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Hankekuvauksen tiivistelmä (kopioidaan hankehakemuslomakkeesta)
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Hankkeen toteutus raportointijaksolla
”Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen verkkosivusto, jossa tuodaan esille alueen luontoa,
mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä. Verkkosivustoon kootaan kylien tarjoamat palvelut,
retkeilykohteet ja tapahtumat yhteen paikkaan linkitettynä niin, että ne ovat helposti löydettävissä
ja myös matkailullisesti hyödynnettävissä. Kaikille avoimessa sivustossa saavat näkyvyyttä myös
sellaiset toimijat, jotka eivät ole paikallisen markkinointiyhdistyksen jäseniä ja sitä kautta Sallan
matkailusivustolla. Luettelomaisen tiedon sijaan hakusivustosta on tavoitteena saada visuaalisesti
houkutteleva sekä sisällöllisesti rikas linkkiluettelo, josta edelleen siirtymällä pääsee aina
syvemmälle ja syvemmälle hakemaansa aihealueeseen. Tavoitteena on luoda myös sisällöllisesti
kattava mobiilipalvelu, joka palvelee paikallisten ja mökkiasukkaiden lisäksi kylissä vierailevia
matkailijoita niin karttatiedoilla kuin sisällöllisestikin. Kansainvälisesti potentiaalisimpien kohteiden
hyödyntäminen yhteistyössä Itä-Lapin kesämatkailun kehittämishankkeen sekä alueen
kansainvälistä matkailua harjoittavien yritysten kanssa.
Tavoitteena on löytää ratkaisu hajallaan olevan tiedon ja hajallaan olevien tiedon tuottajien
linkittämiseksi yhteen. Kylillä on tuotettu menneiden vuosien aikana paljon piilossa olevaa
materiaalia, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän nettimaailmassa. Kyläyhdistysten lisäksi
kylissä on kymmeniä muita järjestöjä ja yrityksiä, joista kukin tuottaa tietoa tahollaan, mutta jotka
eivät linkity toisiinsa. Kohdistamalla tieto yhteen paikkaan (linkkihakemisto) saadaan sivuille
ohjattua vierailijoita niin kunnan nettisivujen, matkailusivujen kuin yksittäisen toimijoiden sivujen
kautta. Samoin some-maailma on osa tätä päivää, pienetkin toimijat saavat näkyvyyttä tehokkaan
some-käytön myötä.
Hankkeen tavoitteena on myös tarjota uudenlaisia osallistumismuotoja kylätoimintaan sähköisten
asioiden parissa erityisesti nuoria kiinnostavalla tavalla. Itä-Suomeen suuntautuvan opintomatkan
ja Kierinkiin tehtävän tutustumiskäynnin tavoitteina on lisätä toimijoiden verkostoitumista, tutustua
vastaavanlaisen alueen kylätoiminnan ja kylämatkailun kehittämiseen ja saada ideoita
siirrettäväksi omaan toimintaan. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä alueen
työllisyysmahdollisuuksia. Esimerkiksi talvisin matkailun parissa työskentelevät kausityöntekijät
voisivat luoda itselleen työpaikkoja kesälle ja syksylle kylämatkailutuotteiden parissa.
Välillisesti hankkeen tavoitteena on lisätä alueen viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta niin matkailijoille,
loma- ja paikallisille asukkaille kuin yrittäjillekin. Alueen houkuttelevuus edesauttaa uusien
vakituisten tai osa-aikaisten asukkaiden saamista kyliin sekä tukee myös Sallan ja Suomun alueen
matkailua. Hankeen tavoitteena on myös edistää yritystoiminnan ja yhdistystoiminnan yhteistyön
kehittymistä, sekä lisätä alueen toimijoiden osaamista virtuaalisesti hyödynnettävän sisällön
tuottamisessa.”

