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Karhunpää  -laulu 

  
Läksi kontio ylittämään järven tään 
keihästi esi-isät pedonpään 
laittoivat seipään kärkeen tään 
siitä tuli kylän nimi Karhunpään  
On vettä ja rantaa kaunista niin 
ja metsät ja vaarat vihreinä loistaa 
siis ihmiset kaikki ne kuorossa toistaa 

 
KARHUNPÄÄ, KARHUNPÄÄ 
KYLÄ JOSSA ON ELÄMÄÄ 
KARHUNPÄÄ, KARHUNPÄÄ 
EN SIELÄ MUUTA MÄ MINNEKÄÄN. 
                     
Kirjoitta Lönruut jo aikoinaan 
matkapäiväkirjaansa muistelmat täältä 
Karhunjoki kuljetti markkina miehet 
kesällä veneellä ja talvella jäältä 
on kalastettu järvellä pitkin vuotta 
eikä ole vedetty turhaan nuotta 
siis ihmiset kaikki ne kuorossa toistaa 
    
KARHUNPÄÄ… 
 
Puolusti maatamme isät ja ukit 
kaatoivat metsästä rakennustukit 
kasvatti lapsensa äidit ja mummit 
iltaisin surrasi pirteissä rukit 
Kasvoi leivän kaikille pellot 
sunnuntaisin soi aina kirkonkellot 
Siis ihmiset kaikki ne kuorossa laulaa 
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KYLÄ JOSSA ON ELÄMÄÄ 
KARHUNPÄÄ, KARHUNPÄÄ 
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1 Johdanto 
Valtimon Karhunpään kyläsuunnitelma ja sen laatiminen toteutettiin osana Pielisen 
karjalan kyläneuvoja –hanketta, jota rahoittaa Vaara-Karjalan Leader ry. Kyläsuunnitelma 
on kooste kyläkokousten työstä ja se on yhteistyön ja yhteisen suunnittelun tuloa. 
Työmenetelmänä käytettiin Tulevaisuuden Verstas –työpajaa. Kyläiltojen vetovastuu oli 
Maaseudun Sivistysliitoin verstasvetäjä Anne Pulkkiselle, joka on myös kirjoittanut tämän 
kyläsuunnitelman. Taustatietoja ja lähdemateriaalia on kerätty  Karhunpään kylän 
nettisivuilta ja internetistä eri lähteistä. 
.  

2 Karhunpää 
Karhunpää sijaitsee Valtimon eteläpuolelle, kyläläisten mielestä Valtimon parhaalla 
paikalla. Karhunpää on Pohjois-Karjalan pohjoisimman kunnan eteläisin kylä. Asukkaita on 
noin 300 ja se on väkiluvultaan Valtimon taajaman jälkeen suurin yksittäinen kylä.  
 
Karhunpää on Valtimon vesireitin varrella sijaitseva periteinen Vaara-Karjalan rantakylä. 
Joki mutkittelee nykyäänkin halki vehmaan viljelysmaan. Rakennemuutos on suurentanut 
tilakokoa ja yhä harvempi on enää maanviljelijä. Autiotaloja tai pakettipeltoja ei juuri näe – 
uusia taloja kyllä. Nurmes on kylän eteläpuolella, Haapakylä pohjoispuolella ja Kalliojärvi 
länsipuolella. 
 
Kylän kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot ovat huomattavat. Elias Lönnrot jo 
aikoinaan matkakertomuksessaan (1839) kirjoitti: "Sen seudut ovat kauniimpia maassa 
lampineen, lahtineen, niemineen, kannaksineen ja metsineen." 
Karhunpään alueelta on löydetty runsaasti kivikautisia muinaisjäännöksiä, 27 löydöstä, 
mikä viittaa melkoiseen asutukseen. Karhunpään Pitkäniemi on tulkittu kivikauden 
asuinpaikaksi. Perinnetiedon mukaan kylä on saanut nimensä seipäännenään laitetusta 
karhunkallosta. Karhunpää on ollut Haapajärven jälkeen Valtimon toiseksi vanhin 
asuinpaikka, ensimmäisen kerran se mainitaan asiakirjoissa jo vuonna 1631 
kolmitaloisena.  

3 Karhunpään kylätoiminta 

Karhunpään kylätoimikunta piti perustamiskokoukseen 22.1.1984. Kokoukseen  osallistui 
44 kyläläistä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Pertti Nevalainen ja hänen 
lisäkseen 11 toimikunnan jäsentä. Kylätoimikunta rekisteröityi kyläyhdistykseksi 
kevättalvella 2009. Karhunpään kyläyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja on Risto 
Torvinen. Kylätoiminnalla on Karhunpäässä pitkät perinteet, monessa touhussa ovat 
ihmiset olleen  vuosien saatossa mukana.   

Alla on listattuna muutamia esimerkkejä kyläläisten yhteisistä saavutuksista. 

• urheilukentän kunnostus  
• uimarannan teko (kuva)  
• mattolaiturin teko  
• vesijohtoverkosto  

• kylätien kunnostus ja 
päällystäminen  

• yrittäjäkurssi  
• Neitivirtaprojekti  



• maitolaitureiden kunnostaminen  
• maamiesseurantalon 

kunnostaminen  
• siirtoviemäri  
• rotinat kylään syntyneille vauvoille  

• jatkosodassa kaatuneiden 
muistolaatta Karhunpään koululle  

• näytelmäryhmä - 'Hupiryhmä' 
esityksiä myös kylän ulkopuolella 
(kuva)  

 
Kylätoiminta on ennen kyläyhdistyksen perustamista ollut hiipumaan päin. Kylälle on 
muuttanut paljon uusia ihmisiä, mutta heitä ei vielä enemmälti ole saatu houkuteltua 
mukaan kylätoimintaan. Uusi kyläyhdistys hakee vielä uutta toimintamuotoaan. 
Suunnitellut kehittämistoimenpiteet omalta osaltaan rakentaa yhdistyksen toimintaa ja 
kyläläisten välistä yhteisöllisyyttä. Aina tulee muistaa, että olipa kyläyhdistystä vetämässä 
kuka tahansa, on kylätoiminnan houkuttimena vain porkkanoita. Risuilla ei saavuteta kuin 
ristiriitoja. 

4 Karhunpään maaseutumatkailu 

Nevalan Talo - 
 

- Majoitusta 
- Kokouksia 
- Perhejuhlia 
- Caravan alue, kahdeksalle sähköpiste 
- Grillikatos, puulämmitteinen pihasauna, wc ja 

pesuhuone 
 
 

NeitivirtaFolk –kansanmusiikkitapahtuma järjestetään kesäisin Nevalan Tallon pihapiirissä.          
www.neitivirtafolk.com 
 
Talo tarjoaa vuodepaikat 1- 10 hengella. Talossa on kaksi makuuhuonetta, suurikokoinen 
Sali ja olohuone. 

