertaa alkuvuodesta. Työstämme kyläläisten ajatuksista, ideoista ja kehittämistarpeista kyläsuunnitelman Selkielle.
MSL:n verstasvetäjät vastaavat kyläiltojen vetämisestä ja kyläsuunnitelman kirjoittamisesta.
Kyläläiset puolestaan kehittämistarpeiden, ajatusten sekä tulevaisuuden ideoiden ja suunnitelmien julkituomisesta. Jokaisen kyläläisen osallistuminen on merkittävä. Joten kaikki avoimin mielin Selkien kylää kehittämään. Itse asiassa oman kylän kehittäminen on mukavaa
puuhaa.
Kutsumme sinut Selkien kylän asukas kylämme Tulevaisuuden Verstaan aloitus–iltaan
17.1..2002 klo 18.30. Illan aihe on kylän syväluotaus ja kylän kehittämisen esteet.
Illan teemaan johdattelevat Maaseudun Sivistysliiton Tulevaisuuden Verstas-vetäjät Markku
Sivonen, Soili Hiltunen ja Timo Reko.
Vielä kerran tervetuloa ja mieli täyteen ajatuksia kylien kehittämiseksi.
Huomaa !

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan PKO:n 35€ (n.200 mk) arvoinen lahjakortti.

Selkien kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ja MSL:n Hankepalvelutoimisto
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Analyysi ja ongelmavaihe 17.1.2002 ensimmäinen ilta
Tulevaisuuden Verstas koulutusosan, alkukeskustelujen ja tutustumisosion jälkeen laadittiin ryhmätyönä
Selkien nelikenttäanalyysi. Analyysin tehtiin ongelma- ja ideointi vaiheen pohjaksi ja sen tarkoituksena oli
suunnata kyläläisten huomio kylän sisäiseen tilaan. Sen tuloksena vahvuuksina ja mahdollisuuksina kyläläiset kokevat luonnon ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet, Joensuun läheisyyden ja kyläläisten yhteistoiminnan. Heikkouksina nousee esiin palvelujen puuttuminen ja tiestön huono kunto.

Selkien nelikenttäanalyysi (SWOT)
vahvuudet
• Joensuu lähellä
• koulu
• kauppa
• laskettelukeskus
• seurakunnanpalvelut hyvät
• oma peliasema
• luontomatkailupalvelut
• kaupungin läheisyys
• ympäristö/ luonto
• käsityö/ taide osaamista
• posti
• neuvola
• talviliikuntamahdollisuudet
• vielä toimivat urheilu ym. seurat
• kylätoimikunta
• urheiluharrastus

heikkoudet
• tien huono kunto
• kulkuyhteydet
• teiden kunto
• asuntotonttien puute
• terveyspalvelut kaukana
• teiden talvikunnossa pito
• hidas tie
• kelirikko talviaikaan
• päiväkoti/ kerhotoiminnan puute
• palvelutalo puuttuu
• sana hukkuu matkalla
• päivähoitopaikkoja puuttuu
• kulkuyhteydet heikkoja
• pyörätie ja valaistus
• päällyste puuttuu tiestä
• passiivisuus

mahdollisuudet
• uudet asukkaat
• asuintontit
• avulias väestö
• kansalaisopiston kurssit
• erämatkailu
• maiseman hyödyntäminen
• hyvät marja- ja sienimetsät
• savisuosta tutkimusta
• suolavesi tutkimusta
• pienimuotoista yritystoimintaa
• vanhustenhoito
• lastenhoito
• erämatkailutoimintaa
• kyläluuta passiivisuutta karkottamaan
• maamiesseuran talo
• palotalo

uhat
• passiivisuus
• asukkaiden väheneminen
• pellot metsittyvät
• kyläkaupan kohtalo
• lasten turvallinen liikkuminen koulusta kotiin
• kunnan säästötoimet
• Ylisen uimaranta
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Selkien Taitopuu

Kylän ja kyläläisten osaamista kartoitettiin Taitopuu –työskentelynä. Seinälle hahmotettiin Taitopuu, jonka
oksina oli eri osaamisalueiden taidot. Kukin verstastyöläinen kirjoitti kolme tärkeintä osaamistaan eri tarrapaperille ja kiinnitti ne taito-oksille. Tavoitteena oli nostaa esille harrastus-, ym. arkiosaamista.