Hankkeelle suunnitellut tavoitteet ovat toteutuneet hankesuunnitelman mukaisesti, joiden lisäksi
hankkeen aikana on julkaistu internet sivustot kylien aloitteesta ja tarpeesta lähtöisin 5 kylään
(Salmivaara, Naruska-Pulkkaviita, Hautajärvi, Kelloselkä sekä Sallatunturi). Nämä kaikki sivustot
kokoamaan on julkaistu Sallan kylät sivusto, josta löytyvät niin kylien tiedot kuin Sallan kyläreitin
kohteet sekä useita muita käynti ja retkeilykohteita. Sallan kylät sivuston on tehty helposti
päivitettävälle sivustopohjalle ja kohteet on lisätty helposti katseltaviksi. Hankkeen jälkeen
kohteiden päivittämistä ja lisäämistä jatketaan. Kohteiden lisäämismahdollisuudesta tiedotetaan
kylille ja yrittäjille.
Hankkeen aikana kylien aktiivisuus on lisääntynyt ja kylistä on noussut aitoa mielenkiintoa ja intoa
kehittämiseen. Kylien välinen yhteistyö on myös lisääntynyt huomattavasti yhteisten retkien,
työpajojen ja tapaamisten kautta. Näissä tilaisuuksissa ovat kylätoimijat päässeet tapaamaan muita
kylätoimijoita ja yhteisellä tekemisellä myöskin vuorovaikutus on lisääntynyt huomattavasti. Kylien
välistä yhteistyötä ja tiedottamista varten on avattu Sallan kylätoimijat – Facebook ryhmä, jonka
kautta voivat kylätoimijat kommunikoida keskenään ja ilmoittaa tapahtumista. yms. Hankkeen
vaikutuksella on Sallassa alkanut myös Sallan kansalaisopistossa Kyläopas-kurssi.
Hankkeen tiedottamisessa käytetty sivusto Sallan kylät virtuaalimaailmaan -hanke Facebook sivusto
muutti hankkeen lopussa nimensä Sallan kylät sivustoksi. Sivuston tarkoituksena on saada kylät
näkyvämmäksi ja toimia yhteisenä tiedotuskanavana. Sivustojen tarkoituksena on auttaa myös
kylien sisäisessä tiedottamisessa sekä ulkoisessa tiedottamisessa. Erityisesti kylien entiset asukkaat
kokevat internetsivustot sekä Facebook sivut tärkeäksi yhteydenpito välineeksi. Tarkoituksena on
myös houkutella kyliin uusia asukkaita sekä saada kylät matkailullisesti näkyvämmäksi.
Hankkeen aikana tehtiin myös 4 kylien yrityksestä yritysesittelyvideo. Lapajärvi, Saija, Kursu sekä
Hautajärvi. Kesän aikana kuvattiin myös dronella paljon kuvia ja videokuvaa kylistä ja niistä
koostettiin lyhyt videopätkä. Kuvat ja videot jäivät kyläyhdistysten käyttöön.
Hankkeen lopuksi Sallan kylien kylätoimijat kokoustivat ja tapasivat vielä yhdessä 27.11.2018.
Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tuloksia ja kyläläiset pääsivät verkostoitumaan ja kertomaan
kuulumisiaan.
Hanke aloitettiin 27.11.2017 Itä-Suomeen suuntautuneella kyläopintomatkalla.
Hankkeen toiminta aloitettiin loppuvuodesta 2017 marras-joulukuun vaihteessa tehdyllä
opintomatkalla. Opintomatka suuntautui Pohjois-Karjalan kyliin ja pienyrityksiin. Matka toteutettiin
yhteistyössä Intoa yrittäjyyteen –hankkeen, Kokeilevaa kylämatkailua –hankkeen ja Sallan kylät
virtuaalimaailmaan –hankkeen yhteistyönä. Matkalle osallistui myös muutamia Rovaniemen alueen
kylätoimijoita. Mukana matkalla oli yhteensä 25 osallistujaa, joista Sallalaisia oli 9 osallistujaa.

Opintomatkan tärkein anti oli nähdä kuinka kyläkohteiden aitous ja omaan perinteeseen
pohjautuvat tuotteet tuodaan ylpeästi esille niin kotimaan kuin ulkomaan matkailijoillekin. Omasta
tekemisestä ja omasta alueesta ollaan aidosti ylpeitä, ja toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa.
Opintomatkan yhteydessä pidettiin työpaja kylämatkailu-teemalla. Työpajan vetäjänä toimi Entra
Oy:n asiantuntijat, jotka laittoivat osallistujat yhdessä miettimään oman kuntansa osalta
kylämatkailuun liittyviä aiheita:
1)
Verkostoituminen ja yhteistyö -toimijat, mahdollisuudet, resurssit
2)
Tuotekehitys -voimavarat, aineelliset, aineettomat -arjen asiat
3)
Markkinointi ja myynti -kenelle kohdistetaan, miten, mistä resurssit
4)
Parhaat palat matkalta
Sallan osalta saatiin kirjattua paljon hyviä asioita, joista osa laitettiin alulle hankkeen edetessä.
Opintomatkan parhaat palat –tehtävän tekoa jatkettiin linja-autossa kotimatkalla, ja paljon
mietittävää jäi myös mukaan kotiin ja omaan toimintaan.
Opintomatkan raportti liitteenä.
Vuoden 2018 alussa toteutettiin Sallan kylillä pidettävä kylätyöpajojen kierros:
23.1. aamupäivä Sarkapirtin työpaja (Kallunki, Niemelä, Selkälä, Onkamo)
23.1. ilta Länsi-Sallan kylien työpaja (Salmivaara, Vallovaara, Kursu)
29.1. Etelä-Sallan työpaja (Paloperä, Karhujärvi, Hirvasvaara, Aholanvaara)
12.2. Pohjois-Sallan työpaja (Kelloselkä, Kotala, Naruska, Saija)
13.2. Lapajärven työpaja (Lapajärvi, Vilman Kilta)
26.2. Hautajärven työpaja (Hautajärvi)
Työpajoissa kohtautettiin lähikylien kylätoimijoita miettimään yhteisiä kehittämisasioita sekä
käytiin kylien kanssa yhdessä läpi hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä. Kotiläksyksi kylät saivat
kyläkohtaisesti täytettäväkseen virtuaaliasioihin liittyvät alkukartoituslomakkeet. Hankkeen
loppuvuoden toiminta toteutettiin kyliltä lomakkeilla saatujen tarpeiden pohjalta.
Toukokuussa 15.5. pidettiin Entra Oy:n järjestämä työpaja paloperällä, jossa aiheena oli kylien
virtuaalisen näkyvyyden lisääminen Kylään.fi –palvelun kautta. Työpajan osallistui toimijoita eri
kyliltä yhteensä henkilöä
.