 
 
Vanhanajan hirsiseinäinen pirtti nykyaikaisine 
keittiökalusteineen 

 
Tiedustelut ja tilaukset: 

Pentti Turunen 
Laitalantie 5, 75710 Karhunpää 

050 572 1760 
pentti.turunen@oyk.fi 

 
 

Ylä-Karjalan retkipalvelu 
Ylä-Karjalan Retkipalvelu on erikoistunut luontoa säästäviin luontomatkojen järjestämiseen 
ja erilaisten luontoon liittyvien tapahtumien organisointiin. Retkeilytoiminta perustuu 

mailto:pentti.turunen@oyk.fi�


vankkaan käytännön kokemukseen ja koulutukseen ja koulutusta annetaan myös muille 
alasta kiinnostuneilla. Toimintaan kuuluu: 

- Lähiretket 
- Veneretket 
- Talviretket 

- Kodan valmistus 
- Välinevuokraus 
- Luontopäivät 

- Lumikenkäretket 

 

Tilaukset ja tiedustelut:    Arto Kortelainen, 

Karhunpääntie 482, 75510 Karhunpää 

                     arto.kortelainen@retkipalvelu.fi, www.retkipalvelu.fi 

Laitalan Lomat 
Majoitus on perinteisissä mukavuuksilla varustetuissa eri vuosikymmenien mukaan 
sisustetuissa huoneissa ja majatalossa 

Kesällä vuodepaikkoja on 53 ja talvella 27,  
Kesällä lisäksi aittamajoitusta. 

- Kirpeä pakkanen, saha soi, henki 
höyryää, 
rukkaset kannon nokassa... 
 
tervan tuoksu, sininen järvi, joutsenen 
kaihoisa laulu… 
 
Savusaunan pehmeässä hämärässä 
on kaukana kavala maailma. 
 

- ruokapalvelut 
- leiritoimintaa 
- poroajelua 
- moottorikelkkailua 
- mönkijäsafarit 
- metästysretkiä 
- hiihtoreitit ja -vaellukset 
- melontaa 
- kalastusta 
- elämyksellisiä tiimitehtäviä 
- sinisilmäisiä huskeja 
- hierontaa 

 
 

 
Yhteystiedot: 

Henna ja Pasi Nevalainen 
Laitalantie 85, 75710 Karhunpää 

p. 0500 227 011 
www.laitalanlomat.com, laitalanlomat@pp.inet.fi 

 

mailto:arto.kortelainen@retkipalvelu.fi�
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5 Karhunpään kesätapahtumia 

Veivinheiton MM-kilpailut 
 
Karhunpään urheilukentällä on Valtimon kesäpäivien yhteydessä kisattu veivinheiton 
maailmanmestaruudesta jo 15 kesänä. Kilpailuvälineenä on Valmet 15:sta eli ”piikkilangan 
kiristäjä” käynnistyskampi, jonka paino on 1460g. Nimestä huolimatta omaa veiviä ei ole 
tarkoitus heittää, se on jopa säännöissä kielletty. Myöskään liian vahvaa ”urheilujuomaa” 
nauttineet eivät pääse heittämään oman ja katsojien turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Viralliseen veiviin voi tutustua kentällä etukäteen, mutta heittoa ei voi harjoitella. 
Kilpailusäännöissä on 17 kohtaa ja ne luetaan kilpailupaikalla ennen kilpailuja. 
 
Ensin heitetään naisten kilpailu sitten miesten ja lopuksi on kummankin sarjan 
palkintojenjako. Voittajat julistetaan maailmanmestareiksi ja kaikki mitalistit palkitaan 
varaveivillä. 
 
Yleisöä ja vuoroaan odottavia heittäjiä palvelee puffetti, jonka kyläläiset järjestävät. 
Kilpailusta lisätietoja saa puh. 0400-238 670 Kari Tolvaselta tai ilona.alhoniemi@oyk.fi. 
 

NeitivirtaFolk 

NeitivirtaFolk on Ylä-karjalan oma kansanmusiikkitapahtuma, jonka on tarkoitus virkistää ja 
laajentaa Ylä- karjalan kulttuurielämää. NeitivirtaFolk on yksipäiväinen 
kansanmusiikkitapahtuma, jossa esiintyy lähialueen muusikkojen lisäksi myös suuren 
maailman suuruuksia. Tapahtuma on suunnattu koko perheelle, se on pieni ja 
lämminhenkinen alkoholiton tapahtuma. Lapsille on ohjattua toimintaa, perinteisiä 
pihapelejä mölkystä krokettiin ja tikkapeliin. 

NeitivirtaFolk on järjestetty neljänä kesänä. Kesän 2009 pääesiintyjä oli Santtu Karhu ja 
Talvisovat Petroskoista. Lisää Neitivirtafolkista löytyy  www.neitivirtafolk.com. 

Tapahtuma järjestetään täysin talkoovoimin ja yhteistyössä ovat: Valtimon musiikkiyhdistys 
/folkjaosto, Karhunpään ja Kalliojärven kyläläiset. Valtimon Musiikkiyhdistyksen folk-jaosto 
vastaa suunnittelusta ja järjestelyistä. 

6  Karhunpää tulevaisuuden suunnitelmia 

Kehittämishanke 
 
Kyläilloissa käytyjen keskustelujen ja suunnitelmien perusteella päätettiin, että 
Karhunpään kylätoimintaa tulee aktivoida ja kyläläisten yhteisöllisyyttä kasvattaa. 
Tulevaisuuden Verstaan viimeisessä illassa, jossa mietittiin toimenpidesuunnitelmia, 
päädyttiin suunnittelemaan kehittämishanketta jonka avulla kylätoimintaa elvytetään, 
yhteisöllisyyttä kasvatetaan ja toimintaan pyritään saamaan erilaisten tapahtumien kautta 
myös uusia asukkaita mukaan. Rahoitusta kehittämishankkeelle haetaan Vaara-Karjalan 
Leader ry:ltä. Karhunpään kylätoiminnan kehittämishankkeeseen suunniteltiin 
seuraavanlaisia toimenpiteitä.  

http://www.neitivirtafolk.com/�


Yhteisöllisyyden kasvattamiseen, kylätoiminnan elvyttämiseen perustuvat 
toimenpiteet: 
 
Näytelmäpiirin kokoaminen 
 teatteritoiminnan elvyttäminen ja kehittäminen 
 Urho Nevalainen ja Anne Härkin ovat lupautuneet toiminnan vetäjiksi, jotta toiminta 
saadaan aloitettua. 
 yhteistyö kalliojärveläisten kanssa 
 
Kylämusiikkitapahtuman edelleen kehittäminen (NeivirtaFolk) 
  yhteistyö Valtimon musiikkiyhdistyksen folk-jaoston kanssa 
 kylämusiikki myös maailmalle Vaara-Karjalan Leaderin kv-ryhmän suunnitelmien 
mukaisesti yhteistyö myös ulkomaille  
 kylämusiikkivierailu puolin ja toisin ulkomaalaisen yhteistyökumppanin kanssa. 
 
