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Akkala-Jouhkolan kylätoimikunta 2010 
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Johdanto 
Käsitteenä Tohmajärven eteläiset kylät esiteltiin kyläsuunnittelutyön tuloksena syksyn 2008 aika-
na. Idean isää tai äitiä enempää etsimättä tai nimeämättä Akkala-Jouhkolan, Riikolan ja Timolan 
asukkaat haluavat lähteä kehittämään omia kyliään yhteisen yhdistyksen puitteissa.  
 
Akkala, Joukola ja Riikola ovat varsinaisia kyliä ja Timola ei katso kantavansa omaa kylästatusta. 
Akkala-Jouhkolassa ja Riikolassa kummassakin on kylätoimikunta. Kyläsuunnittelutyö lähti liikkeel-
le keväällä 2008 pidetyn kyläkahvilaillan puitteissa. Kyläsuunnittelun yhtenä liikkeelle pistävänä 
voimana on ollut Tohmajärven kouluverkkoon tehtävien muutosten suunnittelu syksyllä 2008. Eli 
kunta on suunnittelut lopettavansa myös Akkalan koulun. 
 
Kouluverkkopäätökset tehtiin Tohmajärvellä maaliskuussa 2009, jolloin tehtiin myös Akkalan kou-
lun lopettamispäätös ja sen jälkeen kylätoiminta otti muutaman harkinta-askeleen. Keväällä 2010 
käynnistettiin uudelleen ajatus kyläyhdistyksen perustamisesta ja 5.5.päätettiin, että perustetaan 
Tohmajärven eteläiset kylät tiistaina 25.5. Akkala-Joukolan nuorisoseuran talolla. 
 
Kyläsuunnittelutyö on tehty perin-
teisen tulevaisuuden verstas työ-
menetelmällä, joka on osallistavan 
yhteisökehittämisen työväline. Ak-
kala-Jouhkolassa tehtiin vuosina 
1990-91 kyläsuunnitelma, jonka 
tuloksena mm. koulun peruskunnos-
taminen lähti liikkeelle. Myös aiempi 
kyläsuunnitelma tehtiin tulevaisuu-
den verstas -menetelmällä. Suunni-
telma päivitettiin v.2004. 

 
Kyläsuunnitelma on laadittu kuuden 
verstasillan ja kolmen kylätelkkari-
illan tulosten pohjalta.Tavoitteena 
on ollut uusien ajatusten etsintä, kylän kehittämishaasteiden ja ongelmien ratkaiseminen sekä 
niiden työstäminen kehittämisohjelmiksi. Kyläilloissa esitetyt ideat ja ajatukset ovat Akkalan, Jouh-
kolan, Riikolan ja Timolan asukkaiden omia ja niistä johdetut toivesuunnitelmat edustavat kylän 
aktiivisten ihmisten aatoksia.  
 
Kyläsuunnitelman rakenne 
Kyläsuunnitelmassa esitellään aluksi Kyläiltojen tuotosten pohjalta laadittuja toivesuunnitelmia, 
joita kylillä lähdetään viemään eteenpäin. Niiden jälkeen esitellään 5.5.2010 kyläkahvilassa kirjatut 
ideat sekä keväällä 2008 kyläkierroksen unelmat. 
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Kyläiltojen tuotokset esitellään siinä muodossa miten kylien ihmiset ovat ne esittäneet. Tarkoituk-
sena on jättää ne liitteenä koosteeksi ideoista, unelmista, kylän haasteista vuosien 2008 – 2009 
mahdollista jatkotyöstämistä varten.  
 
Lyhyesti Akkala-Jouhkolasta, Riikolasta ja Timolasta 
 
Akkalan, Jouhkolan ja Riikolan kylät ovat nauhamaisia, kahden puolen Tohmajärven – Kiteen 
maantietä sijaitsevia vaaranlakikyliä, joista monin paikoin avautuvat komeat näkymät Tohmajär-
velle ja läheisille pelloille ja vaaroille. Mahtavia maisemia avautuu myös Timolasta.  
 
Kylien sijainti on hyvä: kunnan keskustaan on matkaa kuusi-kymmenen kilometriä ja Kiteelle 10-20 
km. Joensuuhun, maakunnan pääkaupunkiin on matkaa 60-70 km ja Helsinkiin n. 420 km. Niiralan 
kansainvälinen raja-asema on 25-30 km päässä. 
 
Akkalan kerrotaan saaneen nimensä 1500-luvulla kylään asettuneen Iivana Akkasen mukaan. 
Jouhkola nimi tulee kylässä asuneesta Danila ”Jouhki” Jouhkosesta. Vuoteen 1637 asti Akkalan kylä 
mainitaan asiakirjoissa Siikajärvenä. 
Jouhkola on aikoinaan ollut mahtipaikka, sillä kruununvouti Gabriel Wallenius perusti sinne v. 1769 
Jouhkolan Hovin halliten sieltä käsin Pohjois-Karjalaa. Karjalan kuninkaan lisänimen saanut Walle-
nius kehitti voimakkaasti sotien runtelemaa rajaseutua. Tohmajärven lasku loi pohjaa myös kylien 
maanviljelykselle. 
 
Kansakoulu perustettiin Akkalaan v.1903. Vuonna 1998 peruskorjattu ja laajennettu koulu oli kyli-
en keskus ja yhdistävä tekijä ja sen lakkautus keväällä 2009 iso menetys. Nuorisoseuralla on ollut 
pitkäaikainen merkitys kylien henkiseen elämään ja kehitykseen. 
 
Tohmajärven eteläisillä kylillä asuu n. 450 asukasta. Ikärakenne on Tohmajärven kylistä terveimpiä. 
Akkalan-Jouhkolan kylätoimikunta on kartoittanut myytäviä eteläisten kylien tontteja ja taloja ja 
markkinoinut niitä internet-sivuillaan. Kylille onkin saatu kymmeniä uusia asukkaita 2000-luvulla. 
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Kylien kehittämisohjelmat 
Kyläiltojen tuotokset koottiin toivesuunnitelmiksi ja toteuttamisohjelmiksi. Eri teemojen puitteissa 
työstettiin 38 lyhyttä kuvausta hankeideoiden ja kehittämishaasteiden pohjalta. Tässä yhteydessä 
tarkastellaan viittä suunnitelmaa tarkemmin. 
 
Kyläyhdistyksen perustaminen 
Taustaa:  
Kylätoimintaa on Akkala-Jouhkolassa ja Riikolassa tehty kylätoimikuntien nimissä. Timola on varsi-
naisesti Järventauksen kylää, mutta kyläläiset kuuluvat Akkkalan koulupiiriin. Kylätoiminnan uusien 
haasteiden, hanketoiminnan ja monen muunkin kylän asian hoitamisen myötä tarve oman yhdis-
tyksen saamiseksi on perusteltu. Esimerkiksi sopimuskumppania kunnan tai jonkin muun tahon 
kanssa kylätoimikunta ei voi toimia, vaan siihen tarvitaan oikeustoimikelpoinen yhdistys tai yritys. 
Toimenpiteet:  
Kutsutaan koolle kyläkokous kevään 2010 aikana ja pidetään kokous Tohmajärven eteläisten kylien 
perustamiseksi. Tavoitteena on saada mukaan kaikilta kyläalueilta ihmisiä. Toiminnan painopisteet 
keskitetään kylän edunvalvontaan, maankäytön suunnitteluun uusien asukkaiden saamiseksi kylä-
alueille ja harrastustoiminnan laajentamiseen.  Yhtenä haasteena kyläyhdistykselle on mahdollisen 
oman kylätalon hankinta tai sopiminen olemassa olevien tilojen käytöstä ja mahdollisesta inves-
toinnista. 
 