Ongelmat ja kehittämisesteet
Nelikenttä ja Taitopuutyöskentelyn jälkeen käytiin käsiksi Selkien ongelmiin ja tuotettiin seinäpapereille kaikki
mikä mieliä painoi, esti kehitystä, puuttui kyliltä tai koettiin ongelmaksi. Ongelmat ryhmiteltiin seuraavasti:
Yhteistoiminta, palvelut, harrastukset, ympäristö ja kyläkauppa. Ongelmia, kehittämisen esteitä ja puutteita
kertyi yhteensä 73. Yhteistoiminta tai pikemminkin sen puute nousi vahvasti esille. Kylälle kaivattiin kunnan
valtuutettua ja yleensäkin koettiin yhteisten asioiden hoitaminen olevan ns. heikoissa kantimissa. Kylätalon ja
palvelujen puuttuminen sekä yleinen passiivisuus sai myös ääniä yhteistoiminta teeman alla. Varsinaisen
palvelujen teeman alla vanhusten ja lasten sekä heidän perheidensä palvelut koettiin ongelmina. Myös kulkuyhteydet ja teiden huono kunto on Selkiellä puute. Harrastuksien osalta kyläläiset kokivat Maamiesseuran
talon heikon kunnon ongelmaksi samoin kuin nuorten ja nuorille suunnattujen toimintojen puuttumisen. Ympäristöön liittyvät ongelmat olivat yksittäisiä tapauksia. Kyläkaupan tulevaisuus huoletti myös Selkieläisiä.
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Ongelmien, puutteiden ja kehittämisen esteiden tyyppiluokittelu:
Yhteistoiminta
- palvelutalo puuttuu (2)
- käydä enempi kylässä (1)
- ei käydä kylässä kutsumatta (1)
- ei tulla pyytämättä kylään (1)
- kylässä käynti?
- kyläluuta puuttuu (3)
- ei yhtään valtuutettua (7)
- ei auteta apua tarvitsevia (1)
- lisää tyttöjä kylälle (2)
- nuoria pareja kaivataan kylätoimintaan
- ei juoruilla tarpeeksi
- jakokunnan tilien / perinnön hyödyntäminen
- toritapahtumat puuttuu (1)
- ei ilahduteta ystävää
- idea kylätapahtumasta puuttuu
- ei tunneta kylän verkostoja
- osaamisverkostoa ei ole
- työväkeä puuttuu (hiihtolatu) (1)
- ei juhlita yhdessä äitienpäivänä / isänpäivänä (1)
- palaute huonoa yhdistysten tekemästä työstä (tai siis sitä ei saa) joten toiminnan kehittäminen vaikeaa
- ei tehdä "tikusta" asiaa
- ei osallistuta yhteisten asioiden hoitoon (6)
- passiivisuus (3)
- ei tarjota kimppakyytejä (1)
- ei soitella kuulumisia
- ei tulla kyläkokouksiin (3)
- ei muisteta tuttujen nimipäiviä
Palvelut
- www -sivujen puute
- kylämuseo / suutarin museo
- uusi yrittäjä Mustavaaralle (2)
- Merkittyjä näköalapaikkoja puuttuu
- MS -talolle puuliiteri (2)
- paja toimivaksi
- vanhuksille huolenpitoa ja seuraa (4)
- huonot linja-autoyhteydet eri kuntiin (esim. Kiihtelysvaaraan ei lainkaan yhteyksiä) (4)
- päivähoitopaikkoja saisi olla useampi kuin kaksi (4)
- lasten varahoito ontuu, paikat vaihtuvat
- pienten lasten hoitopalvelu (ratkaisu kylän nuorisosta koulutuksella) (3)
- pyörätie saatava
- levähdyspaikka näköalapaikoille
- kylätie kunnostettava (7)
- jätelasin, jätemetallin keräyspiste
- ei myydä kylän omia tuotteita
- pyörätie ja valaistus koulu-kauppa -reitille (3)
- kyläopastekartta
- ei koululaisten iltapäiväkerhoa (2)
- ei kevyen liikenteen väylää (4)
- MS -talon korjaus-hyötykäyttösuunnitelma (1)
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Harrastukset
- vetäjiä puuttuu rullalautarampin rakentamisesta (7)
- hiihtolatujen ylläpitäjiä puuttuu (2)
- latupohjien saanti vaikeahkoa
- MMS:n talon kunnostus vapaa-ajan käyttöön (Taavetti kyllä lämmittää jos ois puita) (10)
- kesätapahtuma (6)
- hyppyrimäkeä ei ole
- enemmän harrastusmahdollisuuksia, esim. kansalaisopiston kurssien muodossa (1)
- ohjaajapula urheilutoiminnassa
- varhaisnuorilla ei omaa toiminta-kokoontumistilaa (3)
- ei leikata yhdessä matonkuteita
- ei ole vapaaopiston keittokursseja (1)
- ei ole naisille talkootyötä (1)
- marttojen toiminta hiipuu (2)
- latuverkoston rahoituskansalaisopistotoiminnan hyödyntäminen
- kylätoimikunta rotinoille (2)
- perinneruokakulttuurin vaaliminen
Ympäristö
-

pajan piha rempsottaa
kelirikko keväällä kauan (3)
ei kerätä naapurille marjoja, sieniä yms.
kaupan risteys ruma
hautuumaalle nurmikenttä, käytävä (2)
kylän sisääntuloväylän miljöösuunnittelu kaupan ympäristössä
koulun miljöön / ulkokalusteiden suunnittelu (1)

Kyläkauppa
- ei osteta kyläkaupasta (3)
kaupan käyttö kyläläisillä liian vähäistä (3)
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Selkien Unelmat:
Kehittämistyön ja ideoinnin tuotosten selkeyttämiseksi ja kirkastamiseksi Tulevaisuuden Verstas työskentelyssä käytetään Unelma työvaihetta. Selkien kyläverstaassa Unelma työskentely aloitettiin ennen ideoiden
irrottelua. Työ vaihetta jatkettiin todentamisvaiheen ensimmäisessä kokoontumisessa.. Ryhmätyöskentelyjen kautta Selkien unelmaksi nousi:
TULEVAISUUDEN LUONTO- JA MAISEMAKYLÄ SELKIE
Unelmatyöskentelyn ensimmäinen vaihe
I RYHMÄ
Taitajakulttuurin kylä
Vanhanajan kylä
• maatalous
• metsätalous
Maalaisidylli
Tulevaisuuden Kylä ( Lasten ja nuorten virikkeellinen, turvallinen, ohjattu arki) (Kokoontumistila jossa voisi
ohjaajana toimia aikuistuva nuori) Vanhempi polvi mahdollistaisi tekemisen
II RYHMÄ
Hyvän olon maisemakylä
Selkiellä selvitään
Elämyksistä voimaa arkeen
Elämyksistä elämää
Pikitietä pilviin
III RYHMÄ
Terveyskylpylä/Kuntoutuslaitos Selkielle
Luonnonmarjamarkkinat
Melontareitti Jukajokea pitkin Jukajärveltä Pielisjoelle
Entisöinti uittoväylä
IV RYHMÄ
Marja ja sienimaiden hyödyntäminen
Joensuun esikaupunki
V RYHMÄ
Maisemat säilyvät
Toimivat kulkuyhteydet(myös muihin kuntiin; Kiihtelysvaaraan)
Turvalliset tiet lapsille
Iloisten lasten kylä
• lapsille toimintaa
• päivähoitopaikat omasta kylästä
Elämme maisemassa Elämme matkalla
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SELKIEN UNELMAT - jatkotyöstö

Ryhmä 1
1. Tulevaisuuden taitajat hyvän olon
maisemakylässä.
2. Maisemakylän maalaisidyllistä
elämyksiä elämään. Elämyksistä
voimaa arkeen.