”Kummikylän” löytäminen ulkomailta esim. Virosta 
 vierailu kummikylään 
 vastavierailu ulkomailta Karhunpäähän 
 yhteisen tekemisen löytäminen kansainvälisesti 
 
Pulkkamäkirieha talvella 
 Hiekkakuopilla pulkkamäki päivällä ja illalla  erätullien loisteessa kyläjuhla kodalla  
 
Kylävierailumatka keväällä  
 perheille yhteistä tekemistä, tutustuminen kylän asukkaiden kesken, opetellaan 
tuntemaan ja tutustumaan sekä toimimaan yhdessä. 
 matkan kohden suunnitellaan yhdessä 
 kyläläiset käyvät tutustumassa jonkin muun kylätoimintaa esim. Kainuun puolella 
 
Juhannusjuhla / lavatanssit 
 
Nuorille nuotioilta syksyllä 
 pohditaan ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa millaista toimintaa nuorille tulisi 
kehittää omalla kylällä 
 opitaan tuntemaan kylän uusia asukkaita ja ennen kaikkea nuorisoa 
 
Teatterimatkan järjestäminen 
 yhteisten matkojen aikana kyläläiset tutustuvat toisiinsa eri tavalla kuin vain kylällä 
tapaillessa 
 
 
Kyläyhdistyksen investointihankkeen toimenpiteitä: 
 
Seurojentalon kunnostamien 

- katto ja piipun ympärys 
- keittiön ulko-oven portaat 
- sähkötyöt 

 

Urheilukentän kunnostaminen 
- lanaus 
- pesistarvikkeet, lentopalloverkko ja 

pallo

 



Ympäristön kunnostamiseen liittyvissä asioissa Karhunpään kyläyhdistys voisi tehdä 
yhteistyötä Vaara-Karjalan Leaderin kanssa. Leader-yhdistys valmistelee 
koordinointihanketta, jonka yhtenä alahankkeena Karhunpään maisemointiin liittyvät 
kunnostustoimenpiteet voisivat olla. 

7 karhunpään kyläkävely ja kylämaisemanhoitokurssi 
Karhunpää    
Kylän maisema on kaunis sekoitus kulttuuri- ja luonnonympäristöä. Maiseman kauneutta 
luovat eri maisemaelementit: samansuuntaiset vesireitit, viljelysmaat, maatilat eri-ikäisine 
rakennuksineen sekä vanha kiemurteleva maantie.  
 
Jo Elias Lönnrot kirjoitti matkapäiväkirjaansa 23.10.1839; " Kuljettiin Karhunpään kylän ohi, 
jonka seudut ovat kauneimpia maassa lampineen, lahtineen, niemeineen, kannaksineen ja 
metsineen".  
 
Karhunpään kylän alavalle joenvarsimaisemalle tuo vaihtelua läheisen Ristivaaran seudun 
metsät ja jylhät, korkeat vaarat. Perinnetiedon mukaan kylä on saanut nimensä seipään 
nenään laitetusta karhun kallosta. 
 

Kylämaisemahoitokurssi, osa 1 
Ensimmäisessä osassa käytiin läpi maisemahoidon perusteita, mitä maisemia kannattaa 
Karhunpään kylällä huomioida, miten niitä hoidetaan ja mistä löytyy rahoitusta 
hoitotoimenpiteille. Tilaisuudessa sovittiin ajankohta kylämaisemakurssin toiselle osalla.  
Toisessa osassa tehtiin kyläkävely, jossa katsottiin yhdessä oman kylämaiseman 
arvokkaita kohteita ja pohdittiin, mitä asioita voisi tehdä kylämaiseman hyväksi. 
Kyläkävely alkoi Laitalan Lomista, johon aluksi kokoonnuimme kahvikupin äärelle. Kahvin 
aikana sovimme ne paikat ja kohteet, jotka yhdessä käytiin katsomassa. Liikuimme 
yhteiskyydein autoilla.  
Kylämaisemanhoitokurssin vetäjänä toimi  Päivi Jokinen, ProAgria Pohjois-Karjala / Maa- 
ja kotitalousnaiset. Kirjallisen version on kirjoittanut kyläkehittäjä Anne Pulkkinen. 

Kyläkävely 
Kyläkävelyn suunnittelun tausta-apuna käytettiin; 
 

- Maisemasuunnitelman kartta vuodelta 1994 

- Peruskarttaa vuodelta 1976 
- Museoviraston muinaisjäännös rekisterin kohteet /kuvaukset 
- Isojakokartta   - kivikautinen asuinpaikka 

Maisematie 
Saavuttaessa Nurmeksen Jokikylästä Valtimon puolelle, tie vaihtuu Karhunpääntieksi. Tie 
mutkittelee kauniin harjun päällä osaksi Neitivirran vartta mukaillen kylän halki pohjoiseen. 
Neitivirran molemmin puolin, Kirkkolantiellä ja Karhunpääntiellä on 
ollut asutusta jo 1600-luvulla. Karhunpään alueelta on löydetty 
kivikautisia muinaisjäännöksiä, 27 löydöstä. Irtolöydösten määrä 
viittaa melkoiseen asutukseen. Karhunpään Pitkäniemi ja Pohjajärvi 



on tulkittu kivikauden asuinpaikoiksi. Muita muinaisjäännöksiä on löytynyt mm. Kirkkolasta 
ja Aholasta.  Karhunpää mainitaan ensimmäisen kerran asiakirjoissa 1631 kolmitaloisena. 
Karhunpää on Valtimon toiseksi vanhin asuinpaikka. 
Maisemantien alussa Jukka Nevalaisen tilan läheisyydessä, tien oikeaa puolta alas 
lammelle on hoidettu niittämällä jo muutamia vuosia. Läheisyydessä on myös toinen alue, 
rinne alas Neitivirtaan,  johon niittämällä aikaan saa kauniin niityn. 
Tien alkuun toivotaan Karhunpään kylttiä ja info-taulua kylästä ja sen nähtävyyksistä. Simo 
Hurtta on jättänyt jalanjälkensä alueelle ja näin ollen Simo Hurtan polusto voisi olla 
kylämatkailun yksi vetonaula kauniin luonnon lisäksi. 
 