Tulomuutto kylille 
Taustaa:  
Maaseudun peruselinkeino on asuminen. Asuminen ja mahdollinen työnteko kotona ovat niitä 
maaseudun suuria mahdollisuuksia, joista on puhuttu jo pitkään. Tosin vasta nyt nopeat tietolii-
kenneyhteydet ovat mahdollistamassa tietotyön myös maaseudulla.  Yhtenä ongelmana tulomuu-
tolle on sopivien valmiiden asuntojen puute ja usein myös sopivien rakennuspaikkojen saatavuus. 
Erilaisia hahmotelmia kyläkaavoista maankäytön suunnitteluun on tehty Pohjois-Karjalassakin ja 
niillä on pystytty ohjaamaan rakentamista.  
Tohmajärven eteläisten kylien sijainti Tohmajärven ja Kiteen välimaastossa ja kylien kaunis luonto 
ja vaihtelevat mastot antavat myös merkittäviä mahdollisuuksia tulomuutolle 
Myös Tohmajärven kunnan halutaan hankkivan sopivia asuintontteja eteläisten kylien alueelta 
eteenpäin luovutettavaksi. 
Toimenpiteet:  
Keskeisimmäksi toimenpiteeksi tulee sopivien ja kiinnostavien rakentamispaikkojen saaminen ja 
niiden luovuttaminen mahdollisille tulomuuttajille. Eteläisillä kylillä tulisi kartoitta alueen maan-
omistajilta sopivia rakentamispaikkoja, joita nämä olisivat valmiit luovuttamaan mahdollisiksi ton-
teiksi. Yksi mahdollisuus oli oman kyläkaavan työstäminen vaikka aluksi vain yhdeltä kyläalueelta.  
Akkala-Jouhkolan kylätoimikunnan sivuilla on jo tällä hetkellä esillä tyhjillään olevat ja myytävät 
kiinteistöt. Nettitarjontaa tietenkin lisätään.  
Kunnan kanssa aloitetaan neuvottelut luovutettavien tonttien saamiseksi. Myös luettelo tai opas 
rakentamiseen liittyvien palvelujen tarjoajista lähialueella olisi hyvä saada. 
Kyläilloissa ehdotettiin myös myytävien tonttien taulutusta. Myös viemäriverkoston saaminen ky-
lien alueelle lisää tonttien tarjolle tuloa. 
Viimeisenä mutta, ehkä myös tärkeimpänä asiana on kyläkoulun säilyminen. Kyläkoulu on sellai-
nen vetovoimatekijä, jolla nuoria perheitä saadaan jatkossakin muuttamaan kylille.  
Kyläkaavan tekemiseen voisi hakea rahoitusta paikalliselta leader -yhdistykseltä.  
 
Maisemahankkeet 
Tohmajärven eteläisten kylien alue tarjoaa asukkailleen ja vierailijoillekin vaihtelevia maisemia. 
Kyläalueelle on rakennettu luontopolkuja, jotka ovat ainakin osittain huonossa kunnossa ja vaatisi-
vat kunnostusta ja opasteiden sekä viitotusten laittoa, jotta ihmiset voisivat käyttää luontopolkuja. 
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Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjlan Jetinan ohjelmassa nostetaan esiin eri reitistöjen 
kunnostaminen ja rakentaminen hyvinä hankkeina.  
Tohmajärven eteläiset kylät laittavat seuraavan viiden vuoden aikana kuntoon kylien alueella ole-
vat luontopolut ja reitit. Toimenpide hankkeistetaan. Hankesuunnitteluun varataan aikaa vuoden 
verran, jossa olennainen osa on maanomistajien kanssa neuvottelut lupien saamiseksi. Hankkee-
seen liitetään mukaan erillinen investointiosa eri rakennusten ja rakenteiden tekemiseksi. Yksi osa 
hanketta voisi olla pusikoituneiden maisemien kunnostaminen. 
 
Näkötorni 
Maisemahankkeiden lisäksi Olavi Sohlberg esitti näkötornin rakentamista Kypärävaaralle. Näkö-
torni voisi olla vanhan kolmiomittaustornin kaltainen, mutta kulku ylös tulisi järjestää rappuja pit-
kin tikapuiden sijaan.  Näkötornin rakentaminen edellyttää lupaa maanomistajalta. Näkötorniin 
voisi asentaa muutamia videokameroita virtuaalikerrostalon näköalamaisemien myymiseksi haluk-
kaille. Näköaloja voisi myydä myös osaketyyppisesti.  
Näkötorni, jos siihen hankkeeseen lähdetään, rakennetaan osaksi talkootyönä. 
 
Perusteluna ovat erityisesti eri lintuharrastajien, alueen omien asukkaiden ja satunnaisten matkai-
lijoiden maisemankatselu tarpeet.  Näkötornin rakentamiseen haetaan leader -rahoitusta. Ennen 
hankehakemusta pitää hankkia rakennusluvat ja olisi hyvä keskustella asiasta myös ympäristökes-
kuksen ihmisten kanssa.  
 
Kylien markkinointi 
Tohmajärven eteläiset kylät ryhtyvät nostamaan omaa imagoaan. Kylien näkyvyyttä lisätään eri 
tiedotusvälineissä. Juttuja oman kylän asioita tehdään itse ja käytetään tuttuja ja tuntemattomia 
toimittajia. Uutena työmuotona aloitetaan kyläradio-ohjelmien tekeminen IskelmäRexin kanavilla.  
Kyläsuunnitelmaa tehdessä pidettiin neljä kylätelkkari-iltaa, joissa opiskeltiin elokuvakäsikirjoitta-
mista, videokuvaamista, editointia ja kyläfilmien julkaisemista. Ideana oli, että kaikki kyläasiat ovat 
tärkeitä ja kuvaamien arvoisia. Kyläläisten tuotoksia on nähtävissä www.kylatelkkari.tv sivustoilla. 
Samalla aloitettiin oman kyläfilmin työstäminen, jonka on tarkoitus tulla valmiiksi maaliskuun 2009 
aikana.  

 
Kahdessa viimeisessä kyläillassa ryhdyttiin kirjaaman eri teemojen pohjalta kehit-
tämisohjelmia ja toivesuunnitelmia. Tavoitteena oli ajatella mitä jonkin idean toteut-
taminen vaatisi ja miten se voitaisiin toteuttaa. Kyseiset työskentelyvaiheet kirjattiin 
alla oleville lomakkeille, siten että pyrittiin kirjaamaan myös toimenpiteiden tekijät ja 
toteuttajat sekä aikataulu milloin asiaa ryhdytään toteuttamaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kylatelkkari.tv/
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TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: ASUMINEN 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Rakennetaan taloja myytä-
väksi tulijoille 
Tehostetaan myyntiin tulevien 
talojen tms. hankintaa 

Alkurahoitus 
Riittääkö uskallus? 
Myyntiin tulevat talot 
menevät kaupaksi. 
Heti kaupan tultua pitäisi 
päästä asumaan 
 

Tehdään paljon talkoilla tai löydetään joku 
rakennuttaja (omaan lukuun) 
Kierretään kylillä ja kysellään 
Koulutetaan kylälle henkilö, joka hankkii 
kiinteistöjä ja kunnostaa niitä ja myy eteen-
päin 

Tuleva kyläyhdistys 2010 

Lisää kunnan tontteja  
tai yksityisiä tontteja 

Kunnan nuiva suhtau-
tuminen 
Asiaan vaikuttaa myös 
koulun kohtalo 

Kiristys-uhkailu-painostus – toimenpiteet 
kunnan suuntaan 
Tonttikartta kylälle, rakennuspaikkoja hyviltä 
paikoilta, rakennuspiirustuksia  
Riikolan kunnanalueelle Keikonkangas sopii 
vielä monta tonttia 

Kyläyhdistys HETI 

Viemäröinti: kunnan tai oma Raha 

Joko kunta, ellei, perustetaan oma osuus-
kunta tms. 
Lisärahoitusta Tohmajärven kunnalle -> 
viemärit kylälle 

Kyläyhdistys 2010-luvulla alku 

Kylän markkinointi 
Isojen setelien puute 
 

Käytetään kotikenttäetua: Tuula ja Pentti   

Rakennusten pienimuotoinen 
korjaus ja maalaus 

Kenestä kokoonjuoksija 

Hanke: organisoitaisiin homma, maalit, väli-
neet, tekijät talkoolla talolta talolle 
Useita kohteita – mahdollinen hanke esim. 
maalit hankerahoilla  
Yleinen siisteyskampanja  

Kyläyhdistys 
ensi vuosikym-
men 

Myytävien tonttien taulutus  
Jonkin hankeen yhteydessä voisi  
Tontti myytävänä, jos rahasi riittävät 

Kyläyhdistys kohta puoleen 

Koulu!  