Ryhmä 2
1. Tulevaisuuden kylä
- lasten ja nuorten virikkeellinen
toiminta
- varttuneiden ihmisten yhteistoiminta
- tontteja lisäasutusta varten
- kyläavustaja
2. Turvalliset tiet
- kevyen liikenteen väylä
- ajotien päällystys
- vapaa-ajan reitit

Ryhmä 3
1. Tulevaisuuden kylä,
Tulevaisuuden talo
-

talo kylälle yhteinen suunta
kokoontumista ja tekemistä
varten

Ryhmä 4
1. Hyvän olon maisemakylä
vaaratien varrella
2. Elämyksistä elämää
- luonnonmarjojen hyödyntäminen
- erämatkailun ala

TULEVAISUUDEN LUONTO- JA MAISEMAKYLÄ SELKIE

Ratkaisuja ongelmiin – ideoiden irrottelua, mielikuvitusvaihe 30.1. 2002
Illan alussa käytiin keskustelua ongelmavaiheen tuotoksista ja tarkennettiin kehittämisteemoja sekä työstettiin Unelmavaiheen ensimmäinen osa. Ennen varsinaisen irrotteluvaiheen ideointia työstettiin harjoitusideointi. Harjoituksen aiheena oli kehitellä ajatuksia Selkien sisääntulolle; portille kylään. Työ tehtiin ryhmätyöskentelynä neljässä ryhmässä ja tuotokset arvioitiin muiden ryhmien toimesta. Parhaimmaksi ideaksi nousi ryhmä
1:n ehdotus.
Tämän jälkeen pidettiin seinäpapereita ja lyhyitä iskusanoja käyttäen ideariihi, jonka avulla etsittiin ratkaisuja
ongelmiin, puutteisiin, kehittämisen esteisiin ja tuotettiin kehittämisideoita. Selkieläisten ideointityö tuotti yhteensä harjoitteluvaiheen kanssa 102 ideaa ja kehittämisajatusta. Jokaisella verstaan irrottelijalla oli käytössään viisi ääntä viidelle eri idealle. Suoritetulla äänestyksellä katsottiin mitkä ideat ovat tärkeimpiä esim.
jatkotyöstämisen ja mahdollisen hanketyön kannalta. Ideat luokiteltiin seuraaviin ryhmiin: Palvelut, harrastukset, tieasiat, yhteistoiminta sekä luonto, ympäristö ja maisema. Palvelujen osalta kunnan tarjoamien palvelujen jatkaminen ja täydentäminen koettiin tärkeäksi. Harrastusten osalta Maamiesseurantalon kunnostaminen, yhteislauluillat, taideharrastuspiirit ja retkeilyharrastukset saivat eniten ääniä. Yhteistoiminnassa kyläpuolue ja lastentapahtumat vakuuttivat selkieläisiä. Tie ja ympäristöasioissa kevyenliikenteen väylä, levähdysalueet maisematiellä ja opastetut patikkaretket katsottiin kehittämisen arvoisiksi asioiksi. Ohessa lista
tuotetuista ideoista.
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SELKIEN SISÄÄNTULO HARJOITUSIDEOINTI
30.1. 2002 Selkien koulu, Kontiolahti
IDEOINTI RYHMÄSSÄ TULOKSET RYHMITTÄIN
ÄÄNET:
RYHMÄ 1:
RYHMÄ 2:
RYHMÄ 3:
RYHMÄ 4:

15
11
13
9

RYHMÄ 1
tien päällystäminen
pyörätie
tievalaistus
kylpylä
hyppyrimäki K 120
terveyspalvelut (auto)
autokorjaamotila
kyläpaja
näköalatorni (tähtitorni)
kanottireitti Jukajoelta Pielisjoelle
uittoväylien kunnostaminen
patikkaretki Selkielle
jääkiekko kaukalo
lapsille leikkipuisto
latu- ja kelkkaretki
näyttely- ja käsityötila
tonttialueet
RYHMÄ 2
Selkien portti
tekstit eri kielillä
Liikenneympyrä max 3 kierrosta
infopiste = maitolaituri
kartat
palvelut
parhaat nähtävyydet
kala- ja marjapaikat
nelikaistaliittymä
suihkukaivo
kioski
Ryhmä 3
kuva
Ryhmä 4
Mönnistä tulijoille Tulli - tiesulku
tuulivoimala
opastetaulu
Jukajoentielle " uittopiste"
elämys -erämatkailu melontareitti
Jukajoelle venelaituri, laituritanssit

1

2

3

1
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Varsinainen Irrottelu harjoituksen jälkeen
Palvelut
päivähoitopalvelut paremmaksi
kirjasto
Internet palvelut
Työpalvelupörssi
Palkattu kyläavustaja
Terveyspalvelut kiertävästi autossa
Peruspalvelujen kehittäminen
kylätaksi
Päiväkodin rakentaminen
Yksityisen päiväkodin perustaminen
Rakennetaan palvelutalo
palveluauto kiertämään vanhusten luona
Kelan ja työvoimapalvelut kiertävästä autosta
kylän yhteinen venesatama
tonttipörssi
Harrastukset
Juhannusjuhla
Kansalaisopiston käyttömahdollisuudet
Taidepiiri
- valokuvaus
maalaus
porsliininmaalaus
atk
MS-talon remontti yhteiseksi
kylätapahtuma
-MS -talon käyttö
tietotupa
pelisali
keittiö
sosiaaliset tilat
Mustavaaran kokoperheen talvikeidas
Musiikki -tapahtumia
Yhteislauluiltoja
latureittiverkosto
Perustetaan pyöräreitti
MS-talolle vapaaopiston kursseja
kieliryhmiä
kankaankudontaa
Tieasiat
Keskijärventien risteykseen Tetrin
upea mainos
kevyenliikenteen väylä + valaistus
teiden kunnostus myös Jukajoen
ja Keskijärven
Voimalinjat auki laturetkiksi
Skeittiramppi
jäärallirata
Asvalttitie Möykyn päältä Pielisjoen rantaan