TOIMENPIDESUUNNITELMA 
 Niittäminen on niittyjen perinteinen hoitomuoto. Niittyjen 

lisäksi niittäminen sopii avointen pientareiden se puustoisten 
reunavyöhykkeiden ja saarekkeiden hoitoon. Alueet niitetään 
kerran kesässä, paras ajankohta on heinäkuun loppu tai 
elokuun alku. Niittoainekset korjataan muutaman päivän 
kuluttua pois, jotta maan pinta säilyy avoimena ja valoisana.  

 Karhunpää –kyltin ja info-taulun  suunnittelu, tekeminen ja pystyttäminen, lupa-asiat 
ym.  

 Simo Hurtan poluston suunnittelu ja toteutus,  

 kyläkierroksen suunnittelu kulttuuri- ja luonnonympäristöön 

 
Toripaikka  
Karhunpää on Valtimon vesireitin varrella sijaitseva perinteinen Vaara-Karjalan rantakylä. 
Kylän kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot ovat huomattavat.  Sillan läheisyydessä, 
Alhoniemen tilan suuntaan katsottuna, on 1800-luvulla sijainnut vesireitin varrelle sijoittuva 
toripaikka. 
 
Nevalan silta 
Uusi silta on rakennettu 1974. Vanhan sillan aikana linja-autolla sillan yli ajettaessa 
matkustajat joutuivat nousemaan autosta ulos ja kävelemään sillan yli. 
Maisemallisesti kaunis paikka, josta avautuu kaunis vesistö ja peltomaisema. Sillalta 
Alhoniemeen päin katsottuna koivuryhmän takaa avautuu kaunis peltomaisema. 
Nevalan talolta sillalle päin tultaessa leppää on noussut paljon, avoin näkymä puutuu. 
Sillan oikealla puolella sähköjohto on matalalla.  Oikeapuoli avautuu kauniisti vesistöön 
päin. 
 
 
TOIMENPIDESUUNNITELMA 
 Sillan kupeet tulisi aukaista, lepät raivata. Ihan rantaan voi jättää matalia puskia. Pellon jatke on 

tukikelpoinen.  
 Kyläyhdistys voisi yrittää vuokrata Tiehallinnolta alueen ja hakea tuet koko pätkän raivaukseen tai 

tehdä raivaustyöt talkoilla. 
 Sillan yläpäähän sopisi hyvin levähdyspaikka maiseman ihailuun ja pyöräilyreitin levähdyspaikaksi. 



Urheilukenttä 
Matalakasvuinen ketomainen kenttä, josta löytyy mm. siankärsämöä, kissankäpälää, 
poimulehteä ja kolmea sorttia noidanlukkoa. Kentällä järjestetään vuosittain veivinheiton 
mm-kisat. 

Pituushyppypaikalle kaivataan hiekkaa. Jalkapallon 
pelaaminen kiinnoistaisi kylän nuorisoa, mutta kentältä 
puuttuu maalit. Lentopallon harrastajat kaipailevat 
lentopalloverkkoa. 
 
TOIMENPIDESUUNNITELMA 
 Ilpo Nevalainen lupasi siirtää sorakuopalta hiekkaa ja 

kysellä Valtimon kunnalta maaleja kentälle. 

Maamiesseurantalo 
Kauniisti metsän laidassa, Neitivirrantien varrella sijaitsee Karhunpään 
maamiesseurantalo. Pihapiiri ulottuu jokeen. Joen rannalla on vanha saunarakennus. 
Alueella on runsaasti isoja puita ja puulajeja.  Talon takana on isoja kuusia joiden jatkeena 
matalampia puita, alue on nätisti raivattu. Haavat kasvavat 
kauniisti rantaan kohti ryhmänä. Raita ja haapa tuo 
monimuotoisuutta pihapiiriin. 
Raitapuut ovat osaksi lahoja, näin ollen ne ovat kaatuessaan 
riski talolle. Lokomon edessä kasvaa koivu. Talon kohdalta 
uimarannalle päin komeiden isojen puiden rungot ovat puskien 
peitossa. Talo ja sauna kaipaavat pientä kunnostamista.  

 
TOIMENPIDESUUNNITELMA 
 Puskien raivaus isojen runkojen vierestä 
 Metsää näkyviin pienillä aukoilla ja puskien siivoamisilla 
 Saunan ympäristön ja rannan raivaus pusikoista  
 Talon ja saunan kunnostaminen 
 Koivun poistaminen lokomon edestä 

Uimaranta 
 

Neitivirrantien varrella, sillan kupeessa sijaitsee kyläläisten 
yhteinen uimapaikka.  Uimaranta on kyläläisten yhteistyön 
ja talkootyön tulos. Uimaranta on maisemallisestikin 
erittäin kauniilla paikalla. Tien varrelta, sillan kupeelta 
puskat on raivattu pois, näkymä vesistöön aukeaa hyvin. 
Uimarannan alue on pusikoitunut ja kaipaa kunnostamista 
ja raivausta. Uimakoppien penkit ovat rikki ja 
rantautumismerkki on jäänyt pusikoiden sisään piiloon. 
 

 
 
TOIMENPIDESUUNNITELMA 
 Pienten raivausten avulla vesi näkyviin (pieniä aukkoja)  
 Pusikot pois uimakoppien edestä, näin ilma vaihtuu paremmin ja pitää 

itikat loitolla. 



 Penkkien korjaus uimakoppeihin.   
 Rantautumismerkki selvästi esille 
 Seurantalonpuoleiselta tieltä puita pois  harvennusta 

Kylämaisemointiin ja ympäristön hoitotoimenpiteisiin kannattaa kyläläisten ja 
kyläyhdistyksen harkita pientä leader -hanketta, jonka avulla edellä mainitut 
toimenpiteet ainakin osittain saadaan toteutettua.  

8 Kylätelkkari 
Kylätelkkari on uusi kylätoiminnan muoto, jonka Maaseudun Sivistysliitto on kehittänyt 
yhdeksi kylätoiminnan kehittämistyökaluksi. Kylätelkkaritoiminta on tarkoitettu kaikille 
asiasta kiinnostuneille. Sitä voi toteuttaa koko kylän voimin tai pienessä porukassa. Kylät 
saavat ilmaista kylätelkkarikoulutusta ja tarvittavaa laitteistoa kylälle, jotta kynnys 
ohjelmien tekemiseen olisi mahdollisimman pieni. Osallistuminen ei sido mihinkään, mutta 
voi antaa lisävirtaa arkeen sekä tuoda uusia taitoja ja yhteistä toimintaa. Kylätelkkarin 
kautta voi myös lisätä omia kuvaus- ja editointitaitojaan, omaksi huviksi tai hyödyksi.  
 