Koulu säilyy kylällä 
Asukashankinta jatkossa –  
Hyvä mielikuva kylältä 
Taloja rakennettu 80 -90 –luvuilla kymmeniä 
Sama meininki pidetään yllä 
Asuinmaaseudun ylläpito 
ruppovaaralaisten kosiskelu 

Kaikki kyläläiset 2009 
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Sijaisperhetoiminta Löytyykö halukkaita? 

Kuulostellaan löytyykö kiinnostunutta 
Osana kylien asukashankintaa 
Mikä vaikuttaa sijaisperheen asuinpaikan 
valintaan?  
Sopiva kiinteistö?  

  

 
TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: YMPÄRISTÖ 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Luontopolut 
Maanomistajien lupa 
Vastuuvetäjä 

Suunnittelu, toteutus  valmiit pohjat: 
ei kun tekemään ja toteuttamaan 
Jos laitetaan kuntoon, miten pidetään kun-
nossa, kuka hoitaa 
Keväisin kylätalkoilla kunnostus 

Kyläyhdistys 2011 aloitetaan 

Pusikoiden raivaus 
Laiskuus 
Maanomistajien lupa 

Talkoot, aktiivinen vetäjä 
ainainen homma 

Kyläyhdistys joka vuonna 

Näkötorni Kypärävaaralle 
(Kerrostalo vaaran laelle) 

Raha: materiaali tekijältä 

Talkoot 
Lupa maanomistajalta 
Rakentaminen investointihankkeena 
Piirustukset ja luvat 
Ympäristö keskus? 
(Kerrostalo keskellä metsää) 
avataan nettisivusto virtuaalikerrostalosta ja 
hankitaan asukkaat etukäteen 

Kyläyhdistys 
Olavi S.  

2010 

Uimarannat kuntoon 
- pukukopit 
- laituri 
- ranta 

Ilkivalta 

Asenteet, arvostus 
Siistiminen Matolampi – kaljanjuontijäänteet 
Siikajärvi pukukoppi huonossa kunnossa 
Poukkulammen rannan siistiminen  
Talkoot ja kunta 

Kyläyhdistys 
Kunta 
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TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: MARKKINOINTI 
 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kyläradio 
esim. kerran / 2 kk 

 Ryhdytään toimeen 
Työryhmä eri kyliltä 
koottu 

2009 alusta 

Videointikoulutus  Kyläfilmi valmiiksi DVD 
Työryhmä eri kyliltä 
koottu 

ensi-ilta maalis-
kuu 

Kylätelkkarikoulutus  materiaalia www.kylatelkkari.tv sivustolle 
Työryhmä eri kyliltä 
koottu 

 

Lehtijutut, myös valtak. leh-
dissä 

Aktiivisuuden puute 
Hyödynnetään kylän lehtitoimittajia 
Aktivoidutaan 

Työryhmä eri kyliltä 
koottu 

Koko ajan 

ELMA-messut, tms. käynti 
Markkinoitavien puute 
Materiaalin puute 

Kylän markkinointimateriaalin tuottaminen  2009 

Suviseurat 
-markkinointi 

 harkitaan  2009 

Maaseutuasumisen messut 
- Lieksa 

 harkitaan  2009 

Silva  harkitaan  2009 

 

http://www.kylatelkkari.tv/
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TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: HARRASTUS 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Jumppa 
- Riikola 
- Akkala 

   Toimii 

Entisöinti    Toimii 

Tyttökerho (SRK)    Toimii 

Luistelukenttä Hoitovastuu   Toimii 

Kutominen   Mummojen paratiisi Toimii 

Ladut 
- Timola  
- Riikola   
- Akkala   

Hoitajat, maanomistajat 
Kunnan avustuksesta käytetään osa 
Aktiivit hiihtäjät keräävät kolehtia 

Kyläyhdistys ja har-
rastajat: Jorma Sis-
sonen ja Sauli 
Tuomisto ja Veijo 
Parviainen 

Toimii 

Ulkoilureitit 
Maanomistajat 
Raivaus 

Talkoot - järjestelyä Kyläyhdistys  

Urheilukentät Kunnossapito 
Kisoja lisää,  
 

Kylä  

Metsästys / Kalastus 
- riistapelto 

  Metsästysseura Toimii 

Kesätoiminta 
- jalkapallo 
- lentopallo 

Kenttien kunnossapito    

Yleisurheilu lapsille ja  
aikuisille, Tanssiryhmät 

Kenttien kunnossapito 

Kyläkisojen lajeja kehitellään Elokuun lo-
pussa lapsille ja aikuisille hupikisat 
Entiset kentät kuntoon??? 
Lasten kansantanssiryhmä  
Pelimannit ? 

Kyläyhdistys 
Nuorisoseura 

2011 
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TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: PALVELUT 
 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kyläavustaja / vanhusapu tal-
koovoimin 

Järjestävän tahon puute 
Vastuukysymykset (va-
kuutukset) 

Lista vapaaehtoisista toimijoista 
Kysely, mitä palveluja tarvitaan, ketkä tarvit-
sevat, Kunnan AVAIN-hanke 

Kylätoimikunta Lähitulevaisuus 

Hiihtoladun ylläpidon säilyttä-
minen ja latureitin pidentämi-
nen 

Kustannukset 
Maanomistaja 

Kaventamalla latu-uraa saadaan lisää pi-

tuutta ☺ 
lisää käyttömaksuja 

  

 

TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: INFRA 
 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

80 km/h nopeusrajoitus Akka-
lasta Keikonkankaalle asti  

Byrokratia 

Hakemus tiehallinnolle perusteluineen 
- raskas liikenne lisääntynyt 
- kapea piennar 
Timolan tielle 50 km/h –hevoset perustelui-
na 

Kylätoimikunta tai 
kunta 

Mahdollisimman 
pian 

Valaistus riittävä, jos kuitenkin 
lisää rakennetaan, oltava ym-
päristöystävällistä! 

