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Johdanto 
 

Ahvenisen kyläsuunnitelmaillat ajoittuivat keskitalveen ja alkukevääseen 2006-2007. Ker-
ta kerralta kasvava joukko kokoontui iltapimeässä Rukaveden Erän erämajalle tarkoituk-
senaan laatia kyläsuunnitelma alueen pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaksi.  
 
Jännitystä viiteen kokoontumisiltaan toivat välillä liukkaat kelit. Erämajalle vievä tie ka-
pea, viettävä. Lopussa jyrkkä mäki ylös ja tiukka käännös paikoitusalueelle. Olo helpottui, 
kun ei jääty keskelle mäkeä eikä syöksytty metsäänkään. 
 
Iltojen tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, jotka vastaisivat Ahvenisen kehittämistar-
peisiin. Kyläsuunnitelma on laadittu kyläläisten itsensä työstämän aineiston pohjalta ja 
heidän kanssaan yhteistyössä. Näin ollen suunnitelma heijastaa heidän omia näkemyk-
siään ja tarpeitaan alueen kehittämiseksi. 
 
Kyläiltojen vetäjänä toimi kyläkehittäjä ja tiedottaja Tarja Partanen Pohjois-Karjalan Kylät 
ry:stä, jolta Maaseudun sivistysliitto osti tämän palvelun.  
 
Kyläsuunnitteluiltoihin kutsuttiin kaikki alueen asukkaat jokaiseen talouteen jaettavalla 
kirjeellä sekä ilmoittamalla Karjalaisen Minne mennä –palstalla ja Pohjois-Karjalan Ra-
dion menovinkeissä. 
 

Työskentelytapa 
 

Työskentelytapana käytettiin Tulevaisuuden Verstas –menetelmää – viisi iltaa neljä aihet-
ta: 
 
 
 
 
 
 
kylän henki ja ilmapiiri  
kyläläisten osaaminen  
merkittävät kohteet ongelmat  
  ja rakennukset kehittämisen esteet    
nelikenttäanalyysi   ”parhaimpien”  unelmat   
      ongelmien äänestys ideat ja parhaimpien ideoitten ja  
      äänestys    ongelmien  
    tulevaisuuden visiot   teemallinen 
        ryhmittely 

 
 

Yleistä Ahvenisesta 
 
Ahvenisen kylä sijaitsee Pielisen rannalla vain parikymmentä kilometriä Kolilta kaakkoon. 
Ahvenisella asuvat noin 200 asukasta levittäytyvät laajalle alueelle Herajoelta Hutunvaa-
raan ja Lätäkkölästä Enonvaaraan. Suuri osa kylän asukkaista käy töissä Uimaharjussa tai 
Enon kirkonkylällä (työmatka n. 15 km), osa Lieksassa ja Joensuussa saakka (työmatka 

Kyläanalyysi 

Synkistely 

Irrottelu 
Kehittämisohjelmat 
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noin 50 km). Osa kyläläisistä työllistyy myös omissa yrityksissä. Toki Herajoen suunnalta 
löytyy vielä muutama perinteinen maalaistalokin. 
  
Ahvenisella asuvien on helppo harrastaa luonnonläheisiä harrastuksia kuten veneilyä, ka-
lastusta ja metsästystä tai sienten ja marjojen keräilyä. Luonto on lähellä ja se on vaihtele-
vaa: on vesistöjä ja metsää, vaaroja ja hiekkarantoja.  
 
Monilla on kesämökki Ahvenisella, mutta Ahvenisella asuessa ei välttämättä tarvitse kesä-
mökkiä. Hiekkarannoilla tapaa kesäisin monia perheitä, jotka tulevat kauempaakin naut-
timaan Pielisen vesi-iloista. Ahvenisella sijaitsee mm. seurakunnan leirikeskus Murikka ja 
monen yrityksen ja yhdistyksen kesämökki.  
 