Karhunpään kyläläiset työstivät kesällä 2009 esittelyfilmin omasta kylästä. Materiaalia 
filmiin  kerättiin yhdessä ja erikseen. Ohjatusti ja yhdessä kyläläiset editoivat filmin 
kyläilloissa ja sitä esitettiin Valtimon kesäpäivien aikana kuntalaisten talolla. Filmin voi 
myös käydä katsomassa internetistä osoitteesta www.kylatelkkari.tv . 

9 Tulevaisuuden Verstas 
Tulevaisuuden Verstas on osallistuvan suunnittelun työmenetelmä. Työvaiheet ovat 
jakautuneet neljään osaan. 
 

- Ensimmäisessä osassa kartoitetaan kylän osaaminen, taidot, palvelut, merkittävät 
kohteet ja kylän verkostot. 

- Toisessa osassa määritellään kylän kehittämisen esteet ja käydään kylän 
ongelmien kimppuun. 

- Kolmannessa osassa  loihditaan esiin  kylän ideat ja unelmat 
- Neljännessä osassa työstetää 
- n ideoiden ja kehittämisajatusten sekä ongelmien ja kehittämisen esteiden pohjalta 

työsuunnitelmia ja kehittämisohjelmia. 
 
Keskeisen osan suunnittelutyöstä tekevät kyläläiset, jotka tuottavat ja arvioivat kyläilloissa 
suunnittelun pohjaksi ne ideat, unelmat ja ongelmat, joihin kehittämissuunnitelmat omalla 
kylällä pohjautuvat. Toivesuunnitelmat ja kehittämisohjelmat työstetään kyläläisten omin 
voimin teemaryhmittäin, arvioiden myös kriittisesti niiden toteuttamisedellytyksiä ja – 
mahdollisuuksia. 
 
Kalliojärven kyläsuunnitteluiltoja kyläkohtaisen verstaan läpiviemiseksi tarvittiin viisi. 
Kyläiltojen ajat sovittiin yhdessä kyläläisten kanssa ja niihin kutsuttiin kaikki kyläläiset 
paikallislehti-ilmoituksin, talouskohtaisin kirjein sekä maakuntaradion ääniaaltojen kautta. 
Karhunpään kyläsuunnittelijoina toimivat Anne Pulkkinen ja Markku Henneken Maaseudun 
Sivistysliitosta. 

http://www.kylatelkkari.tv/�


Analyysi-ilta 
Ensimmäisessä kyläillassa tutustuttiin kyläsuunnittelun periaatteisiin ja työmenetelmiin. 
Kyläillassa koottiin kyläprofiili eli arvioitiin kyläläisten osaaminen ammattien ja harrastusten 
osalta, kylän yrittäjät ja yhteisöt sekä yhteistyö. Luotiin kuva siitä, miltä kylä näytti 
kevättalvella 2009. 
 
Enne varsinaista työskentelyä kyläläiset esittelivät toisilleen, minkälaisia kylänkehittäjiä he 
ovat. Työskentely tehtiin parityönä ja jokainen kuvasi, piirsi parinsa kylänkehittäjänä. 
Taideteokset tehtiin yhtäaikaisesti ja silmät kiinni, jotta vähemmän taitavat piirtäjät saisivat 
tasoitusta.  
 
KARHUNPÄÄN KYLÄN HENKI JA ILMAPIIRI  
 
1. Mitä toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kylällä on? 
 
 Karhuveikot  
 Valtimon kalastusalue  
 Karhunpään Martat 
 Karhunpään Maamiesseura 
 Karhunpään Kylä ry 
 kylätoimikunta 

 Neitivirtaosuuskunta 
 NeitivirtaFolk 
 Karhunpään jumppa 

kansalaisopiston kautta 
 Keskustan Karhunpään py 
 Jätevesiosuuskunta   

2. Mitä perinteisiä tai erikoisia tapahtumia tai tempauksia kylä järjestää? 
 
 Veivinheiton MM-kisat 
 NeitivirtaFolk 
 Metsästysseuran järjestämä pikkujoulu 
 Hirvipeijaiset, 
 

aikaisemmin ollut: 
 
 Äitienpäivät 
 Hiihtokilpailut 
 Isänpäivät 
 Iltamat 
 Ohjelmien hupiryhmä 

 Jalkapallo-ottelut koulun kanssa 
 Juoksukilpailut 
 Rotinat 
 Uusien kyläläisten 

tervetulotoivotus 
 Kyläluuta 
 Juhannusjuhla 

 
 
 
Martat touhuavat ja kyläilevät keskenään eniten. Ihmiset ovat ylpeitä omasta kylästä. 
Kylää pidetään kauniina ja hyvänä asuinpaikkana. Kylän sijainti on erinomainen, sillä 
kylältä on saman verran matkaa niin Valtimolle kuin Nurmekseenkin. Kyläläisten mielestä 
olisi kiva kokoontua seurusteluiltoihin ja erilaisiin tapahtumiin. Uimarannan, urheilukentän 
ja maamiesseurantalo kunnostamista toivottiin! Yhteisiä talkoita voisi olla  enemmän; työtä, 
huvia ja yhteistä seurustelua kaivattiin.   
 
 
3. Karhunpään yritystoimintaa 



  
 Maatiloja n. 20 kpl 
 Turkistarha 
 Laitalan Lomat 
 Nevalan talo 
 Ylä-Karjalan retkipalvelu 
 Karhunpään Kuntoutuskoti 
 Puukangas Puusepät Oy 
 Kivilouhos 
 tmi Urho Nevalainen 
 Karhunpään suunnittelu 

 JM-Nevalainen 
 Telatuunarit 
 Ulla Nevalaisen puulelut 
 Karhunpään kyläpalvelu 
 Taksi Seppo Suhonen 
 Palvelukoti Kukkaniitty 
 Kuljetusyritys Pekka Levy 
 Tienhoitokunnat 
 Tilitoimisto Eila Kyllönen 
 Lumiko Oy, 

 
 
4. Kylän verkostot? 
 
 MTK:n Pohjois-Karjalan liiton 

varapuheenjohta /Bryssel / kv-
naisoikeusjärjestö 

 MTK Valtimon pj 
 kirkkoneuvoston pj 
 kunnanvaltuutettu 
 leader- hallituksen jäsen 
 Valtimon kehittäjien hallituksen 

jäsen 
 Valtimon 4H:n pj 

 Valtimon kunnan talouspäällikkö 
 Nurmeksen lukion ja Valtimon 

lukion  rehtori 
 Ammattiopiston lehtoreita 
 Mhy Rajakarjalan hallituksen jäsen 
 Tarkastuslautakunnan jäsen 
 Vapaa-aikalautakunnan pj,  

 

 
 