    

Koululle tulee ilmalämpö-
pumppuja 
- tehtävä selvitys sähkönsääs-
töstä 

 Hyvä markkinointi koulukiinteistölle   
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TOIVESUUNNITELMA / TOTEUTUSOHJELMA  Teema: KYLÄTOIMINTA 
 

Kehittämishanke /idea Toteuttamisen esteet 
Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuutahot 
Ketkä / Kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Kylätoiminta 
- kyläyhdistys 
- Annala, Jouhkola, Riikola, 
Timola 

Laaja alue 
Innostuksen puute 

Yhteistä toimintaa > illanvietot, pikkujoulut, 
retket, lapsille tapahtumia 
Innostuneisuutta lisää ihmisiin 
Hankerahoitus edellyttää ry 

Joka kylältä muu-
tama vastuuhenkilö 

2009 keväällä 

4 kylän toimintaa     

Talviteatteri  
Innokkaita näyttelijöitä 
Paikkana vaikka nuorisoseuran talo 

 odottuttaa 

Järjestysmieskurssi / omat 
järkkärit juhliin 

Onko tarpeeksi halukkai-
ta 

Hinta 2400 e/ MSL tuki – 800 e  
Kihaus – hankkeen kautta 50 e 
 

  

Laskiaisrieha  
Moottorikelkka-ajelua, mäenlaskua, makka-
ran paistoa 

Akkala-Jouhkola kt 2009 helmikuu 

Kylätalo / Akkalan nuorisoseu-
ran talo 
Paikka kaikille ikää katsomat-
ta 

Paikka 
Raha 

Pääoma 
- haetaan hankkeeseen avustajia 
- aktiivisia ihmisiä hankkeen aikaan saami-
seksi – koulukysymys vaikuttaa asiaan 

  

Retki vaikka kylpylään /  
teatteri 

Onko tarpeeksi lähtijöitä 
Ilmoitus lehteen / puskaradio 
Pari retkeä vuosittain 
Maamiesseura - maatalousnaiset 

Maamiesseura 
Maatalousnaiset 

2009 

Kalevan nuoret Innokkaita vetäjiä Tontturyhmä > vetäjä ryhmälle Ryhmän vetäjä  

Neljän kylän yhteinen ilmoitus-
taulu 

Paikka 
Joka kylään oma tapahtumataulu 
Kaikki pysyy ajan tasalla  
Myös ilmoituksia tauluille 

Taulujen hoitajat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kylätoimikunnan 
tehtävät 
kyläyhdistykselle

Nuorisoseura+Akkala, 
Jouhkola, Timola
yhteen, saa Riikolakin 
tulla =>toimiva 
porukka

Tuplalaskutus 
heti käyttöön?!

2. Ns-talon kunnostus
- yhteistyö muiden 
yhdistysten kanssa
- yleisötapahtumat

1. Kaikki kylät 
yhteen: Akkala, 
Jouhkola, Riikola, 
Timola, 
Nuorisoseura: 
hankalaa 
yhdistää/muuttaa

KYLÄYHDISTYS

Kyläyhdistykselle 
nimikilpailu!+talolle
(neutraali)

Kyläyhdistysaktivistit 
=>koulutusta

Nuorisolle toimintaa: 
peli-illat, elokuvia

HARRASTUKSET

JA KULTTUURI

1. Kylätapahtumat, 
esim.

- kesänavaus
- laidunkauden 

lopettajaiset
- maisemakävely

2. Lasten liikuntaryhmät
3. Talvella hiihto

Luistelukenttä
- kunta ei enää hoida
- hoitovastuu 
vanhemmilla

Kunnalla 1 miljoonan 
ylijäämä, rahoja heti 
Akkalaan

Liikuntaryhmä 
takaisin Akkalaan
- yhteys 
(painostus)
- kansalaisopistoon
- kylätmk

Kulttuuri on 
maanviljelystä Kylän yhteinen 

pikkujoulu

Ukonkantokisat

Pikkujouluristeily 
Tallinna!

Kesäretki tai 
teatterimatka
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ISOT INVESTOINNIT

Lamput luistelukentän valoihin

2. Seurantalo: 
kunnostusta 
(talkoilla ja 
rahoitusanomuksia 
eri paikoista), 
omistuspohjan 
laventaminen 
(seurantalojen 
avustukset, 
Leader-rahoitus)

1. Tiet kuntoon (pikitie)
- raviojat, rummut kuntoon, 

kuopat pois =>”Tiepiiri”, 
aloite kylältä

- myös soratiet Jouhkola-
Akkala tärkeät saada 
kuntoon, pinnoitettava

3. Keihäänheitto-
harjoittelupaikka 
(Oona!) 90 m, 
kylätmk aloite 
kunnalle

Lasten ja vanhusten 
päivä- ja iltapäivä-
hoitopaikka, 
perhepäivähoito”Kerrostalo”+näkötorni, 

Leader-rahoitus tms., 
ympäristökeskus? apuna

Hovin kylpylä
YMPÄRISTÖ

1. Kylän siisteys: 
joka keväiset 
talkoot

2. Ekopiste: enemmän 
tyhjennyskertoja, lisää 
laatikoita, energia- ja 
muovijätteille oma laatikko, 
lumppukeräyspiste

3. Venepaikkoja 
vähemmäksi, lisää 
uimarantaa laiturin 
toisellekin puolelle 
+laavu

YmpäristötalkootTienvarsien siistiminen Näkötornit

Yhtenäiset 
postilaatikkotelineet

Tervetuloa kylään -kyltit 
Kitee-Tohmajärvi tien 
varteen tai kylätoteemit

Maisemaan sopiva 
puukerrostalo 
korkeimman 
mäen päälle, 
kunta mukaan

Kesälampaat 
maisemanhoitajina

Istutuksia: kukat, 
puut, pensaat

Jätevesiasiat kuntoon

Luontopolkujen 
kunnostus ja 
kartoitus
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10.9.2008 Akkala – Jouhkola – Riikola – Timola 

HURJAT IDEAT

1. Nopea 
laajakaistayhteys

2. Kylän juhannusjuhlat 
Hovin rannassa 3. Ideapark

Näkötorni 
Kypärävaaralle

Olutkellari+karaoke
+siideri

Kylän yhteinen navetta

Jouhkola-Akkala –
kylätiet pinnoitettava

Vesiurheilukeskus 
Tohmajärven rantaan 
(kesäisin melonta, 
kalastus ym.)

Judoharjoituksia/
-näytöksiä 
kyläkahvion 
yhteyteen (salin 
puolelle tai 
näyttämölle)

Elokuvateatteri 
=>tai ainakin dvd-
systeemillä

Kyläkauppa 
ainakin+samaan
aikaan muuta 
”äksöniä”, esim. 
urheilukilpailuja, 
harkkoja

Kylpylä Jouhkolan
Hovin yhteyteen

Koulu takaisin

Kioski/nakkikioski
Tanssilava

Koulun alakertaan bubi
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Tohmajärven eteläisten kylien – Kyläanalyysi 
Kyläsuunnitelman tekeminen aloitettiin tarkastelemalla kylien nykyistä tilannetta ja osaamista. 

Analyysi-illassa pohdittiin kylän ilmapiiriä, perinteisiä tapahtumia, seutukunnan yrityksiä ja yhdistyk-
siä. Kyläillassa kerättiin tietoa kylien harrastus- ja ammattiosaajista sekä kirjattiin kyläläisille tärkeitä 
rakennuksia, luontokohteita ja paikkoja  
 
1. Mitä toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kylässämme on? 
 
AJR erä, Akkala-Jouhkolan kylätoimikunta, Maatalousnaiset, Maamiesseura, 4H, tanssikimppa, 
SRK:n tyttö- ja poikakerhot, kansalaisopiston entisöinti ja naisten liikuntakerho, Tomppa: Pilates, yk-
sityistiekunnat, sählyporukka, lentopallo Akkalan koululla, uimarannat 3kpl, kunta: luistelu-, tennis- ja 
urheilukentät, hiihtolatu, pururata, Akkala-Jouhkolan nuorisoseura: seurantalo, kalastuskuntia 2 kpl, 
maratonkaksikko, mummojen paratiisi (kutominen), Hirvijoen erä 
 
2. Mitä perinteisiä tai erikoisia tapahtumia tai tempauksia kylämme järjestää? Pitävätkö kylä-
läiset yhteyttä keskenään? Yleistäen voidaanko määritellä miten kyläläiset suhtautuvat omaan 
kylään? 
 