3
1
1
1
1
1
1
1

1

3

7
2

1
3

2
2
2

3
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Yhteistoiminta
Selkien kylän markkinointi
toripäivä
rantakalailta
Vappuna kyläpäällikön puhe torilla
(kaupalla)
palo- ja liikuntatalon loppuun rakentaminen
keittiö, punttisalit, varasto)
pidetään lasten tapahtuma
Seuraavissa vaaleissa perustetaan kyläpuolue
valtuutetun saamiseksi
Talkootyötä naisille järjestyy, kun
soittaa Helville
Soilelle voi juorut kertoo
> rollaan eteenpäin

3

Luonto, ympäristö ja maisema
Huom! levähdysalueet
Lipaslampi matkailukäyttöön
opastetut luontopolut
Perinnemaisema kyläkilvet
Kunnostetaan kaupan risteys
kierrätystavaran keräyspiste

5
1
5
1
1

Energiapuisto
Paritalohanke
kaupan pihaan mukava katos torimyyjille
esim. kyläläisten omille tuotteille

2

5

1

1

Ideoista Teemaryhmiksi , työskentely 7.2.2002
Työskentely käynnistyi edellisillä kokoontumiskerroilla tuotettujen ongelmien ja ideoiden pohjalta. Aluksi koottiin ideoita teemaryhmiksi ja perusteltiin miksi idea pitäisi toteuttaa. Teemaryhmätyöskentelyn tavoitteena oli
koota ideoiden ja ongelmien pohjalta kokonaisuuksia ja hahmottaa tulevia kehittämisen painopistealueita
Selkien kylällä. Teemaryhmät työstettiin ryhmissä kehittämisohjelmien pohjaksi. Hankeasteelle vietäviksi
kokonaisuuksiksi saatiin neljä teemaryhmää: SelkienPortti / Ravistusraitti, Harrastuskeidas, Selkien henki ja
Luonnon mahdollisuudet
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Hankepalvelutoimisto
Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry.
Kauppakatu 26 A 22
80100 Joensuu
p. 013- 220 374
050-322 6798
TEEMARYHMIEN MUODOSTAMINEN

1 SELKIEN PORTTI / RAVISTUSRAITTI

- kylään tuloväylän/-ien järjestelyt
- kevyt liikenne
- turvallinen tie

2
3
4
TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY:
TÄRKEIDEN IDEOIDEN POIMINTA: KÄSITELKÄÄ IDEALUETTELOA JA
POIMIKAA SIELTÄ 4-6 OMASTA MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ
KEHITTÄMISIDEAA JA PERUSTELKAA NE

IDEAT

PERUSTELUT

1. Kylätori kaupan pihaan
Kaupan risteyksien kunnostus

1. - tuotetori
- betonilaatoitus-sommitelma risteysalueelle

2. Selkien vaaramaisema -kyläkyltit

2. 4 kpl tuloväylien alkuun

3. Kylän opastekartta

3. Kaupan pihaan kylän infopiste

4. Kevyen liikenteen väylä

4. Palotalli-koulu-maamiesseurantalo
- lasten turvallisuus

5. Kaupan risteyksen ja kevyen liikenteen
väylän valaistus

5. Pimeä kylä saataisiin toimivaksi talvella

6. Levähdyspaikat

6. Maisemien katseluun mahdollisuus/
Möykky-Makasiinit

RYHMÄNNE ESITYS HANKEIDEAKSI, JOLLE JOUDUTAAN ETSIMÄÄN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA
HANKEIDEA
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Hankepalvelutoimisto
Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry.
Kauppakatu 26 A 22
80100 Joensuu
p. 013- 220 374
050-322 6798
TEEMARYHMIEN MUODOSTAMINEN

1 HARRASTUSKEIDAS
2
3
4
TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY:
TÄRKEIDEN IDEOIDEN POIMINTA: KÄSITELKÄÄ IDEALUETTELOA JA
POIMIKAA SIELTÄ 4-6 OMASTA MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ
KEHITTÄMISIDEAA JA PERUSTELKAA NE

IDEAT
1. Selkie-talo - palotalon laajennushanke
-

keittiö+ruokasali
varastotila
eteinen

2.
3.

4. Hiihtolatujen ylläpito

PERUSTELUT
1. Kylälle tarvitaan toiminnan keskuspiste:
-

liikuntaharrastukset
tapahtumat
kokoukset
juhlat
kansalaisopiston kurssit

2.
3.
4. Nykyinen ylläpito hiipuu kunnan karsittua
määrärahat

RYHMÄNNE ESITYS HANKEIDEAKSI, JOLLE JOUDUTAAN ETSIMÄÅÄN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA
HANKEIDEA
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Hankepalvelutoimisto
Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry.
Kauppakatu 26 A 22
80100 Joensuu
p. 013- 220 374
050-322 6798
TEEMARYHMIEN MUODOSTAMINEN

1 SELKIEN HENKI
2
3
4
TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY:
TÄRKEIDEN IDEOIDEN POIMINTA: KÄSITELKÄÄ IDEALUETTELOA JA
POIMIKAA SIELTÄ 4-6 OMASTA MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ
KEHITTÄMISIDEAA JA PERUSTELKAA NE