5. Kylän osaaminen – Mitä ammatteja Karhunpään kylältä löytyy? 

 
maanviljelijöitä, maatalousyrittäjiä, matkailuyrittäjiä, opettajia, vahinkotarkastaja, 
talouspäällikkö, maanrakennuskoneen kuljettaja, trubaduuri, metsäkoneenkuljettaja, 
puutavara-auton kuljettaja, puuseppä, lehtori, kalastusasiamies, lähihoitajia, käsityöläisiä, 
lastentarhanopettaja, pienyrittäjä, kiinteistöhoitaja, konemies, kylätalkkari, 
maatalouslomittaja, teleasentaja, leipomotyöntekijä, konesuunnittelija, insinööri, 
koneinsinööri, restonomi, eräopas, tradenomi, metsätalousinsinööri, alkon myyjä, myyjä, 
kriminaalihuollon ohjaaja, sosionomi, työnohjaaja, farmaseutti, betoniautonkuljettaja, 
taksikuski, kirvesmies, toimittaja, agrologi, agronomi, hieroja, sähkömies, jooga-opettaja, 
tanssiopettaja, autonasentaja,  
 
6. Kylän harrastustoiminta – Mitä Karhunpään kyläläiset harrastavat? 

 
Kalastus, metsästys, ulkoilu, käsityöt, marjastus, musiikki, yleinen hupatus, yleinen 
maailmaparannus, kesäteatteritoiminnassa mukana, kuorolaulu, kuntoliikunta, 
moottoriurheilu, hiihtäminen, luistelu, lentopallo, leipominen, kakkukurssi, jooga, 
lavatanssit, veivinheitto, pilkki, erä- ja kalastuskurssi, kalliokiipeily, erästely, lumikenkäily, 
puutyöt, puutarhanhoito, valokuvaus, päre- ja tuohityöt, poroajelu, taidemaalaus, 
posliinimaalaus, kyläkeräilijä / romukeräilijä, kirjanpitäjä  
 



7. Karhunpään luontokohteet, rakennukset ja paikat 
 
 Pikikallio 
 Neitivirta 
 Karhujärvi ja Karhujoki 
 Maisematie 
 Nevalan talo 
 Kirkkola 
 Saarelan vanha läpiajettava lato 
 Pitkäniemi 

 lokomo 
 Maamiesseurantalo 
 Ristivaara 
 vanhat asuinalueet Pohjajärvellä, 

(perinnemaisemakartoitus tehty 
90-luvulla)  

 Vanhat tarut,  

 
8. Karhunpään palvelut 
Majoitus ja ruoka 
Ohjelmapalvelut 
Kylätalkkari 
Kirvesmies 
Päihdehoitoyksikkö 
Renkipalvelu 

Kaivuripalvelut 
Metallityöt 
Lomittaja 
Pyöröpaalaus 
Taksi 
Puunkuljetus 

Laajakaista 
Kuljettajapalvelu 
aurauspalvelu 
suunnittelu 
kirjanpito / tilitoimisto 
Karhunpään palvelutalot 

 

Synkistelyilta 
Toisessa kokoontumisessa synkisteltiin Karhunpään ongelmat esiin. Yritettiin löytää 
tärkeimmät kehittämisen esteet ja hahmottaa, mihin eri elämän osa-alueisiin ne liittyvät. 
Synkistelyvaiheessa laadittiin myös kylän nelikenttäanalyysi. Ongelmat ja 
kehittämisenajatukset tuotettiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmäksi koetut 
kehittämisen esteet valittiin äänestämällä. Jokainen paikalle saapunut sai tuoda oman 
näkemyksensä julki avoimesti. Esille nostettuja ongelmia ei arvosteltu, eikä niitä myöskään 
pyritty synkistelyillan aikana ratkomaan. 
 
Synkistelyillassa tuotetut ongelmat ja kehittämisen esteet ovat ryhmiteltyinä teemoittain. 
Kyläläisten antamat äänet näkyvät ongelmien perässä. Aluksi nelikenttäanalyysi. 
 
 VAHVUUDET HEIKKOUDET 
 
KARHUNPÄÄ 
 
17.4.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Luonto ja sen kauneus 
• Vesistö 
• Luonnon eläimet, 

muuttolinnut 
• Ystävälliset ihmiset 
• Monipuolista osaamista 
• Sijainti 
• Ikäjakauma on suuri 
• Positiivinen ajattelutapa 
• Harrastusmahdollisuudet 

hyvät 
• Eteläisin porotila kylällä 
• Metsästysseura 
• Kaunein kylä 

 
• Julkinen liikenne 
• Uimarannan 

kunto 
• Uimapaikka 

kehno 
• Talkoohenki 0 
• Ihmiset 

nukkuvat, 
vaikea saada 
innostumaan 
yhteisestä 
toiminnasta 

• Pusikot/vesakot 
tienvarsilla 



  
 

  
 

15 

 
 
 
 
 

 • Teiden huono 
kunto, 
Neitivirrantiet 

• Ei myytäviä 
tontteja 

• Valittaja 
MAHDOLLISUUDET HYÖDYNNÄ KEHITÄ 
 

• Erilaista osaamista 
• Luonto ja luontopolut 
• Retkeilyladut 
• Mönkijäreitit 
• Hyvät kalastusvedet 
• Lintutornit 
• Kalaporras 

Kuokkastenkoskeen 
• Tietoliikenneyhteydet 
• Metsästysseura 
• Lapsiperheitä kylällä 
• Yhteistyö muiden kylien 

kanssa 
 

 
• Ihmisten voimavarat, eri 

ammatit 
• Luonto 
• Talkoot 
• Kalastusopastuspalvelut 
• Kalakerhotoiminta 
• Luontoretket 
• Elämysmatkailu 

 
• ”Yhteishenki” 
• Keskusteluillat 
• Nuotioillat 
• Eri-ikäiset 

ihmiset yhteen 
• Juhannuskokko 

uimarannalle + 
juhannuskokko 

• Iltamat, yhteiset 
illanvietot 

• Ihmisten 
herättely 

• Avoin 
keskustelukult-
tuuri 

• Uudet asukkaat 
toivotetaan 
tervetulleiksi 

• Mainostaminen 
kylän 
edistämistä 

• Suunnittelu 
palaverit 

UHKATEKIJÄT VARAUDU / ENNAKOI VÄLTÄ / TORJU 
 

• Elinkeinomahdollisuudet 
• Yleiset liikenneyhteydet 

(vahnukset) 
• Kylän nopeusrajoitus 
• Passiivisuus 
• Rahan puute 
• Yleinen taloustilanne 
• Epävarmuus 

tulevaisuuden suhteen 
• Yhteiskunnassa 

tapahtuvat muutokset 
• Toisista välittämisen 

puute 

 
• Yhteen hiileen 

puhaltaminen 
• On hankittava 

järjestysmieskortit 
miehille ja naisille 

 