Akkala-Jouhkola-Riikolan kesä-talvi –kilpailut, hirvipeijaiset (Hirvijoki, AJR, Järventauksen Erä), Akka-
lan perinnepäivät, Akkala-Jouhkolan pikkujoulut, seurakunnan kerhot, sydänyhdistyksen avantouinti, 
koulun joulujuhlat, AJR:n erän jäniksen metsästystapahtuma, maamiesseuran kesäretki, Kypärävaa-
ran uudenvuoden tapahtuma, Akkala-Jouhkolan maatalousnaiset, 4H-kerho 
 
3. Mitä yrityksiä kylällä on? Minkälainen ilmapiiri kylällämme on yrittäjyydelle? 
 
Ak-Lastu (ikkunoiden edustus ja myynti, traktoriurakointi), Taksi Inkinen, Kartanohotelli Jouhkolan Hovi, Jouh-
kolan Kalkki Oy, Kirstilän Metsäpolut, Tenhosen Marjatila ja mehustamo, Marjatila Kattelus, Stam Ky (muna-
pakkaamo),  Kuljetus H. Jaatinen, Paksupuu Unto Heinonen, Nosto ja Kuljetus Immonen, Hieroja Marja-Leena 
Partanen, Itä-Liha, KV-Affais,  Nahkapaja Riitta Haakana, Taaton Blonde D'Aquitane 
puuttuu ainakin: Porakaivo-Pojat, Rakennusurakointi Mauri Eronen,  
 
Tullut ko. kyläillan jälkeen:  
Hiidensuon hevostila, Hirsirakennus ja kenttäsahaus Pekka Väistö, Taksi Tero Tahvanainen, Traktoriurakointi 
vai kaivinkoneurakointi Varonen, Rinkilä Sari Rinkinen 
 

muita tiloja: 
Riikola: Soini Silvennoinen, Karvinen, Leena Sohlberg, Eero Taattola 
Akkala: Vatanen, Savolainen, Nenonen, Hiltunen, Hämäläinen, Eronen, Huuho, Lajunen, Väistö 
Jouhkola: Laukkanen, Väistö 
Timola: Holopainen, Bergman 
 
tiloja yhteensä: 9 kpl maitotiloja, 3 kpl karjatiloja, 1 kpl kanala, 2 kpl luomuja, 2 kpl kasvinviljely, 2 kpl 
hevostila 
 
4. Kylän ammatit  

maanviljelijä, puuseppä, maitokuski, autonkuljettaja, kaivinkoneyrittäjä, maatalouslomittaja, ompelija, 
hieroja, kosmetologi, konstaapeli, rajamies, ylikonstaapeli, tullimies, sairaanhoitaja, lähihoitaja, las-
tentarhaopettaja, rakennusmestari, metsänkonekuljettaja, mittamies, iltapäivätoiminnanohjaaja, as-
falttimies, perhepäiväohjaaja, autoilija, eläkeläinen, opettaja, kielenkääntäjä, opinto-ohjaaja, toimitta-
ja, laitosmies, emäntä, kirvesmies, metsuri, pankkivirkailija, myyjä, sähkömies, muurari, kampaaja, 
veturinkuljettaja, kätilö, asentaja, toimistovirkailija, keittäjä, vaihetyöntekijä, siivoja, leipomotyöntekijä, 
toimitusjohtaja, kauppias, kirjastonhoitaja, kondiittorimestari, metsätalousinsinööri, koulunkäyntiavus-
taja, insinööri, osastosihteeri, tarjoilija, opiskelija, merikapteeni, puhdistamonhoitaja, terveydenhoita-
ja, varaosamyyjä, tutkimusmestari, kehittämispäällikkö, rautakaupan myyjä 
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5. Kylien osaaminen 
jääkiekkoa, luistelua, lentopalloa, sählyä, jalkapalloa, yleisurheilu, suojalkapallo, entisöinti, kudonta, 
metsästys, kalastus, marjastus, sienestys, sepäntyöt, maamoottorit, vanhat autot, 4-H, tanssi, kuva-
taide, polttopuunteko, näyttely, ravunpyynti, kunnallispolitikointi, hevosharrastus, lenkkeily, kissat, 
koirat, käsityöt, avantouinti, hiihto, sauvakävely, keihäänheitto, valmennus, kivääri ym. ammunta, sei-
väshyppy, moukarinheitto, suunnistus, tiffany, orkidean kasvatus, kirjoittaminen, kantele, piano, huilu, 
valokuvaus, videokuvaus, lukeminen, ATK,  surffailu, mehiläisharrastus, maalaus, jumppa, haitarin-
soitto, motocross, moottorikelkkailu, uinti, agility, metsänhoito, ensiapu, puutarhanhoito, merenkulku, 
vesijumppa,  
 
 

6. Luontokohteet, rakennukset ja paikat meillä 

Akkala-Jouhkolan nuorisoseurantalo, Akkalan koulu (myyty yksityiselle), Riikolan koulu, Timolan koulu 
(myyty yksityiselle), Akkala-Jouhkola-Riikolan Erän kota, Hirvijoen Erän mutterimaja, Kypärävaaran 
laavu, Kirstilän luontopolut ja laavut, uimarannat Siikajärvi Akkalassa, Matolampi Jouhkolassa ja kota-
ranta Riikolassa, urheilukentät Akkalassa ja Riikolassa, Jouhkolan ja Siikajärven venevalkamat, 
Tohmajärvi, Hiidenvaara, Kypärävaara, Kusiaisniemi (harju), Suks´lampi,  
Hirvisuo, Everinhovin ympäristö, Ukonhattu esiintymä Muskontien varalla, pohjavesialue, Neidonken-
kä Hernevaara, rauhoitettu petäjä Jouhkolassa 
 
7. Kylän harrastaminen 
 
kansalaisopiston ryhmät (jumppa, entisöinti), 4H-kerho, seurakunnan tyttökerho, ulkoilureitit, luistelu-
kenttä talvella, ladut, uimarannat, metsästysseura, kalastus, ratsastus ja hevosurheilu, kesäteatteri, 
moukarinheitto, luontokohteet, rakennukset ja paikat meillä 
 
8. Oman kylän palvelut 
 
Akkalan ala-aste (lop. 2009), perhepäivähoitopaikka Riikolassa, kirjastoauto, kansalaisopiston piirit 
Riikolassa ja Akkalassa, Everilän luontopolut ja laavu, Everilän hunaja ja mehuasema, puuverstas 
Akkalassa, seurakunnan lastenkerho Riikolassa, uimaranta, kodat ja laavut, ekopiste, kauppa-auto (tul-
lut ko. illan jälkeen) 

 
9. Kylän maankäyttösuunnitelmat Kylän maankäyttösuunnitelmat 
 
Ei osayleiskaavoitusta, Jouhkolanhovin ympäristö maisemallisesti merkittävä perinnemaisema – vai-
kuttaa rakentamiseen. 
 