Tutustumismatka Kierinkiin toteutettiin 19.5. Kieringissä pääsimme näkemään, kuinka kaukana
kuntakeskuksesta sijaitseva kaunis kylämiljöö, jossa sekä kylätoiminta että kylän yritystoiminta on
vireää. Kylässä on tarjolla vierailijoille mm. virtuaalinen kyläopas. Päivän aikana pääsimme
nauttimaan Kieringin kylässä kasvatetusta ylämaan naudasta valmistettua lähiruoka-ateriaa sekä
tutustumaan kylään ja kylän yrityskohteisiin.
Hanketta on toteutettu yhteistyössä kylien, yrittäjien, Matkalle Sallaan ry:n, Sallan kyläreitti ry:n
sekä Sallan kunnan muiden hankkeiden kanssa. Kylistä mukana ovat olleet aktiivisesti Kelloselkä,
Saija, Naruska-Pulkkaviita, Salmivaara, Kursu, Hautajärvi, Onkamo ja Sallatunturi.
Hankkeen aikataulu piti pääosin hyvin ja toimenpiteet saatiin suoritettua aikataulun puitteissa.
Hankkeen aikana kylistä nousi tarpeita myös lisäkehittämiseen tulevaisuudessa. Kyläläisiä jäivät
huolettamaan hyvän kuva ja tietomateriaalin saaminen internetsivustoille. Myöskin kylämatkailuun
liittyvät asiat alkoivat kiinnostaa kylissä. Erityisesti matkailijoilta tuli viestiä tarpeesta saada
majoituspaikkoja kylistä.

5.

Hankkeessa tuotettu materiaali raportointijaksolla
Hankkeen aikana hankkeesta on tiedotettu kyliin suorilla kontakteilla sähköpostitse, kylien
Facebook sivujen, hankkeen Facebook sivun sekä Kotilappi lehdessä julkaistuilla tiedotteilla.
Hankkeen aikana on julkaistu Facebook sivut 5 kylään (Saija, Salmivaara, Naruska-Pulkkaviita,
Onkamo sekä Hautajärvi). Lisäksi on julkaistu internet sivustot 5 kylään (Salmivaara, NaruskaPulkkaviita, Hautajärvi, Kelloselkä sekä Sallatunturi). Nämä kaikki sivustot kokoamaan on julkaistu
Sallankylät.com sivusto, josta löytyvät niin kylien tiedot kuin Sallan kyläreitin kohteet sekä useita
muita käynti ja retkeilykohteita.
Kunnan sisäinen tiedottaminen on hoidettu suorilla kontakteilla sekä sähköpostitse.

6.

Raportointijakson toteutuneet kustannukset
Talkootyönosuus kasautui kylien työpajapäivistä, materiaalin hankinnasta ja koulutustilaisuuksista.
Talkootyötä kertyi reilusti yli odotusten.
Hankkeen kustannusarvio oli 29 667,00 €, joista toteutuneita kustannuksia 28 577,17 €. Joista
tositteellisia kustannuksia 26 251,84€

7.

Mahdolliset liitteet

Laaditut tiedotteet ja julkaistut lehtiartikkelit
Mallikappaleet hankkeessa tuotetusta materiaalista (esitteet, julkaisut, lehti-ilmoitukset, jne.)
Kuvia hankkeen tuloksista, tapahtumista, rakennuksista ja rakennelmista.
https://sallankylat.weebly.com/

https://kelloselankyla.wixsite.com/kelloselka
https://salmivaarankyla.wixsite.com/salmivaara
https://sallatunturinkyla.wixsite.com/sallatunturi
https://hautajarvenkylayhd.wixsite.com/hautajarvi
https://naruskankyla.wixsite.com/naruska/

Kuvia Kieringin opintomatkalta sekä drone ilmakuvia kylästä.

KYLÄMATKAILURETKI ITÄ-SUOMEEN 27.-30.11.2017
Intoa yrittäjyyteen –hanke, Kokeilevaa kylämatkailua –hanke ja Sallan kylät virtuaalimaailmaan –hanke
toteuttivat marraskuun lopussa yhteisen opintomatkan Pohjois-Karjalan kyliin ja pienyrityksiin. Matkalle
osallistui myös muutamia Rovaniemen alueen kylätoimijoita. Mukana matkalla oli yhteensä 25 osallistujaa.