 
• Pienen piirin 

pieneneminen 
• ”kuppikunnat” 
• Kimppakyyti 

(taxi) 
• Muutosesitys 

kyläyhdistyksen 
nimissä 
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KARHUNPÄÄN SYNKISTELYT TEEMARYHMITTÄIN 
 
Asukasluku Tulomuutto, tonttipörssi, uusien asukkaiden vastaanotto… 
 

• Vähän kiinteistöjä myynnissä 1 
• Talot kiertoon 

 
Harrastustoiminta Kerhoja, harrastuksia, latuja, … 
 

• Ei harrastusmahdollisuuksia lapsille 4 
• Liian vähän paikkoja kokoontua 
• Nuorten kerhotoiminta kylällä tilojen puutteen vuoksi huono 
• Nuorille toimintaa ja mahdollisuuksia 
• Talvella mäenlaskupaikkoja 
• Yhteiset harrastukset 

 
Infra  Tiet, laajakaistat, vesi- ja viemäriverkostot, … 
 

• Nopeusrajoitukset pielessä 4 
• Teiden huonokunto, kuopat 4 
• Ei kevyen liikenteen väyliä 2 
• Vaarallinen liikenne, hurjastelijat kuriin 2 
• Huono julkinen liikenne, bussi ei kulje 2 
• Ei katuvaloja 1 
• Opasteet epäselvät 
• Parempi näkyvyys televisioon 

 
Kulttuuri  Perinne, musiikki, teatteri, …  
 
Kylätoiminta Kyläyhdistyksen organisointi, kylän yhdistyksien yhteistyö, talous, 
  tiedotus,  
 

• Talkootoiminta lamassa, huonoa, puuttuu 5 
• Ei yhteisiä kokoontumisia 2 
• Passiivisuus 2 
• Vanhat toimitatavat 2 
• Yhteiset illanvietot 1 
• Ei hyödynnetä ihmisten osaamista yhteiseksi hyväksi 
• Kyläläisten aktiivisuus 
• Kyläläisten puhumattomuus  
• Yhteishengen puute 
• Enemmän perheiden kesken iltoja 
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Kylätalo Kylätalon kunnostaminen, kylätalon rakentaminen, vanha koulu 
kylätaloksi, … 

 
• Yhteisten tilojen puute 
• Yhteisiä kokoontumispaikkoja lisää 

 
 
Markkinointi Internet-sivut, kyltit tienvarteen, kylälehti… 
 
 
Palvelut  Kauppa, koulu, päivähoito, kyläavustaja, kyläisännöitsijä… 
 

• Vanhusten huomiointi 3 
 
Ympäristö Lintutornit, laavut, pusikot pois, vesistöjen kunnostus,    

maisemanhoitosuunnitelma … 
 

• Urheilukentän huono kunto, ei kunnon urheilukenttää 8 
• Lasten leikkipaikat huonot tai ei ole 2 
• Huono uimaranta 2 
• Liian vähän metsäreittejä pyörille 
• Yleisiä veneenpitopaikkoja 0 
• Pusikot tienvarsilla 

 
Muut 
 

• Kunnanjohtaja kiertoon  1 
• Kamalan aikaisin ja liian myöhään ajetaan traktorilla 1 
• Martta-seuralla harvemmat kokki-illat 

 

Irrotteluilta 
Kolmannessa kyläillassa visioitiin kylän unelmia. Tavoitteena oli hahmottaa kylän 
tavoitteita ja päämääriä, työstää kuvaa kylästä kymmenen vuoden päähän. Illan aikana 
arvioitiin myös maailmanmenon vaikutusta kylään. Irrotteluvaiheen alussa viriteltiin 
mielikuvitusta ryhmätöillä ja tuotettiin seinäpaperitekniikka käyttäen ratkaisuja esteisiin ja 
ongelmiin sekä kehittämisideoita ja -ajatuksia. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman suuri 
määrä ideoita. Ideoille annettiin ääniä.  
 
Ideointi-iltaa, kyläjuhlia vietettiin hyvän ruuan ja juoman parissa. Ideointiosuuden jälkeen 
ilta jatkui karaoken merkeissä. Kylän oman trubaduuri Kuoppa-Urkki laulatti kyläläisiä ja  
taidettiinpa muutama tanssiaskelkin ottaa. 
 
Illan aikana tuotetut ideat ryhmiteltiin teemojen alle seuraavasti. Aluksi kylän unelmat. 
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Karhunpään kylän tulevaisuuden vaihtoehdot 
 
 visio 2019 – 2024, unelma 10 – 15 vuoden päähän 

 Kylätoiminta toimii aktiivisesti 
 Epäkohdat on saatu kuntoon 
 Tontti politiikka 
 Luonnon parempi hyödyntäminen (kalastus/melonta, marjat/sienet) 
 Toimivat Juhannusjuhlat  

 
  Kylän unelmat; päämäärät ja tavoitteet lähitulevaisuudessa 

 
 Kylä säilyy luonnonläheisene: entiset asukkaat eivät muuta pois ja tulee uusia. 
 Lapsilla ja nuorilla on kokoontumispaikka ja harrastusmahdollisuuksia. 
 Toimenpiteet, että vanhukset pystyvät asumaan kylällä  naapuriapu, toisten 

auttaminen iästä riippumatta = toisista välittäminen 
 Ympäristöstä pidetään huolta. 
 Ikärakenne säilyy, asukkaita vauvasta vaariin. 
 Paikallisen elämäntavan esittely matkailijoille; esim. perinnepiha eläminen 
 Saumaton yhteistyö kylien välillä 
 Vanhojen kädentaitojen ylläpitäminen ja niiden opettaminen nuorille 
 Talkootoiminnan elvyttäminen 

 
 

 Maailmanmenon vaikutus kylään 
 
 EU-politiikka, tukipäätökset  kylän toiminta pyörii maatalouden ympärillä 

(negatiiviset päätökset rappeuttavat kylää) 
 Valtiovalta 

o ykstityistieavustukset 
o alueteiden kunto 

 Lama 
o työttömyys autioittaa  vie työikäiset muualle 
 

 Ekologisen ajattelun lisääntyminen 
o Uhka – vihreiden näkökulma; kaupungissa asuminen ekologisempaa, 

maaseutu reservaatiksi 
o Mahdollisuus – pois keskuksista, paluu menneeseen  pienillä 

tuotantopanoksilla toimeentulo 
 

            Bioenergian tuottaminen voi luoda työpaikkoja.  
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KARHUNPÄÄN IDEOINTI-ILLAN TUOTOKSET 
 
Elinkeinot  Työpaikkoja, kylämatkailua, pieniäkin tulonlähteitä, … 
 

• ”Missisippi” –siipialus jokimatkailuun, 5 
• Kyläkioski, 5 
• Kioski kesällä, 3 
• Kioski / hieromalaitos (miehille yli 50 v), 1 
• 5 uutta yritystä – työpaikkoja, 1 
• Kyläpubi rattaille 
• Kyläkahvila 