IDEAT
1. Selkien henki
- nukkuvien herättely
2. Talkooperinteen elvyttäminen, esim.
marjojen poiminta, pihan haravointi, puiden
pilkkominen, matonkuteiden leikkaaminen,
talonmaalaus, ikkunanpesu, leipominen
3. Yhteiset tapahtumat, juhlat
- iso juhla
- toripäivä
- lauluilta
- rantakala
- perinneruoka

PERUSTELUT
1. Tarvitsemme toisiamme, rohkaistutaan ottamaan yhteyttä tasavertaisina kyläläisinä
2. Edistää sosiaalista kanssakäymistä,
tuo iloa ja hyötyä

3. Yhdistää eri ikäluokkia.
Näihin on uusien asukkaidenkin helppo tulla

4. Voidaan hyödyntää oman kylän palveluita
ja taitoja

4. Osaajat ja taitajat kyläläisten tietoon
- osaamisverkoston laatiminen
5. Kylävaltuutettu

5. Vaikutusmahdollisuus

6. Kylättelyperinne kunniaan
- soitellaan, kylätellään

6. Voi olla päivän kohokohta ja tunne, että
kyläläiset välittää

RYHMÄNNE ESITYS HANKEIDEAKSI, JOLLE JOUDUTAAN ETSIMÄÅÄN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA
HANKEIDEA
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Hankepalvelutoimisto
Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö ry.
Kauppakatu 26 A 22
80100 Joensuu
p. 013- 220 374
050-322 6798
TEEMARYHMIEN MUODOSTAMINEN

1 LUONNON MAHDOLLISUUDET
Tulevaisuuden visio: Ympäristöstään ja luonnostaan huolehtiva kestävän kehityksen periaatteita noudattava kylä, jolla toimivat reitistöt huoltopaikkoineen, liittyen kyläläisten luontoon liittyviin harrastusmahdollisuuksiin.
2
3
4
TEEMARYHMIEN TYÖSKENTELY:
TÄRKEIDEN IDEOIDEN POIMINTA: KÄSITELKÄÄ IDEALUETTELOA JA
POIMIKAA SIELTÄ 4-6 OMASTA MIELESTÄNNE TÄRKEINTÄ
KEHITTÄMISIDEAA JA PERUSTELKAA NE

IDEAT
1. Toimiva reitistö, 6-8 km raivattu polku,
esim. Lippaan ympäri
2. Kylän kota siirrettävä

PERUSTELUT
1. Riittävät palvelut, kodat, laavut, tulipaikat,
pieni lintutorni koulun tarpeita varten
- luonto-opetus
2. Huono paikka, ei käytössä.
Siirrettävä 100-150 metriä kuusikkoon

3. Kiisureitti

3. Vanha historia herätettävä henkiin
- hevosajelu

4. Kelkka-/ latureitit

4. Oheispalvelujen tuottaminen
safarimatkailijoille

5. Pajan käyttö ja perinteen mahdollisuudet

5. Sepän hankinta kylälle - voi olla myös
leasing-seppä

6. Kanoottireitti
- Palojärveltä Uramon kautta Jänisjoelle

6. Pohjoisin osa Jänisjoen reittiä,
Latvavedet vedenjakaja
(savottahistoria)

RYHMÄNNE ESITYS HANKEIDEAKSI, JOLLE JOUDUTAAN ETSIMÄÅÄN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA
HANKEIDEA Toimiva reitistö Selkien kylälle. Kylän kota siirrettävä.
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Teemaryhmien ideoista Selkien kehittämisohjelmiksi 21.2. ja 12.3.
Teemaryhmätyöskentelyn pohjalta ryhmät lähtivät työstämään kehittämisohjelmia. Kehittämisohjelmat työstettiin Maaseudun Sivistysliiton Tulevaisuuden Verstas työskentelyyn laaditulle toivesuunnitelmapohjalle.
Kehittämisohjelma laaditaan idean tai kehittämishankkeen pohjalta. Ryhmä määrittelee idean tai mahdollisen
hankkeen toteuttamisen esteenä olevia asioita, seikkoja tai toimintatapoja. Kun toteuttamisen esteet on kyetty riittävän selkeästi näkemään voidaan ryhtyä työstämään toimenpiteitä esteiden poistamiseksi tai keinoja
hankkeen toteuttamiseksi. Näiden jälkeen sovitaan vastuutahoista sekä toteuttajista ja toteutuksen aikataulusta.