Maanantai 27.11. Matkalla Karjalaan
Ensimmäinen tutustumiskohde oli Suomussalmella Hiljaisen kansan niittykahvilassa. Ritva Huttunen esitteli
osuuskunta Kuutamokeikkojen toimintaa. Kainuun kuutamokeikat on neljän osakkaan osuuskunta, joka
työllistää noin 60 työntekijää eri palveluihin. Niityllä seisova hiljainen kansa on kunnan vastuulla, ja sitä
huoltaa Nuorten työpaja. Vaatetustalkoot ovat kaikille avoimia tapahtumia, hiljaisen kansan asukkaille voi
lahjoittaa vaatteita ja niitä voi olla itse pukemassa. Hiljainen kansa on hyvä esimerkki matkailua tukevasta
toiminnasta, jossa on loihdittu lähes ”tyhjästä” toimiva bisnes erityisesti kesäajalle. www.kuutamokeikat.fi
Ritva Huttunen esitteli myös Wild Taiga –toimintaa. Vuonna 2004 perustettu Idän Taiga ry on n. 60
matkailualalla toimivan yrityksen yhdistys. Yhdistyksessä on mukana toimijoita lähinnä Kuhmon ja
Suomussalmen alueelta, mutta myös muualta Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Alueen matkailussa
petomatkailu on suuressa roolissa, ja luontomatkailulla on merkittävä rooli. Myös vasta avatulla Hossan
kansallispuistolla on ollut suuri merkitys matkailijamääriin. www.wildtaiga.fi

Valtimossa pääsimme tutustumaan Puukarin pysäkkiin. Nuori yrittäjäpariskunta on jatkanut 26 –vuotiaan
yrityksen toimintaa toisessa polvessa. Paikan yrittäjät asuivat läheisellä maatilalla, jossa viljelevät osan
käyttämistään raaka-aineista luonnonmukaisin menetelmin. Puukarin pysäkillä tarjoillaan aitoa, paikallista
ruokaa, ja luomu- ja lähiruokaa käytetään niin paljon kuin mahdollista. Käytetyistä raaka-aineista ja
tuotteista peräti 92 % on luomutuotteita. Kaikki raaka-aineet otetaan mahdollisimman läheltä; kala, liha
(kyyttö, lammas, sika, karhu, majava, jänis), villiyrtit ja marjat. Myös yrityksen käyttämät alkoholijuomat
olivat luomu- tai lähialueella tuotettuja juomia. Majatalon illallisella päästiin kokemaan lähiruokaa
parhaimmillaan, ja paikallista erikoisuutta, kyyttöäkin saatiin maistella. Puukarin pysäkin erikoisuus oli
riihisauna, jonne kuljetettiin traktorin kyydillä. www.puukarinpysakki.com

Osa porukasta jäi majoittumaan Puukarin pysäkkiin, osa jatkoi yöksi Laitalan lomat –majoitukseen. Laitalan
lomat tarjoaa majoitus-, ruoka- ja ohjelmapalveluja pohjoiskarjalaisessa maalaismaisemassa Karhunpään
kylällä. Tämäkin yritys on perustettu osaksi maatilan toimintaa, yritystä perustettaessa 1990 –luvulla tilalla
oli vielä lypsykarjataloutta. Nykyisin tilan tuotantosuunta on kasvinviljely, tilalla viljellään luomuna
pääasiassa viljaa ja rypsiä. Yrityksessä on siistit majoitustilat, ja yhteensä 16 rakennusta, joita on rakennettu
pääasiassa vanhoista hirsistä. Laitalan lomat on suosittu perhejuhlien ja häiden pitopaikka, ja pitopalvelua
tehdään myös omien tilojen ulkopuolella. Myös paikallisen seurakunnan rippikoululeirit pidetään Laitalan
loman tiloissa. Yrityksen nurkkaan oli vasta valmistunut pieni matkamuistomyymälä, jossa myytiin
paikallisia tuotteita; käsitöitä, puukkoja, marja- ja yrttituotteita. www.laitalanlomat.com

Tiistai 28.11. Valtimosta Vuonislahteen
Tiistaipäivä alkoi opastetulla kierroksella Rasimäen evakkokylään. Paikallisoppaaksi saimme Puukarin
pysäkin vanhan isännän. Rasimäki on Suomen suurin siirtokarjalaisten korpeen raivaama asutuskylä. Kylään
rakennettiin 46 tilaa, ja raivattiin 600 ha peltoa ja rakennettiin 46 navettaa. Nyt kylällä on jäljellä kaksi
lypsykarjatilaa, lihakarjatila sekä kaksi hevostilaa. Kylämaisema on avoin, sillä kaikki kylän pellot ovat tällä
hetkellä viljelyksessä. Siirtolaiskylä perustettaessa perustettu yhteismetsä toimii edelleen.