Kylillemme rakennettiin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa runsaasti uusia taloja ja tuolloin nähtiin tar-
peelliseksi rakentamisen ohjaamiseksi laatia Akkalan kylälle kyläympäristön hoitosuunnitelma.  Suunnitelmas-
sa on ohjeita, miten kylän ilme ja kylämaiseman erityisarvot voitaisiin säilyttää ja kyläkuvaa kohentaa ottamalla 
ne uudisrakentamisessa huomioon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toinen kyläilta pidettiin 25.9.2008Akkalan koulula, jossa aluksi työstettiin nelikenttäanalyysi. 
Siinä tarkoituksena on kirjata ylös kylän nykyiset vahvuudet ja heikkoudet sekä lähitulevai-
suudessa näköpiirissä olevat mahdollisuudet ja uhkakuvat.  
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VAHVUUDET HEIKKOUDET 

- sijainti 
- hyvä, kaunis ympäristö 
- toimiva kyläkoulu 
- harrastusmahdollisuudet 
- terve ikärakenne 
- hoidetut tilat 
- kylien lyhyet välimatkat 
- siisti kylämaisema 
- liikenneyhteydet 
- talkoohenki 
- kylällä asuu vaikuttajia (toimittaja, 

valtuutetut) 
- menestyneet urheilijat 
- alueen maantieteellinen sijainti (Ke-

mien ja Kiteen n. 6000 asukkaan vä-
lissä) 

- kylien elinvoimaisuus 
 

- teiden kunto, tiestö, kokonaisvaltai-
nen hiekkateiden korjaus 

- kylien yksituumaisuudessa parannet-
tavaa 

- myytävien kiinteistöjen / tonttien puu-
te 

- julkinen liikenne 
- seurantalo ränsistyy 
- nuoret muuttavat pois 
- yhteinen kylätalo 
- lisääntyvä levottomuus nuorten kes-

kuudessa 
- ulkoilureitit huonosti hoidettu 
 

 

MAHDOLLISUUDET 
 

UHKATEKIJÄT 

- asukasmäärän kasvu 
- koulun pysyvyys 
- ympäristörakentaminen > näköala-

torni 
- tonttialueen hankinta 
- lapsiperheitä kylälle 
- yhteinen kylätalo 
- luontopolku 
- luontoarvojen hyödyntäminen 
- kylien yhteistyön parantaminen 
- jätevesiviemäri Akkalan koululta Kei-

konkankaalle 
- kasvavat kyläyhteisöt 
- nuorisolle aktiviteettia 
- pikkujärvet ja lammet 
- upeat ulkoilureitit 
- kouluyhteistyö Ruppovaaran kanssa 

- kuntatalous, kunnan kireä rahatilan-
ne 

- asukkaiden väheneminen 
- koulun lakkautusuhka 
- valtatien liikenne > liikenneturvalli-

suus 
- kuntaliitos 
- tuleva valtuusto 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tohmajärven eteläisten kylien synkistelyn aiheita 
 
Toisessa kyläillassa kylien kehittämisen esteitä ja ongelmia kirjattiin seinäpapereille 
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Jokainen sai kirjata aidosti ja vapaasti omat näkökulmat kylillä olevista probleemeista. Kun 
nämä oli työstetty, äänestettiin siten, että jokaisella oli kuusi ääntä käytettävinään. E1niten ää-
niä saanet todettiin tämän porukan mielestä kylän keskeisimmiksi kehittämishaasteiksi. 
 
 
 
 
 
ENITEN ÄÄNIÄ SAANEET (2-12) 

 

                                                
1  

TEEMA AIHE ÄÄNET 

 jos koulu lakkautetaan! 12 

 
no, ne teiden kuopat! ja muu kunto, tiet saatava kuntoon, höyläystä ja soraa hiek-
katielle välittömästi 10 

 lisää tapahtumapäiviä koululle 8 

 nuorille aktiviteetteja sisätiloihin 7 

 
Riikolan tienhaaraan ja asuntoalueen kohdalle saatava valot, liikenteeseen saa-
tava valopylväitä,  7 

 jääkiekkokentän hoito aikuisten tehtäväksi, kenttä pitää aurata 6 

 harrastuspiirien vetäjien puute 3 

 kyläkauppa puuttuu 3 

 seurantalon kunto, ulkonäkö ja piha 3 

 tiet parempaan kuntoon 3 

 ei limppariautomaattia 2 

 enemmän kesätyöpaikkoja lapsille (läheltä) 2 

 karuselli takaisin koululle 2 

 kevyen liikenteen väylä Akkalasta Keikonkankaalle 2 

 liian vähän myytäviä kiinteistöjä / tontteja 2 

 uimaranta on huonossa kunnossa 2 

 urheilukentän / tenniskentän huono kunto 2 

 vanhuksille ei enää yhteisiä rientoja > vanhusten yksinäisyys 2 
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ÄÄNESTYKSEN TULOS 

TEEMA AIHE ÄÄNET 

   

asuminen liian vähän myytäviä kiinteistöjä / tontteja 2 

elinkeinot enemmän kesätyöpaikkoja lapsille (läheltä) 2 

   

harrastustoiminta jääkiekkokentän hoito aikuisten tehtäväksi, kenttä pitää aurata 6 

harrastustoiminta urheilukentän / tenniskentän huono kunto 2 

   

infra 
no, ne teiden kuopat! ja muu kunto, tiet saatava kuntoon, höyläystä ja 
soraa hiekkatielle välittömästi 10 

infra 
Riikolan tienhaaraan ja asuntoalueen kohdalle saatava valot, liikentee-
seen saatava valopylväitä,  7 

infra tiet parempaan kuntoon 3 

infra kevyen liikenteen väylä Akkalasta Keikonkankaalle 2 

infra ekopisteen epäsiisteys 1 

infra nopeusrajoitus 80 km Keikonkankaalta Kiteelle päin 1 

infra vaaralliset risteykset 1 

infra valot puuttuvat 1 

   

kylätalo seurantalon kunto, ulkonäkö ja piha 3 

   

kylätoiminta lisää tapahtumapäiviä koululle 8 

kylätoiminta nuorille aktiviteetteja sisätiloihin 7 

kylätoiminta harrastuspiirien vetäjien puute 3 

kylätoiminta ei limppariautomaattia 2 

kylätoiminta karuselli takaisin koululle 2 

kylätoiminta vanhuksille ei enää yhteisiä rientoja > vanhusten yksinäisyys 2 

kylätoiminta ei se kannata! ei kehtoo  

kylätoiminta yhteistä toimintaa kylille!  

   

muut koulu alkaa liian aikaisin 1 

muut koulu alkaa myöhemmin eikä karkkiautomaattia 1 

   

palvelut jos koulu lakkautetaan! 12 

palvelut kyläkauppa puuttuu 3 

palvelut uimaranta on huonossa kunnossa 2 

palvelut kohtuuhintaisen kotiavun puute 1 

palvelut kyytien puute sivukyliltä jos ei asu pikitien varrella 1 

palvelut välipala-automaatti puuttuu 1 

palvelut kioski kylälle  

palvelut sairaala kylälle  

   

ympäristö ulkoilupolut huonossa kunnossa 1 

ympäristö Hiidensuon peltoaukea peittyy Kiteentien pusikoitumisen takia  
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Kolmannessa kyläillassa Timolan vanhalla koululla 9.10.2008 ryhdyttiin unelmoimaan parem-
masta kyläelämästä. Aluksi kirjattiin henkilökohtaisesti kolmesta viiteen unelmaa. Sen jälkeen 
työstettiin ryhmissä omista ja muiden aatoksista kylän ja kyläelämän unelmaa.  

 

 
AKKALA – JOUHKOLAN, RIIKOLAN JA TIMOLAN UNELMA 
 
 

 Ikään katsomatta kaikilla mahdollisuus hyvään elämään: päivähoito, palvelut, koulu ja työ lä-
hellä 

 Harrastuksia lapsille, nuorille, iäkkäille ja perheille 

 Kaikenlainen kateus pois 

 Kun sailyis tää maaseutu maaseutuna, ei tarvitsis omaa lasta viedä eläintarhaan lehmää / he-
vosta / lammasta katsomaan 

 Niinpä maaseudulla opitaan!!! 