Kesällä komeat Ahvenisen sillalta avautuvat maisemat houkuttelevat ohikulkijankin py-
sähtymään. Heinäkuussa Ahvenisen Punainen Talo tuo enolaisen käsityön ja perinteen 
matkailijoiden ihasteltavaksi. Muita Ahvenisen nähtävyyksiä ovat Enon ensimmäisen pap-
pilan ja kirkon muistomerkit sekä Valkealammen virkistyskalastusalue.  
 

Kyläanalyysia 
 
Ahvenisen kylän asukkaat eivät ole ihan mitä tahansa porukkaa. Harva uskaltaa tunnustaa, 
että harrastuksiin kuuluvat yöjuoksu ja bongailu – yhdessä vai erikseen, sitä eivät kyläläi-
set suostu kertomaan. Lukijat voivat kukin itsekseen päättää, mitä tämä tarkoittaa. 
 
Jos luonto, yöjuoksu ja bongailu eivät riitä, niin erilaiset liikunta- ja urheilumuodot sekä 
kalastus ja metsästys tarjoavat kiinnostavia vaihtoehtoja. Halonhakkuu ja kiviaidan teko-
kin luetaan Ahvenisella harrastuksiin. 
 
Jos nämäkään eivät vielä riitä, voi osallistua yhdistystoimintaan. Ahvenisella toimivat Ah-
venisen Marttayhdistys ry, Ahvenisen Kyläyhdistys ry ja metsästysseura Rukaveden Erä ry. 
Ahvenisen kyläyhdistystä luotsaa vuonna 2007 Hannu Lappalainen. 
 

 

                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyksiä ja yhteenliittymiä 
 

 Ahvenisen kyläyhdistys, vuonna 

   2007 puheenjohtajana toimii  

  Hannu Lappalainen 

 Rukaveden Erä 

 Ahvenisen Marttayhdistys 

 sauvakävelyryhmä 

 Enon kylän osakaskunta 

 Justander-Mähönen hirviseura 

 Veikko Justander – hirviseura 

 Enon harmonikkakerho 

 enolaiset yrittäjät 

 Valkealammen virkistyskalastus-

alue 

 Ahvenisen Keskustan  

   paikallisosasto 

 Ahvenisen maamiesseura 

 Tupperware-kutsut 
 

Tapahtumia ja tempauksia 
 

 Punaisen talon toiminta 

 perinnepäivät 

 käsityömyymälä 

 teemapäivät 

 taidenäyttely 

 luontopolku 

 hirvipeijaiset 

 onki- ja pilkkikilpailut 

 patikkaretket 

 joulukonserttiretket 

 teatteriretket 

 äitienpäivä ja isänpäivä 

 Yhteisvastuutempaus 

 laskiaisrieha 
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Yrittäjyydelle Ahvenisen kylällä on hyvä ilmapiiri. Kylältä löytyy monenlaista yritystä: 
muun muassa maataloutta, höyläämö, hevostalli, ruokohelpiviljelijä, taksiyrittäjä, koiriin 
liittyvää yrittäjyyttä, liikennekoulu ja monia muita yrityksiä, jotka on lueteltu Kylän henki 
ja ilmapiiri –liitteessä. 

 

Vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 
 
Ahvenisen nelikenttäanalyysiä työstettäessä todettiin, että luonto ja ympäristö ovat alueen 
vahvuus ja tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi matkailun kehittämiselle. Palvelujen 
puuttuminen aiheuttaa sen, että vanheneva väestö muuttaa pois ja lapsiperheetkään eivät 
välttämättä hakeudu Ahveniselle, kun koulua ei ole enää.  
 

 
 

 
 

 

VAHVUUDET 
- keskeinen sijainti 

- rauhallinen 

- kaunis vesistö / ympäristö / maisemat 

- puhdas luonto 

- kulkuväylät hyvät 

- hyvät tiet 

- luonto monipuolinen (vaarat, vedet) 