 
 
Harrastustoiminta Kerhoja, harrastuksia, latuja, … 

• Urheilukentällä peli-illat, 5 
• Nuorille vapaa-ajan toimintaa, 4 
• Lasten hiihtokisat, 4 
• Ohjatut kalastus- ja melontaretket, 3 
• Tietsikkakerho nuorille, 3 
• Uimahalli /3 kanala ”vapautetut, 3 
• Kyläbändi, 2 
• Keilahalli 
• Urkki fan-club 
• Tenniskenttä 

 
 
Infra   Tiet, laajakaistat, vesi- ja viemäriverkostot, … 
 

• Kuutostielle Karhunpää kyltti?, 1 
 
 
Kulttuuri   Perinne, musiikki, teatteri, …  
 

• Hiljaisuuden retriitti, 5 
 
 
Kylätoiminta  Kyläyhdistyksen organisointi, kylän yhdistyksien yhteistyö, talous, 
  tiedotus, 
  

• Yhteislauluiltoja (karaoke), 6 
• Juhannusjuhlat, 6 
• Viini-illat, Kuoppa-Urkki Laitalan Lomissa, 5 
• Yhteisiä retkiä, 4 
• Lauluillat, 4 
• Karhunpäästä vuoden kylä 2012, 3 
• Pilkkikisat, 4 
• Umpihankikisat MM, 4 
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• Wanhan ajan urheilukisat ”luomu” urheilukentällä, 3 
• Akankantokisat sm, 2 
• Vuosittaiset kylämarkkinat, 2 
• Vanhojen autojen ja moottoripyörien kokoontuminen, 1 
• Perinteiset äitienpäivä- ja juhannusjuhla, 1 
• Kaskujen kerronta, 1 
• Karhunpääkävely ( katsellaan maisemia) 
• Lapsiparkki (vanhemmille vapaata) 
• Iltamat /vuosi 

 
 
Kylätalo Kylätalon kunnostaminen, kylätalon rakentaminen, vanha koulu 

kylätaloksi, … 
 

• Upea kunnostettu seurojentalo + sauna, 3 
• Maamiesseurantalo käyttöön ja kunnostus, 2 
• Kokoontumispaikka, 2 
• ”Ilotalo” Leinon Pentin navettaan 

 
 
Palvelut  Kauppa, koulu, päivähoito, kyläavustaja, kyläisännöitsijä… 
 

• Kierrätyskeskus / ukot ja akat, 1 
 
 
Ympäristö Lintutornit, laavut, pusikot pois, vesistöjen kunnostus,    

maisemanhoitosuunnitelma … 
 

• Karhunpääntie varret kuntoon 
• Kentän kunnostus 
• Kelkkaura Metsäkartanolta Karhunpään kautta Ylä-Luostalle 

 
 
Muut 
 

• Urkki eduskuntaan / pressaksi, 2 
• Oma kansanedustaja 
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Tyyliä kylille, Karhunpään tyyli-ilta pidettiin ma 4.5. klo 18.00 
Laitalan Lomissa. Tyyli-illan vetäjänä, konsulttina toimi Taina Kiiskinen Tyylin Paikasta, 
Lieksasta. 
 
Tyyli-illan käsiteltiin seuraavat aiheet: 
  
 Ensivaikutelma 
 Vartalon muoto, sen merkitys pukeutumiseen  
 Värianalyysi, värikartta ei ole rajoittava, vaan vapauttava 
 Värien viestit 
 Pursuava vaatekaappi, muttei silti mitään päälle pantavaa 
 Kuinka löydän kaupasta itselleni parhaiten sopivat vaatteet? 
 Etiketti, hyvät tavat kaunistavat 
 Tulevan kauden muoti 
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Kehittämistaulukko 
 
 
Kehittämishanke / 
idea 

Toteuttamisen 
esteet 

Toimenpiteet 
esteen 
poistamiseksi, 
keinot hankkeen 
toteuttamiseksi 

Vastuu tahot ja 
aikataulu 

Seurojentalo 
Kunnostaminen 
Kylätoiminnan 
yhteistyöprojekteihin 

 
Kylätoiminnan 
lamaannus 
Raha 

Kyläläisten aktivointi, 
Karhunpääläiset ja 
Kalliojärveläiset 
yhteistyössä 
Rahoitus Leaderistä 

 
Kyläyhdistys yhdessä 
kylän muiden 
yhdistysten kanssa 
2009 – 2010 

Urheilukenttä 
Kunnostaminen 
Talvella pulkkamäeksi 

 
Löytyykö talkoolaisia 

 
aktivointi  talkoot 

 
Kyläyhdistys 
Veivinheitto porukka? 
syksy 2009 ja kesä 
2010 

Palvelut 
Kyläisännöitsijä / 
kyläavustaja 
Orjamarkkinoiden 
aloittaminen 

 
Raha 

 
Työllisyysrahat,  
nuorten homma 
orjamarkkinoilta 
kyläyhdistykselle maksu, 
ostetaan orjamarkkina 
työvoimaa (esim. 
lahjakortti) 

 
Anne Härkin; tekijä 
Karhunpäästä 
kylätoiminta pyörittää 
 
mahdollisimman 
nopeasti 

 
Teiden kunnostus 
Tie info 
Putikontien parannushanke 
Tien pätkien kartoitus 
Nopeusrajoitukset 
Auraus 
Kartoitus teiden 
järjestyksestä 

 
Rahapula 
Löytää halukkaita viedä 
asiaa eteenpäin 

 
nimilista, hoputtaminen 
että asiaa pidetään esillä 

 
Kyläyhdistys + 
yksittäiset ihmiset 
 
Mahdollisimman 
nopeasti 
 

Laajakaistat 
Kartoittaa taloudet, onko 
halukas laajakaistaan 

 
 

 
Laajakaista: Veli-Matti 
Hurskainen 
haastateltavaksi, 
halvimman mukaan 
toteutus 
yhdessä kyläläisten 
kanssa. 
Veli-Matti Karppinen 
voisi esitellä Kainuun 
mallin.  Laajakaistailta 

 
Kyläyhdistys 
 
mahdollisimman 
nopeasti 
 
23.11.2009 vai 
25.11.2009??? 
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10 Yhteystiedot 

Karhunpään Kyläyhdistys ry 
 

Puheenjohtaja Risto Torvinen 
puh. 0400 557 093 

 
Varapuheenjohtaja Anne Härkin 

puh. 050 544 8684 
 

Sihteeri Aila Härkönen 
puh. 050 336 0445 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karhunpään kyläsuunnitelma 2009 
Kyläsuunnittelija Anne Pulkkinen, Maaseudun Sivistysliitto 
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