Rasimäen kylän asukkaat toivat tulleessaan ortodoksisen uskonnon, ortodoksisuus piti sodan jälkeen kylän
ihmiset yhdessä. Ortodoksisuus on kylässä edelleen voimissaan, ja Rasimäellä onkin oma tsasouna. Kylän
koulu on marjafirman omistuksessa, ja kesäisin koululla majailee 400 thaimaalaista marjanpoimijaa. Yli
puolet kylän taloista on nykyisin kesäasuntoina. Kylälle on saatu muutamia uusia asukkaita, papista
munkkiin ja luontaistilalliseen. Munkin pihapiiriin pääsimme tutustumaan vähän lähemmin.

_______________________________________________________________________________________

Nurmeksessa Majatalo Pihlajapuussa pääsimme tekemään aitoja karjalanpiirakoita piirakkamestari Ritva
Ryttyläisen opissa. Piirakakkaopin lisäksi kuulimme Äksyt Ämmät yrityksestä, joka pyörittää entiseen
kyläkouluun remontoitua Majatalo Pihlajapuu –yritystä. Tässä yrityksessä yli 90 % asiakkaista tulee
ulkomailta, pääasiassa Saksasta ja Iso-Britanniasta.

Majatalo Pihlajapuu toteuttaa yhdessä Paakarin Pysäkin ja Laitalan lomien sekä muutaman muun yrityksen
kanssa Majatalosta majataloon –matkapaketteja. Majatalosta majataloon kuljetaan talvella hiihtäen ja
kesällä joko pyöräillen tai meloen. Etäisyys majatalojen välillä on hiihtäen 15-25 km, ja pyöräillen
enimmillään 40 km. Kotimaisille matkailijoille majatalosta majataloon paketti on neljän vuorokauden
kokonaisuus, jossa joka päivä siirrytään uuteen majataloon majoittumaan. Asiakkaiden tavarat siirretään
majatalojen välillä yrittäjien toimesta. Ulkomaisille
KARJALANPIIRAKAT
matkailijoille Majatalosta majataloon paketti on pidempi, ja
siihen kuuluu jokaisessa majatalossa ns. ”levähdyspäivä”,
5 dl vettä
jolloin esim. hiihdetään majatalon omia latuja. Majatalosta
3,5 tl suolaa
majataloon –paketti oli räätälöity erikseen myös koiran kanssa
9 dl ruisjauhoja
matkustaville.
3 dl vehnäjauhoja
Sekoita aineet nopeasti, anna mielellään
seistä puolisen tuntia. Leikkaa taikinasta
pala ja pyöritä pötköksi. Paloittele pötkö
noin 1,5 cm palasiin, litistä, ja pyörittele
pulikalla pohja, joka täytetään riisi- tai
ohrapuurolla/perunamuusilla. (Meillä
täytteenä oli kermaan tehty riisipuuro)
Pohjia pulikoidessa puolet karkeita
vehnäjauhoja, puolet ruisjauhoja. Käytä
riittävästi jauhoja, ettei pohja tartu kiinni
alustaan. Paisto 300°.
Majataloissa yrittäjät tuntuivat tekevän suuren työn asiakkaiden eteen. Esimerkiksi Pihlajapuussa yrittäjä
itse hoiti ryhmien ruokailut, hiihto-opastuksen sekä muut aktiviteetit. Majatalo Pihlajapuun pihapiirissä oli
myös kunnan rakennuttama liikuntasali, jonka yrittäjä on lunastanut itselleen, ja vuokraa sitä kyläläisten ja
seurojen käyttöön. www.aksytammat.fi
_______________________________________________________________________________________

Illalla saavuimme Lieksan Vuonislahteen, jossa majoituimme Kestikievari Herraniemessä. Herraniemi
tarjoaa majoitusta, ravintolapalveluja sekä tilojaan kokous- ja juhlapaikaksi. www.herraniemi.com

Vuonislahden esittely alkoi kylän karavaani-alueen esittelyllä. Karavan-aluetta hoitaa SF-Caravan Pielisen
Karjala –yhdistys, joka on vuokrannut maa-alueen Lieksan kunnalta. Alueella on noin 5000-6000
henkilöyöpymisvuorokautta vuodessa. Matkailijoista pääosa on korimaisia, jotka tulevat alueelle
rauhallisuuden, luonnon ja kalastuksen vuoksi. Karavaanareiden rahankäyttötutkimuksen mukaan
perhematkailija käyttää 235 € vuorokaudessa erilaisiin palveluihin ja kauppoihin, joten työllistävyysvaikutus
ulottuu itse karavan-aluetta laajemmalle. www.pielisenkarjala.fi

Vuonislahden taiteilijatalo ry on vuonna 2006 perustettu yhdistys, joka hallinnoi rakentamaansa
taiteilijaresidenssi Hupelia. Yhdistyksessä on yhteensä 80 jäsentä, osa myös Vuonislahden kylän
ulkopuolelta. Yhdistys tuottaa residenssitoiminnan lisäksi kultturimatkailupalveluita, teatteritoimintaa,
taidenäyttelyitä, tapahtumia ja seminaareja sekä julkaisu- ja tutkimustoimintaa. Hieno hirsirakennus on
rakennettu lainarahalla, jonka rahoittamiseksi ollaan järjestämässä mm. Helsingissä tukikonsertti.
Hupelin vieressä, entisessä pappilassa sijaitsee yksityinen hoitokoti, jonka kolme yrittäjänaista on
perustanut jo 26 vuotta sitten. Hoitokodissa on paikat 9 vanhukselle.