 Maalla on mukavaa 

 Hallittu rakentaminen, ei taida olla pelkoa suurista ryntäyksistä 

 Kyläkoulun säilyvyys kylällä taattava 

 Lapsiperheiden hyvä asuinympäristö 

 Asukasmäärän kasvaminen alueella 

 Hyvä yhteishenki asukkaiden kesken 

 Saatava lisää tarjontaa tonteista, taloista, kysyntää on jo 

 Näillä kylillä (Karjalan Kuninkaan historiallisissa maisemissa) asuu kaikenikäisiä onnellisia ja 
aktiivisia ihmisiä, nyt kylän keskustana toimiva koulu 

 Kyllä ja niitähän näiltä kyliltä löytyy 

 Olisikin hyvä kun koulu säilyisi toimivana, varmasti kyläläisten aktiivisuus asiaan voisi vaikut-
taa… 

 Elävä maaseutukylä 

 Aktiivisia ihmisiä tarvitaan 

 Yritystoimintaa kehitettävä 

 Monenkirjavaa porukkaa ois mukava suaha kylille lisää, se varmaan tois elävyyttä 

 Näköalatorni talkoilla ainakin Kypärävaaralle ja Hiidenvaaralle: talkoot sais ainakin porukkaa 
yhteen, Kypärävaaralla taitaa olla ainakin uuden vuoden vastaanottajaiset 

 Kylien välille enemmän yhteistoimintaa ja paikka mihin voi kokoontua, tällä tavalla ihmiset tu-
tustuisivat toisiinsa paremmin, tuntuu siltä ettei tunne kaikkia omiakaan kyläläisiä 

 Uusia asukkaita ei tunne vaikka naapurissa asuisi 

 Voisi olla joku yhteinen tapahtuma, vaikka pikkujoulu joka oli viime vuonna 

 Yhteisiin talkoisiin osallistuminen, kuten ennen vanhaan 

 Työpaikkojen löytyminen omalta kylältä 

 Kylä työllistäisi esim. parturin, hierojan, lomittajan, maanviljelijöitä, lastenhoitajia ym. 

 Lapsille ja vanhuksille toimintaa 

 Kerhotoimintaa Timolaankin 

 Yhteinen kylä > kylät yhteen > yhteinen nimi 

 Yhteiset järjestöt esimerkiksi kylätoimikunta, martat, metsästysseurat, tehdään kylätalo esi-
merkiksi seurojen talo > pitopalvelu, tanssia, kerhoja, juhlat jne. 

 Yhteishenkinen osallistuva yhteisö 

 Yhteistyö on vahva voima 

 Kylistä alkaa löytyä hyvää yhteistyöhenkeä ja – kykyä 

 Näillä kyläilloilla sitä yhteishenkeä luodaan 

 Akkalan koulu säilyy vielä kauan, tuodaan oppilaita muualta yli kuntarajojenkin 
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 Kylät pysyy asuttuna kun on koulu 

 Turvallisuus > liikenne: Akkalan – Jouhkolan risteys kaipaisi pikaista korjausta > kevyen lii-
kenteen väylät / alikulkutunneli (”Akkalan metro”! ) 

 Lapsia tekemään ja äänestämällä voi vaikuttaa 

 Koulu säilyy jos lapsia on ja ajatuksia turvallisesta pienkoulusta ja oppilaista laajemmalta alu-
eelta 

 Vuokrarivitalo: hyvä juttu, turvataan sukupolvenvaihdoksen jälkeen vanhojen asuminen, ken 
kustantaa, omistaa, ylläpitää, onko asukkaita, varmaan kohta vuokra-asunnotkin tarpeen kun 
rakentaminen kallista ja pankkikriisi uhkaa 

 Äänestys > viisaita päättäjiä valtuustoon 

 Harrastus säilyy 

 Akkalan koulu tosi hyvä pienten kouluna 

 Kylässä asuu eri-ikäisiä ihmisiä, runsaasti lapsiperheitä (oma koulu, yhteisöllisyys) 

 Yhteisöllisyyden lisääminen talkoilla ja lisäämällä toimintaa koululla 

 Vanhuksetkin tulisi muistaa tärkeiksi kylien asukeiksi, voisi käydä juttelemassa ja auttamassa 
yksinäisiä vanhuksia 

 Monipuolinen ikärakenne vahvistaa monipuolisiin ideoihin ja toimintoihin 

 Toimiva, aktiivinen kasvava kyläyhteisö, jolla säilyy koulu toimivana 

 Toimintaa / kerhoja esim. koululle tai yhteiselle kylätalolle 

 Perinnepäivät näkyvämmiksi, tarjottavat riittäisivät kaikille 

 Luontopolut kuntoon yhteisvoimin: ruskaretki kyläläisille, voisi saada matkailijoita ja retkeilijöi-
tä liikkeelle muualtakin 

 Perinnepäivät voisi olla ihan hyvä tapahtuma, sekä kylän liikuntakisat missä näkyvyyttä voisi 
olla lisää, yhteiset ruskaretket mainio ajatus tutustuttamaan ihmisiä toisiinsa ja nostattamaan 
ryhmähenkeä 

 Monet tapahtumat ovat kasvaneet vuosien myötä hyvinkin suuriksi 

 Perinnepäiviä voisi myös laajentaa, eli lisää käsityönäytöksiä, tarvitsee kunnon järjestäjäporu-
kan joka paneutuu asiaan hyvissä ajoin 

 Vedetään yhtä köyttä kyläläisille tärkeissä asioissa (esim. koulu), lisää kehitysehdotuksia 

 Järjestöt aktiivisiksi 

 Kyläläiset osallistumaan aktiivisesti 
 

 

 
AKKALA – JOUHKOLAN, RIIKOLAN JA TIMOLAN UNELMA 
 
 

 Kylän keskus on toimiva koulu 
On synti ja häpeä jos kyläkunta, josta Tohmajärven kehitys on alkanut 1700-l. alkaen, pannaan 
kunnan toimesta lihoiksi, mutta mehän emme anna periksi, vaan me taistelemme vastaan. 
Kylistämme tulee Tohmajärven elinvoimaisin, ikärakenteeltaan nuorekas ja yhteisöllisyydessään 
muille esimerkiksi kelpaava! Ja jonka sydämenä on toimiva kyläkoulu! 
 
Jos koulu toimii, houkuttelee perheitä, jos koulu lakkaa, ei ehkä niin houkuttele perheitä rakenta-
maan tms. 
 

 Nuoria perheitä kylälle > lapsia > koulu säilyy! 

 Vaihtuvuus taattava tai uudisrakentamista. 

 Hyväkuntoiset autiotilat myyntiin. 

 Yritystoiminta paranee. 
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 Asumisystävällinen, alkuun kouluttava, kasvava ja kasvattava eteläisten kylien yhteisö, jossa 
asukkaat viihtyvät ja lapset tuntevat olonsa turvalliseksi. 

 

 Vedetään yhtä köyttä kaikki kyläläiset ikään ja sukupuoleen katsomatta. 

 Kaikki kyläläiset ovat tasa-arvoisia ja yhtä tärkeitä yhteisön jäseniä 

 
Ideointia oman kyläkehittämiseksi jatkettiin kirjaamalla kehittämisajatuksia ja erilaisia tarpeita kylä-
toiminnan petraamiseksi. Esitetyt ideat äänestettiin siten, että kukin sai äänestää kuutta ideaa. Näin 
saatiin keskeisimmät kehittämisideat. Ideat on jaettu teemaryhmiin.  
 