Selkien kyläsuunnitelma kehittämisohjelmat
Teemaryhmä: Selkienportti/ ravistusraitti
Selkienportti/ ravistusraitti
Kukkapylväät betonista valetut Möykynmäelle, Katajanmäen kentälle ja kehätienkohdalle. Suunnittelusta
vastaavat kylän taiteilijat ja hoidosta kylän vaihtuva kyläluuta.
Tien kunnostus ja kevyen liikenteen väylä kaupalta koululle. Kylätoimikunta tekee aloiteen Tielaitokselle.
Kyläkylttien hankinta.
Teemaryhmä: Harrastuskeidas
Hiihtolatujen ylläpito
Neuvottelut kunnan ja matkailuyrittäjien kansaa. Hiihtoladut koulun tarpeita vastaaviksi. Vastuuhenkilö Jouni
Tetri toteutus 2002
Rullalautaramppi
Piirustukset ja kustannukset ovat olemassa. Ramppi koulun pihalle. Rahoituksen haku Nuorten Leaderistä.
Jäsenet Heikki P, Heikki S, Sirpa P, Maarit H, Petri H ja Olavi H
Palotalon laajennus ja toiminta osio
Ongelmana keittiön ja ruokalan puute, varasto- ja eteistilan puute. Esteenä tontin koko, luvat ja rahoitus sekä
työvoima. Toimintaosion organisointi ja suunnittelu. Mahdollisesti osa-aikainen työntekijä. Vastuuhenkilö
Matti Ikonen ja kylätoimikunta.
Kylävene
Kirkkoveneen rakentaminen ja joukkue Kareliasoutuun. Kylällä venemestari rahoitus talkoovoimin ja joltakin
säätiöltä. Toteutus 2003. Kylätoimikunta. Yhteistoiminta matkailuyrittäjän kanssa.
VPK-harrastus
Tavoitteena nuorten saaminen mukaan kehittävään harrastukseen. Kanssakäymiset muiden palokuntalaisten kanssa. Talvella kenttien jäädytys. Torvisoittokunta. Uuden palopäällikön etsintä. Rahoitus kunnan avustus ja discot ja tanssit palotalolla. Yhteistyö Selkien Sisun kanssa.
Teemaryhmä: Luonnon mahdollisuudet
Maisemapaikka
Maisemapaikka urheilukentän viereen ja kevyenliikenteenväylä makasiinitontille. Palotornin yleisempi käyttö
ei vielä mahdollista. Palotalon laajennuksen yhteydessä tulisi kunnostaa. Pääsymaksu 2€ kolikolla sisälle. v
2005.
Kiisureitti
Kartta ja kyltit tienvarteen
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Polku Lippavaaran ympäri
Maanomistajien asenne polun tekoon. Neuvottelut, selvitykset ja luvat sekä reitin tarkka kartoitus. Jouni Tetri
2002- 04
Kodan siirto
Kota hankala siirtää, nykyisellään huonossa paikassa. Työ talkoilla ja konetyö mahdollisesti jonkin hankkeen
osana. kesä 2002.
Latu-/Kelkkareitti
Maanomistusolot selvitettävä. Reitti sähkölinjoja pitkin. Yhteistyö Mustavaaran ja Vänskälän kanssa. Jouni
Tetri ja Mustavaaran yrittäjä. 2002-05-15
Palotalon tornin hyödyntäminen
Torni viimeistelemättä ja aina lukossa. Satunnainen matkaaja ei pääse ihailemaan maisemaa.
Teemaryhmä: Selkien Henki
Kylien toimenjohtaja
Usean kylän yhteinen työntekijä, Rahoitus Leaderista. Yhteistyöhenkiset kylät mukaan. Työohjelman laatiminen. Hankkeen tarkempi kirjoittaminen. Kylien virkistystoiminnan kehittäminen Kehittämispalaveri Kontiolahden sivukylien kanssa. Jouni T., Martti ja Heikki P. suunnittelu syksyksi 2002.
Kyläluuta
Ihmiset liian virallisia, katsovat iltaisin televisiota. Valitaan viikoksi kerrallaan henkilö kyläluudaksi, joka kulkee kyläilemässä. Henkilöllä mukanaan oikea kyläluuta.
Yhteisten rakennusten kunnostushanke
Kylillä paljon yhteisiä rakennuksia , jotka ovat huonossa kunnossa.
Kylien yhteinen keskustelu foorumi
Kunnan haluttomuus nähdä asioita kylien kannalta. Kylien yhteiset tapaamiset. Työrukkanen – jatkuva kokoontuminen 3 – 4 kertaa vuodessa. Kylien parlamentti yhdistettynä valtuuston kokoukseen.
Suutarin oppisopimuskoulutus
Ongelmana sopivan oppilaan löytäminen. Kyläpäällikkö opettaisi suutariksi oppisopimuskoulutuksella. Mahdollisuus saada leader-rahoitus.
Selkien kotisivut
Kyläopasteen tiedot päivitykseen, Kulttuurikirjan tiedot, CD-tallenne. Ongelmana tekijän puute. Mahdollisesti
kansalaisopiston kurssi kylälle.
Kylävaltuutettu
Valitaan yhteisellä päätöksellä joku kylältä kunnanvaltuustoon.
Kehittämisohjelmat tarkempana suunnitelmana seuraavilla sivuilla.
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Selkienportti/ravistusraitti
Kehittämisohjelma
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Toteutusohjelma
Toteuttamisen
esteet

Toimenpiteet esteen
poistamiseksi, Keinot
hankkeen toteuttamiseksi

Vastuutahot

Selkienportti/ravistusraitti
Kaikki taitajat
- kastelu
- kukkapylväät Möykynmäelle ja
Katajamäen kentän kohdalle, kehä- - betoni astioiden - kyläluuta + luonnollitien kohdalle + Selkiekyltti
valu
nen kastelu
- taiteilijat suunnitteMartat
- teiden kunnostus
lemaan betoniastiat ja
- huononäkyvyys mäkien alla väkyltit
- valutalkoot
lillä Kansanahontie – VariksenKylätoimikunta
- kukkien hankinta ja
mäki
- kevyenliikenteen väylä
- rahoitus
suunnittelu
- maitolaituri kodan paikalle
kylätoimikunta
- tielaitokselle aloite
- museotie

Aikataulu
seuranta
kevät
2002

kevät
2002

aloite
2002

- tielaitokselle aloite
- talkoot

Harrastuskeidas
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Kylävene
- kirkkovene
- Kareliasoutuun
joukkue

VPK-harrastus
- nuorten mukaan
saaminen
(torvisoittokunta)
- kenttien jäädytys
- kanssakäymiset

Toteutusohjelma
Toteuttamisen esteet

- kuka valmentaa ja
missä
- taito
- tarvikkeet
- tila
-aika
- vetäjä
- varainhankinta
- musiikinopetus
- musiikki laitteet
Palotalolle

Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen
toteuttamiseksi
- kurssi venemestari Olavi
Patkuri
- vanha navetta rakennus
paikaksi
- tarvikkeet ostetaan
- rahastus omalta kylältä/talkootyötä
- säätiörahoitus
- uuden palopäällikön etsintä
- yhteistyö SelSi:n kanssa
- nuorten aktivointi
- rahoitus: kunnan avustus
- Discoja/tanssit (rahoitus)