Illan viimeinen kohde oli Vuonislahden
kylätoimintakeskus Kukko, jossa toimii lounaskahvila,
kirpputori ja taidenäyttelytila sekä säännöllisesti
tiloissa vieraileva hyvinvointiasema.
Kylätoimintakeskus Kukko on entinen koulu, jonka
kyläläiset ostivat kunnalta 40 000 euron hintaan.
Koulun omistaa osakeyhtiö, jossa tällä hetkellä on 140
osakasta. Koulun loputtua kyläläiset järjestivät
opetuksen itse kahden vuoden ajan.
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Kylätoimintakeskuksessa kuulimme Vuonislahden kylän yhteistyöstä:

Kylätoimintakeskus Kukosta tien toisella puolella sijaitsee urheiluseuran kylätalo, jossa kyläläiset
kokoontuvat säännöllisesti mm. kutomaan kangaspuilla, käymään kuntosalilla tai pelaamaan biljardia.
Muutenkin kylätoiminta on aktiivista. Kesäisin kylällä on mm. säännöllisiä toripäiviä sekä teatteritoimintaa.
Harras toive kylällä olisi saada lauttayhteys Kolille, jolloin kylän tarjoamat palvelut olisivat Kolin
välittömässä läheisyydessä. Viime talvena jään yli tehtiin ensimmäisen kerran retkiluistelu-ura, jossa
taukopaikoilla saattoi lukea päivä lehden riippumatossa maaten. Kylän seurat tarjoavat
palkkatukityöpaikkoja, jonka kautta saatujen sosiaalisten kontaktien myötä syrjäytyneet kyläläiset ovat
päässeet osaksi toimintaa. Kyläläisten sanojen mukaan ”Vuonislahtea on siunattu erinomaisella
luonnonympäristöllä, monimuotoiseksi muodostuneella kyläyhteisöllä”. www.vuonis.net
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Keskiviikko 29.11. Ilomantsi ja Möhkö
Kestikievari Herraniemessä nautitun aamupalan jälkeen suuntasimme kohti Ilomantsia.
Parppeinvaaran Runokylässä tutustuttiin karjalaiseen kulttuuriin;
kantelemusiikkiin, ortodoksisuuteen ja käsitöihin. Runonlaulajan pirtissä
saimme aiheesta eläväisen esittelyn kanteleen soiton ja laulun kera.
Tutustuimme myös luontopirtti Mesikkään, jossa esiteltiin alueen luontoa.
Parppeinvaaran runokylän omistaa kunta, mutta sen toiminnasta vastaa
Ilomantsin museosäätiö. Ravintola Parppeinpirtissä nautimme
nykykarjalaisen pitoaterian.
www.parppeinvaara.fi

Iltapäivällä saavuimme Möhköön, Suomen ja Euroopan itäisimpään kylään. Koko kylä on muotoutunut
aikoinaan Suomen suurimpiin kuuluneen järvimalmiruukin ympärille. Ilomantsin Museosäätiön
ylläpitämässä Möhkön ruukissa esillä oli Ruukin historiaa ja alueen sotahistoriaa. Kunta omistaa alueen, ja
vastaa rakennusten lämmityskuluista, muuten toiminta pyöritetään Museosäätiön voimin. Museosäätiöllä
on kaksi vakituista työntekijää sekä kesäisin useita työllistettyjä ja kesätyöntekijöitä. Kesäisin Ruukin
alueella toimii Savottakahvila Möhkön Manta, jota pyörittää Mantan majatalon yrittäjäpariskunta.

Ruukin alue oli kuvattu museossa pienoiskoossa. Möhkön kylä puolestaan oli kuvattu seinälle tehdyllä kuvalla, jossa
luukkujen takaa paljastui tarkentavaa tietoa kohteista.
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Museossa historiaa Ruukista ja
sotahistoriasta tuotiin esille elävästi
henkilöhahmojen kautta. Lapsille oli oma
huone, jossa leikkiminen oli sallittu.