TEEMAT 
 

1. ASUKASLUKU (tulomuutto, tonttipörssi, uusien asukkaiden vastaanotto…) 

2. ELINKEINOT (työpaikkoja, kylämatkailua, pieniäkin tulonlähteitä…) 

3. HARRASTUSTOIMINTA (kerhoja, harrastuksia, latuja…) 

4. INFRA (tiet, laajakaistat, vesi- ja viemäriverkostot…) 

5. KULTTUURI (perinne, musiikki, historiikit, teatteri…) 

6. KYLÄTOIMINTA (kyläyhdistyksen organisointi, kylän yhdistyksien yhteistyö, talous, tapahtumat, tiedo-
tus…) 

7. KYLÄTALO (kylätalon kunnostaminen, kylätalon rakentaminen, vanha koulu kylätaloksi…) 

8. MARKKINOINTI (Internet-sivut, kyltit tienvarteen, kylälehti…) 

9. PALVELUT (kauppa, koulu, päivähoito, kyläavustaja, kyläisännöitsijä…) 

10. YMPÄRISTÖ (lintutornit, laavut, pusikot pois, vesistöjen kunnostus, maisemanhoitosuunnitelma…) 

11. MUUT 

 

Eniten ääniä saaneet (3-8 ääntä) 

Teemat Aihe Äänet 

2 baari 4 

3 

yhteistä toimintaa (harrastukset, pikkujoulut tms. kemut, laihdutusryhmä, 
kerhoja, kursseja) 
-vapaaehtoisuus > ei pakkopullaa 6 

3 kalliokiipeilypaikka ja laavu tms. Hiidenvaaralle 3 

4 tiestö kuntoon 5 

4 kaavoitusta > tontteja rakentajille 3 

6 jokainen käy äänestämässä 4 

6 laajennetaan perinnepäivätapahtumaa 3 

7 
Akkalan koulun laajennus 
-koulusta monitoimikeskus (opetusta, kerhoja, keittiö hyötykäyttöön jne.) 6 

7 

Timolan koulu kunnostetaan 
-toiseen päähän tulee lapsille hoitopaikka ja toiseen vaikka vanhuksille päi-
vätoimintakeskus 
-urheilukenttä raivataan ja tehdään mahtava urheilualue, lapset ja vanhukset 
voisi viettää aikaa sitten myös yhdessä 5 

9 Akkalan kouluun tuodaan lapsia lähikunnista 6 

9 pikalinjapysäkki Akkalan risteykseen 3 

10 
Keski-Karjalan suurin luontoretkeilykeskus (patikointi, kiipeily, melonta, su-
kellus) 8 
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Aihe ja Teemat Äänet 

Asuinluku  

lisää kunnan tontteja 1 

vuokrarivitalo kylälle, vuokra-asuntoja 1 

Elinkeinot  

ideaparkki  

kahvila  

kylpylä / maauimala  

pajupellot kaurapelloiksi  

teollisuutta  

baari 4 

Harrastukset  

aktiviteetteja perheille  

bändi  

eri ikäisten kerhot (kansanopistot, seurakunta, nuorisoseurat)  

hyppyrimäki  

IP-kerho koulun yhteyteen  

kunnon urheilukenttä  

lapsille ja aikuisille liikuntaharrastuksia omille kylille  

laskuvarjohyppyputki  

lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet kuntoon omille kylille 1 

iltapäiväkerho laajennettuna: esim. mummut, vaarit kertomaan 
tarinoita kylän entisistä asioista ja ihmisistä 2 

kalliokiipeilypaikka ja laavu tms. Hiidenvaaralle 3 

yhteistä toimintaa (harrastukset, pikkujoulut tms. kemut, laihdu-
tusryhmä, kerhoja, kursseja) 
-vapaaehtoisuus > ei pakkopullaa 6 

Infra  

jätevesiviemäri Kiteelle  

laajakaista  

pistoraide asemalta  

tuulimylly, mäkiähän riittää, uusi sen kaatuneen tilalle  

koululle uusi lämmönlähde (ekologisempi kuin öljy, aurin-
koenergiaa) 1 

kyläläiset viemäriverkoston suunnitteluun 1 

kaavoitusta > tontteja rakentajille 3 

tiestö kuntoon 5 

Kulttuuri  

ITE-taideleiri > töistä puisto  

kansantanssikerho  

kylähistoriikki  

tanssilava 2 

Kylätoiminta  

erilaisia tapahtumia (pikkujoulut, juhannusjuhlat jne.)  

kylän ilmeen kohotus maalaustalkoilla  

perinnepäivästä /-juhlasta sellainen tapahtuma, jonne kaikki 
haluaa tulla kauempaakin  

Suomen suurin juhannuskokko –juhlat  

tapaamisia alle kouluikäisten vanhemmille lapsineen  

uusien ja vanhojen asukkaiden tutustumistilaisuuksia > patikoin-
tia, kylän kierroksia tms.  
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yhteislaulu- ym. iltoja  

kierrätyspaikka, minne voi tuoda ylimääräisiä tavaroita hyöty-
käyttöön 2 

koulun (koulujen) pelastussuunnitelma / strategia 2 

pienois-maatalousnäyttely 2 

laajennetaan perinnepäivätapahtumaa 3 

jokainen käy äänestämässä 4 

Kylätalo  

kylätalo ostetaan 
-sisällä toimii yrityksiä > työpaikkoja (pitopalvelu, baari, vanhus-
ten ruokahuolto, kerhotoimintaa vanhuksille ja lapsille)  

NS-talo 
-vuoraus ja maalaus 
-talotoimikunta, myös nuoria mukaan (”vanhat jäävät kiertoon”)  

koulu keskeisenä 1 

NS-talo ihmisten aktiivikäyttöön 2 

Timolan koulu kunnostetaan 
-toiseen päähän tulee lapsille hoitopaikka ja toiseen vaikka 
vanhuksille päivätoimintakeskus 
-urheilukenttä raivataan ja tehdään mahtava urheilualue, lapset 
ja vanhukset voisi viettää aikaa sitten myös yhdessä 5 

Akkalan koulun laajennus 
-koulusta monitoimikeskus (opetusta, kerhoja, keittiö hyötykäyt-
töön jne.) 6 

Palvelut  

päivähoitopaikkoja  

pikalinjapysäkki Akkalan risteykseen 3 

Akkalan kouluun tuodaan lapsia lähikunnista 6 

Ympäristö  

Keski-Karjalan suurin luontoretkeilykeskus (patikointi, kiipeily, 
melonta, sukellus) 8 

Muut  

varamummi ja –ukki  

viisaita ihmisiä  
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AKKALA

JOUHKOLA

RIIKOLA

TIMOLA

700 asukasta

Jouhkolanhovi

-mahdollisuudet!

luontopolkuja

uimaranta

ladut

kylätalkkari

-mökkiläiset

-vanhukset

nuorille harrastustoimintaa

urkkakenttä

seurojentalo

kesäkahvila

-lehtien lukupaikka

-kirjojen kierrätystä

tanssikurssi

metsästysseuran

metsästysmaja

teatterin uusi herääminen

liikenneyhteydet säilyisivät

pikalinjan pysäkki

kansalaisopiston piirit

korjaamo

-autot ja muut koneet

näkötorni

baari

-kyläkaraoke asuntoalue (laajennus)

uusia asukkaita

lapsia

oma kyläkoulu
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RIIKOLA

AURINKOKYLÄ
•Kypärävaaran maineen

palauttaminen

•Vanhan ja uuden Riikolan

yhteistyö

•Riikolassa paistaa aina

aurinko

TIMOLA

AKKALA

Ellun laavuja

LAMMET

Ympäristötalkoot...

Tohmäjärvi:

venevalkama on

> tehdään kylän grillikota

Hiidenvaaran Hovi

Luontopolku kunnostetaan, ”ehostetaan”

JOUHKOLA
Tontteja

KOULU
Säilytetty!

•jätevesiasia

•muu kunnallistekniikka?

•teiden kunnossapito

•postinjakelu!

TYÖNJAKO SEURA-/KYLÄTOIMINNASSA

Laavut

Jouhkolan Hovi

Pitkälampi

 