Vastuutahot

Aikataulu
seuranta

Kylätoimikunta
/johtokunta

2003

2004
VPK/SelSi
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Palotalon laajennushanke
Toimintaosio
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Toteutusohjelma
Toteuttamisen esteet

Hiihtolatujen ylläpito

Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen
toteuttamiseksi

Vastuutahot

Aikataulu
seuranta

Toteuttaja puuttuu
Yhteistyö rinneyrittäjän kanssa
Kunta karsinut yrittäjän tuen

Neuvottelu kunnan kanssa
+ matkailuyrittäjä ja rinneyrittäjä

Jouni Tetri

kevät
2002

Rahoituskanavat ja
hankkeen organisoija puuttuu

Piirustukset ja kustannusarvio on olemassa.
Yhteistyö P-K:n Nuorisoseurojen liiton Nuorten
Leader-hankkeen kanssa
Paikka Koulun pihassa
Matti Ikonen

kevät
2002

Selvitykset maanomistusoloista ympäröivällä
alueella
- suunnittelu
- rakennuslupien ym.
lupien haku
- kustannusarvio
Kylätoimikunta/
- talkootyöt
Osa-aikainen
työntekijä
Toiminnan suunnittelu ja
organisointi

kevät
2002

Rullalautaramppi

Palotalonlaajennushanke
Keittiö ja ruokala
varastotila
Tontti pieni?
eteistila
rakennuslupa
rahoitus
työvoima

Toimintaosio
- juhlat
- kokoukset
- tapahtumat
- harrastukset
- kansalaisopisto
- kylän keskuspaikka

Toiminnan organisoimattomuus
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Luonnon mahdollisuudet:
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Toteutusohjelma
Toteuttamisen esteet

Polku Lippavaaran
ympäri

Maanomistajien asenne
polun tekoon

hankala siirtää
Kodan siirto

Toimenpiteet esteen
poistamiseksi, Keinot
hankkeen toteuttamiseksi
Neuvottelut
luvat
reitin tarkka kartoitus
asiantuntevasti onnistuu

Vastuutahot

Aikataulu
seuranta

Jouni Tetri, talkoot

20022004

talkoot, mahdollinen rahoitus
konetyöhön

kesä
2002

Kiisu reitti ei toteuttamiskelpoinen
Palotalon tornin hyödyntäminen
-näköalatorni

Latu- /Kelkkareitti

-torni viimeistelemättä
-torni aina lukossa, satunnainen kulkija ei pääse näköaloja ihailemaan
-talkoilla avoinna pitäminen ei suju

maanomistusolot
talkoot raivauksiin
vaatii paljon bensaa

sähkölinjat
yhteistyö Mustavaaran
ja Vänskälän välillä
sekä Selsi

Jouni Tetri
2002 mahdollinen
2005
Mustavaaran
uusi yrittäjä Selsi

Luonnon mahdollisuudet / Kehittämisohjelma
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Toteutusohjelma
Toteuttamisen esteet

-kotakeittiön hanke
-alustan suurentaminen
-kodan hatun kunnostaminen

-rahoitus n. 3000:-

-kiisureitti n.30km

- ei ole toteutuskelpoinen, ainoastaan merkintänä karttaan historiallisena reittinä

-maisemapaikka urheilukentän viereen ja möykynmäelle + kevyenliikenteenväylä
makasiinitontille

Toimenpiteet esteen poisVastuutahot Aikataulu
seuranta
tamiseksi, Keinot hankkeen
toteuttamiseksi
-hankepalvelutoimisto

-tien varteen kyltti missä
kiisutie kulkenut + kartta
voisi olla hautausmaan
pysäköintipaikalla

-palotornin yleisempi
käyttö ei vielä mahdollista
- asia otetaan tien paran- ei ole kaiteita
nuksen yhteydessä
-laajennuksen yhteydessä
tulisi kunnostaa käyttökelpoiseksi
-2 € kolikolla sisälle

v. 2005
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Selkien henki
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Toteutusohjelma
Toteuttamisen esteet Toimenpiteet esteen
Vastuutahot
poistamiseksi, Keinot
hankkeen toteuttamiseksi

1. Kylien toimenjohtaja
- usean kylän yhteinen
työtekijä

mistä rahoitus
mistä sopiva henkilö
(vaatimustaso)
yhteistyöhenkiset
kylät

osallistuja kylien kartoitus
sivukylien yhteistoiminnan
kehittäminen

yhteistyökylien etsiminen
työohjelman laatiminen
hankkeen tarkempi kirjoittaminen
kylien virkistys toiminnan
kehittäminen
Kehittämispalaveri: Mönni, Kulho muut Kontiolahden sivukylät

Aikataulu
seuranta

Kolmen hengen suunnittelu
työryhmä. Jou- 2002 sykni, Martti ja
syksi
Heikki P.

osaajien ja taitajien kartoitus
kylävaltuutettujen koordinointi ( myös lautakuntien jäsenet)

ei äänestetä oman
kylän ehdokasta

talkootoiminnan kehittäminen
perinnetoiminta
kyläluuta

televisio
liika virallisuus

kylillä paljon yleisiä
rakennuksia, jotka
yhteisten rakennusten
kunnostus (kehittämisoh- käyttämättä
jelma)
2. Kylän keskustelu foorumi

Soile ja Marko

alkaa maaliskuu 2002

Aarne Repo tekee luudan, jota kierrätetään
omalla kylällä viikon välein talosta taloon
käynnistys
syksy 2002

Kunnan haluttomuus
nähdä asioita kylien
näkökulmasta
Kylien yhteiset tapaamiset
työrukkanen – jatkuva
kokoontuminen
3- 4 kertaa vuodessa
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Selkien henki
Kehittämisohjelma
Toivesuunnitelma
Kehittämishanke/idea