Mantan majatalossa kuulimme illallisen yhteydessä kylän toiminnasta. Möhkössä on oma matkailuyhdistys,
joka on osa Ilomantsin matkailuyhdistystä. Möhkön matkailuyhdistyksessä on 7 jäsentä; yrityksiä, kyläseura,
teatteriyhdistys ja Museosäätiö, joiden kanssa kylän markkinointi ja tapahtumat toteutetaan yhteistyössä.
Kylän vahvuuksia ovat vieressä sijaitseva Petkeljärven kansallispuisto, sotahistoria, teollisuushistoria ja
luonto, sekä erityisesti toimijoiden yhteistyö on kylän vahvuus. Kylällä tarjottavat ohjelmapalvelut liittyvät
_______________________________________________________________________________________

luontoon, mutta myös sotahistoriakohteet on tuotteistettu maksullisiksi paketeiksi sisältäen opastuksen,
ruokailut ja majoituksen. Möhkön esitteessä on koottu hyvin yhteen koko kylän tarjonta: Kylän yritysten
lisäksi esitteessä on mukana Kyläyhdistys, Taiteilijaseura, Teatteri Möhkö, Kalastusalue, Kansallispuisto ja
Möhkön Ruukki. http://www.mohko.net/images/mohko_petkeljarvi_opas_2017.pdf
www.mohko.net

Möhkössä majoituttiin taas kahdessa paikassa, osa jäi Mantan majataloon, osa jatkoi
Möhkön Rajakartanoon, joka toimi entisissä rajavartioston tiloissa. Möhkön Rajakartano,
niin kuin suurin osa vierailumme kohteista, kuuluu Karelia alá carte –
lähiruokaverkostoon. Verkostossa on mukana noin 70 ruokapalveluita tarjoavaa
toimijaa. Toiminnan arvot ovat Paikallisuus, Karjalaisuus, Omaleimaisuus,
Vieraanvaraisuus ja Luonto. Karelia alá carte –yrityksillä on ruokaan liittyvä laatukäsikirja,
jossa mm. määritellään käytettävät raaka-aineet. Esimerkiksi oliiveja ei ole sallittua
käyttää, sillä ne voi korvata jollain kotimaisella vaihtoehdolla. Kaikissa vierailemissamme
yrityksissä toiminnan arvot tulivat hyvin voimakkaasti esille aitojen raaka-aineiden,
paikallisen ruuan ja yrittäjien vieraanvaraisuuden muodossa. Tekijät olivat aidosti ylpeitä
paikallisuudesta, omista tuotteistaan ja omasta osaamisestaan.
Toinen tekijä, mihin matkan varrella kiinnittyi huomio, oli se, että yritykset keräsivät aktiivisesti palautetta
asiakkailta. Palautteet olivat osa Laatu1000 –järjestelmää.

Torstai 30.11. Kolin kautta kotia
Matkan viimeinen, pitkä päivä aloitettiin jo kuuden aikaan aamulla. Koli Freetime –yrityksessä
osallistuimme Entra Oy:n järjestämään kylä-kulttuurimatkailutyöpajaan. Työpajoissa jakauduimme aluittain
ryhmiin, ja pohdimme matkan antia peilaten sitä oman alueen toimintaan.
Mietittävät aiheet olivat:
1)
2)
3)
4)

Verkostoituminen ja yhteistyö -toimijat, mahdollisuudet, resurssit
Tuotekehitys -voimavarat, aineelliset, aineettomat -arjen asiat
Markkinointi ja myynti -kenelle kohdistetaan, miten, mistä resurssit
Parhaat palat matkalta
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Työpajan yhteydessä saimme kattavan paketin tietoa, mitä
kylämatkailussa tulisi ottaa huomioon. Kylämatkailuun liittyy
kyläkokonaisuus ihmisineen ja ympäristöineen, siis koko
kylän elämänmeno. Tutustuimme myös
kylämatkailutyökaluun, joka on kehitetty kylän oman
kehitysvaiheen hahmottamiseen ja eteenpäinviemiseen.
Työkalun ideana on saada kylä itse huomaamaan oma tilanteensa.