- yhteistyökykyisiä ihmisiä 

- käsityömyymälä, Punainen talo 

- luistinrata / jalkapallokenttä 

- viihtyisä paikka 

- Enon parhaimmat ja kalleimmat tontit 
 

 
HEIKKOUDET 

- kouluton kylä – koulun lakkautus  

nuorten perheiden muutto 

- huonot yleiset kulkuyhteydet 

- ei palveluja (ei kauppaa, postia), pal-

velut kaukana 

- kevyenliikenteenväylän puuttuminen 

- ikääntyminen 

- vanhusten palvelu 

- linja-autoyhteydet 

- heikot palvelut 

- osa kyläläisistä passiivisia 

- koulun jälkeen ei kokoontumispaik-

kaa 

 

MAHDOLLISUUDET 
- tontit (Laukkalansaari) 

- matkailun kehittäminen Punaisen talon 

ympärille 

- kaunis ympäristö, kauniit maisemat 

- matkailulliset mahdollisuudet valta-

vat, matkailun kehittäminen 

- kaava 

- uudet asukkaat 

- toimintakeskus entiselle Ahvenisen 

koululle 

- kutsutaksin palveluiden saaminen 

 

UHKATEKIJÄT 

- uraanikaivos 

- maaltapako 

- eläkeläiskylä 

- vanheneva väestö muuttaa pois, kun 

ei ole palveluja 

- maa-alueiden yksityistyminen 

- uimarannat supistuvat 

- venepaikat 

- ei houkuttele lapsiperheitä 
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Synkistelyä ja irrottelua 
 
Kun ei ole koulua, ei ole mitään. Melkein näin voisi kuvailla kyläläisten tuntoja, kun ongel-
mia listattiin ja niistä äänestettiin. Koulun lakkauttaminen vei Ahvenisen asukkailta ko-
koontumispaikan. Samalla se vaikuttaa kylän kehittymiseen. 
 
Kehitykseen saattavat vaikuttaa myös muiden palvelujen puuttuminen. Kyläläiset kaipaa-
vat postia, kauppaa, palveluja lapsille ja vanhusväestölle. 
 
 

Ongelma Äänet 

Asukasluku 
      väestökato 

 

3 

Elinkeinot 
      matkailupalvelut puuttuvat 

      ei töitä lähellä 

 

5 

1 

Infra 
      kevyenliikenteen väylät puuttuvat 

      lentokenttä puuttuu 

 

3 

1 

Kulttuuri 
      tanssipaikka puuttuu – tansseja ei lähellä 

 

1 

Kunta 
      kunnan järjettömät päätökset 

      kunnan johto ei ymmärrä 

 

7 

3 

Kylä 
      tapahtumat yksien harteilla 

      epävarma tulevaisuus 

      passiiviset ihmiset 

 

6 

5 

2 

Kylätalo 
      kokoontumistilat puuttuvat 

 

8 

Palvelut 
      koulu lakkautettu 

      ei postia, ei kauppaa 

      ikääntyminen – vanhusten palveluja ei ole, ei palvelutaloa 

      liikenneyhteydet puuttuvat – ovat huonot – ei linja-autoa 

      palvelut puuttuvat 

      karaokebaari puuttuu 

      nettitilat puuttuvat 

      jatkuva kioski puuttuu 

 

15 

8 

7 

6 

4 

1 

1 

Väestö 
      lapsiperheiden poismuutto 

      ei uusia asukkaita 

 

6 

4 

Ympäristö 
      kunta ei arvosta perinnemaisemaa 

      ei kokkoa, ei Luotsiniemeä 

      sudet 

 

4 

2 

 

 



 7 

Kun synkistelyvaiheesta päästiin, tarkoituksena oli irrotella oikein kunnolla, jotta kaikki 
mahdolliset ideat saataisiin esiin. Valitettavasti ensimmäinen yritys katkesi varsin surulli-
sella tavalla. Aktiivinen kylätoimija Pentti Heiskanen menehtyi ennen kuin ilta pääsi al-
kuun. 
 
Pentin kuolema kuitenkin tuntui tiivistävän kyläläiset Ahvenisen kehittämisen taakse. Oli-
han Penttikin halunnut viedä asioita eteenpäin – ja ideoihin kirjattiin monta hänen unel-
maansa. 
 
Palvelut – se on avainsana! Äänestyksessä ensimmäiselle sijalle kipusi virkistyskeskus: kyl-
pylä, kuntosali, tanssipaikka, karaokebaari. Periaatteena oli, että jokaiselle jotakin. 
 