Suutarin oppisopimuskoulutus

Selkien kotisivut
- kyläopasteen tiedot
päivitykseen
- kulttuurikirja tiedot CD

Kylien parlamentti
Yhdistettynä valtuuston
kokoukseen
Valtuutettu

Toteutusohjelma
Toteuttamisen
esteet

Sopivan oppilaan
löytäminen

Tekijän puute

Toimenpiteet esteen poistamiseksi, Keinot hankkeen toteuttamiseksi
- lehti-ilmoittelu käsi- ja
taideteollisuus oppilaitoksen kanssa yhteistyössä

kansalaisopiston kurssi

Vastuutahot

Aikataulu
seuranta

Ahti
Käsi- ja taideteollisuuden oppilaitos
Kylätoimenjohtaja
Matti Ikonen
Anja Heinonen

Talvi –
02-03

Kunnanjohtaja
Ennakkoluulot

- valittu edustaja kylältä
evästykset mukana
- selkien kylä lähettää
aloitteen kuntaan/muihin
kyliin

2002
syksy
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Selkien Tulevaisuuden Verstaan osanottajat:
Nimi

17.1

30.1

7.2

21.2

12.3

Martti Kontkanen
Reino Pitkonen
Marjut Eronen
Eveliina Korhonen
Pekka Korhonen
Maarit Häikiö
Henry Häikiö
Olavi Putkuri
Hanna Veijonmaa
Antti Lehikoinen
Matti Ikonen
Karin Varis
Aarne Repo
Pekka Ikonen
Kauko Eskelinen
Sirpa Puumalainen
Petri Puumalainen
Heikki Puumalainen
Ahti Nuutinen
Anja Heinonen
Pentti Waris
Sakari Kontkanen
Heikki Varis
Osmo Turunen
Liisa Riikonen
Helvi Alhosaari
Elsa Turpeinen
Matti Rautiainen
Heikki Simanainen
Petri Häikiö
Soile Kettunen
Marko Kettunen
Markku Kiiski
Jouni Tetri
Anna-Liisa Ikonen
Leena Jarva
Raili Eskelinen
Sari Nupponen ?
Tauno Nupponen ?
Jukka Lätti
Aira Lätti
Anja Heinonen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Yhteensä 41
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x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
19

18

17

17
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Yhteenveto työskentelystä:
Verstastyöskentelyn ilmapiiri Selkien koululla oli hyvä. Kyläläisistä lähes 15 % otti osaa johonkin verstaan
työvaiheeseen, jota voi pitää hyvänä osanottona. Keskimäärin paikalla oli parikymmentä henkeä ja kyläläisillä oli vilpitön kehittämisen into ja halu kehittää kylää. Paikalla oli myös huomattava määrä nuoria kyläläisiä.
Moni suunniteltu asia ei jää pelkäksi suunnitelmaksi vaan toteutetaan myös käytännössä.
Kyläsuunnitelma ei tule koskaan valmiiksi. Aina syntyy uusia ideoita jotka menevät aiemmin suunniteltujen
edelle. Tärkeintä kyläsuunnittelussa on koota kylän väkeä pohtimaan ja päättämään kylää koskevista asioista. Yhteistoiminnan suunnittelu on myös yhteistoimintaa ja luo hyvän perustan yhdessä tekemiselle, koska
usea henkilö on ollut suunnittelemassa tulevia toimenpiteitä.
Työskentelytilana Selkien koulu oli erinomainen paikka. Seinä tilaa oli riittävästi ja suuri liikuntasali antoi
mahdollisuuden ihmisille liikkua luovan ideoinnin ja pohtivan ongelmien etsinnän aikana. Se mahdollisti myös
lasten osallistumisen kyläverstaan toimintaan. Pitkien työrupeamien virkistykseksi oli mukavasti virvokkeita
tarjolla.
Kehittämissuunnitelmien laadinta on aina vaativaa työtä. Selkieläisten työstämät kehittämisohjelmat kuvaavat kylän harrastuneisuuden kirjoa. Nyt tuotetuista ohjelmista päästään hankkeiksi kohtuullisen helposti.
Suunnitteluilloissa on pohdittu monia kysymyksiä, kaikkia ideoita ja ajatuksia ei varmaankaan saatu paperille joten jatkossakin uusia ideoita putkahtaa.
Nyt tuotetuista kehittämisohjelmista hankkeiksi ensimmäisenä nousee Palotalon laajennus ja toimintaosio
sekä kylän yhteistoiminnan kehittäminen; kylätoimenjohtaja ja kylien välinen yhteistyö. Nopeasti toteutettavia
hankkeita on nuorten skeittiramppi, kodansiirto ja mahdollisesti kyläveneen rakentaminen. Kylän ympäristöhankkeet vaativat varmasti lisäselvityksiä ja tien ja kevyen liikenteen väylään liittyvät kehittämisosiot ovat
kiinni Tielaitoksesta, vaikkakin kylän aktiivisella panostuksella ja yhteydenotoilla voidaan saada paljon aikaan. Suutarin oppisopimuskoulutus olisi heti sellaisenaan leadervalmis –hanke.
Kyläverstaan toteutuksessa tuli yhden kerran päivämäärävirhe kyläkirjeeseen, joka ei tosin näyttänyt vaikuttaneen osallistuja määrään. MSL:n totuttamissa verstaissa Selkiellä kokeiltiin ensimmäistä kertaa laajaa
houkuttelua arvontapalkintoja hyväksikäyttäen. Työskentelyiltoja markkinoitiin voimallisemmin kuin koskaan
aiemmin. (Kyläkirjeet kolme kertaa ja kaksi kertaa lehtimainoksella) Kokemukset olivat varsin hyvät myös
osallistujien mielestä. Joten kokeilu jäänee käytännöksi. Markkinoinnin mahdollisti riittävä resurssointi verstastyöskentelyyn.