Lopuksi saimme vielä kuulla esitelmän Kylään.fi –sivustosta, johon kootaan valtakunnallisesti kylien tarjonta
yhteen paikkaan. Sivusto on Suomen laajin kylämatkailun tietopankki. Yrityksille sivustolle osallistuminen
on maksullista (vuosimaksi 249 €), mutta kylien esittelysivun saa sivustolle maksutta. Painotuotteisiin saa
lisämaksusta omaa näkyvyyttä. Sivustolla on 130 000 kävijää, ja mukana olevien toimijoiden kattavuus lähes
koko Suomen, tosin Lapissa toimijat olivat vielä kovin harvassa. www.kylään.fi
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KYLÄMATKAILURETKI KIERINKIIN SODANKYLÄÄN 19.5.2018
Sallan kylät virtuaalimaailmaan –hanke toteutti toukokuun puolivälissä opintomatkan Sodankylän Kieringin
kylään. Matkalle osallistui Sallan alueen kylätoimijoita. Mukana matkalla oli yhteensä 8 osallistujaa.
Lauantai 19.5.2018
Lähdimme aamulla kahdeksalta Sallasta ja osa kyytiläisistä lähti mukaan vielä väliltä. Kierinkiin saavuimme
noin. 10 jonka jälkeen pääsimme tutustumaan Hietalan pihapiiriin ja rakennuksiin. Ravintolatila oli
remontoitu vanhaan Hietalan tilan pirttiin. Paikan omistaja Teija Raaterova kertoi meille talon vaiheista ja
Kieringin kylän matkailullisesta kehityksestä. Keskustelujen jälkeen pääsimme tutustumaan
navettaravintolaan, maailman pienimpään pubiin, pikkupuoleen sekä majoitustiloihin. Majoitustilat olivat
upeasti rakennettu ja niissä oli paljon esillä omistajan omaa taidetuotantoa. Esittelykierroksen jälkeen oli
vuorossa lounas. Lounaalla oli tarjolla savulohta ja parsaa voikastikkeella, ylämaankarjan filettä ja
juuresmuussia sekä marjainen jälkiruoka.
Tutustuttuamme kunnolla Hietalaan suuntasimme tien varteen ihailemaan laiduntavaa ylämaankarjaa.
Laitumen viereltä suuntasimme Kieringin kaupalle. Tutustuimme pikaisesti kauppaan, jonka jälkeen
keskustelimme kaupan kokoustiloissa kylien kehittämisestä sekä hankkeestamme. Katsoimme myös
Kieringissä luotuja videoita kylämatkailun tueksi. Videot oli tehty tarinakylät hankkeen aikana. Videoiden ja
kahvien jälkeen suuntasimmekin kohti Sallaa.

SALLAN KANSALAISOPISTO
Facebook-kurssi alkaen alkeista torstaina 24.5 klo 17-19.15 Sallan Kirjastolla.
Luodaan tunnukset oman facebook-tilin käyttöön ja käydään läpi tilin perustoiminnot. Opit mm. lisäämään
kavereita ja sisältöä tilillesi sekä selailemaan erilaisia facebook-ryhmiä. Lisäksi opetellaan Facebookin
käyttöä markkinoinnin välineenä. Ei ilmoittautumisia. Voit käyttää, joko kirjaston laitteita tai omia laitteita.
Opettajana Ossi Harjukelo. Koulutus on maksuton.

KYLÄTIEDOTE 12.11.2018

Tervehdys kylätoimija!
Olemme yhdessä saaneet kylien nettisivut julkaisukuntoon. Kiitoksena kylien aktiivisuudesta
kutsumme teidät kylät sivujen julkaisutilaisuuteen ravintola Kielaan. Kyliltä on tullut myös
toivetta päästä verkostoitumaan muiden Sallan kylien kanssa. Nyt siihen järjestyy tilaisuus.
Sallan kylät virtuaalimaailmaan hanke päättyy ja samalla avautuvat kylien internetsivustot
sekä uusi Sallan kylät sivusto.
Tule verkostoitumaan ja kertomaan kuulumisia kyliltä.
Kutsumme kyläyhdistyksestänne 2 henkilöä tilaisuuteen.
Ohjelmassa:
-Sallan kylät sivuston julkaisu
-Kylien kuulumiset
-Ajankohtaista
-Vapaata keskustelua
Lopuksi nautitaan maittava illallinen Ravintola Kielassa.
(sis. pääruuan sekä jälkiruuan).
Aika: Tiistaina 27.11.2018, klo 16.30
Paikka: Ravintola Kiela, Sallatunturi
Tilaisuus ja ruokailu on maksuton.
Ilmoittautuminen 23.11. mennessä kimmo.tuhkala@salla.fi tai puhelimella 0401946318,
(myös tekstiviesti käy), muistathan samalla ilmoittaa erityisruokavaliot.

Lisätietoja: Kirsi Kangas, kirsi.kangas@salla.fi, p. 0400-271286.

Tiedote

Sallan kylät virtuaalimaailmaan-hanke
Sallassa on alkanut toukokuun alussa Sallan kylät virtuaalimaailmaan hanke. Tavoitteena hankkeessa on
aktivoida kylien ja yritysten toimijat mahdollisimman kattavasti yhteiseen sähköisen kehittämiseen,
aikaansaada enemmän yhteistyötä kylien välillä, sekä luoda mahdollisuuksia pienen yritystoiminnan
syntymiseen kylillä.
Hankkeen tavoitteena on luoda kylille ilmaiset ja helposti päivitettävät nettisivustot sekä muut sosiaalisen
median kanavat mielenkiinnon mukaan. Sekä koota yhteen kylien tarjoamat palvelut, retkeilykohteet ja
tapahtumat, jotta ne olisivat paremmin myös matkailullisesti hyödynnettävissä.
Hankkeeseen on palkattu projektipäälliköksi 50% työajalla Kimmo Tuhkala.
Hankkeen tiedotuksen parantamiseksi hankkeelle on avattu facebook sivut:
https://www.facebook.com/sallanvirtuaalikylat/

Lisätietoja hankkeesta
Kimmo Tuhkala
Projektipäällikkö
kimmo.tuhkala@salla.fi
puh.040-194 6318