Punaisen talon ympärille haluttaisiin kehittää erilaisia toimintoja, jotka houkuttelisivat 
matkailijoita ja palvelisivat myös oman kylän asukkaita. 
 
Palvelujen lisäksi kunnan ja samalla tielaitoksen suuntaan haastetta tuli Eno – Ahveninen 
– Uimaharju –tien päällystämisen ja kevyenliikenteen väylän rakentamisen osalta.  
 
 

Idea Äänet 

Asukasluku 
      autiotilat hyötykäyttöön (tulomuutto, tonttipörssi) 

 

8 

Elinkeinot 
      elämyspiha 

      Punaisen talon kehittäminen – joulumyymälä, savusauna 

      maisemaravintola (karaoke) 

      eläinpuisto 

      ratsastuskeskus ja ravirata 

      kalastusmatkat 

      metsästysmatkailu saksalaisille 

      hakkutähteiden hyötykäyttö (työllistäminen) 

      vaippatehdas (aikuisten) 

      fysikaalinen hoitolaitos 

 

8 

7 

7 

5 

3 

1 

 

 

 

 

 
 

Jännittynyttä odotusta ilmassa. 

Ensimmäinen kyläsuunnitelmailta 

on alussa. 

Hei! Mitä te miehet siellä oikein 

meinaatte! 

Hely piirtää Hannun muotokuvaa – 

silmät kiinni!  
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Harrastukset 
      hiihtoputki 

      keilahalli 

      golf-kenttä 

      laskettelurinne 

      tattiretket 

      carting-rata 

      Ahvenisen maalaismaraton vuotuiseksi perinnetapahtumaksi 

      Hiisvaaran rinteille tisniland 

      kelkkareitti 

 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

Infra 
      kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto 

      Eno-Ahveninen-Uimaharju-tien päällystäminen 

      kevyenliikenteen väylä 

 

 

Kulttuuri 
      tanssipaviljonki satamarakennuksessa – tanssipaviljonki yleensä 

 

15 

Kylä 
     jouluna joulupukkiajelut 

 

Kylätalo 
      kylätalon saaminen yleensä 

 

 

Markkinointi 
      kylän esiintuominen 

 

Palvelut 
      Ahvenisen virkistyskeskus (kylpylä, kuntosali, tanssipaikka,  

        karaokebaari, jokaiselle jotakin) 

      vanhusten hoitokoti, palvelutalo – iso uima-allas, kylpylä 

      ABC-asema – kauppa ja leipomo sen yhteyteen 

      Risteilyjä kotisatamasta Kolille ja Saimaalle 

      puuhapaikka (lapsille ja erikseen aikuisille) 

      kauppakeskus (mm. käsityömyymälä) 

      Concorde-lennot Ahvenisen lentokentälle 

      Toimintakeskus vanhalle koululle – yhteistyössä kyläläisten kanssa 

 

32 

 

12 

4 

3 

2 

2 

Ympäristö 
     ydinjätteiden varastointi 

     pusikoiden alasajo 

 

1 

 
 

Tulevaisuuden visioita 
 
Tulevaisuuden hahmottelu oli selvää: Joensuu on osa Enoa, Ahveninen kasvussa – suoras-
taan Enon eliittiä oleva kylä, kyläläiset aktiivisia ja EU rahoittaa kaikki unelmat!  
 

1. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot:  (visio  2017 - 2022,  unelma 10-15 vuoden päähän ) 

 asukasluku kasvussa 

 erinomaisia matkailualan palveluita kylällä: koiravaljakkosafareita, kesähotelli, tanssipaik-

ka… 

 vanhuksilla palvelutalo 
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 Enon eliittiä 

 toimiva koulu (yksilöllinen) 

 toimivat liikenneyhteydet 

 vanhusten rivitalo 

 Laukkalansaaren tontit rakennettu 

 uusia asukkaita on 150 

 ABC-asema Ahvenisen ja Romppalan risteyksessä 

 risteilypalvelut, satama 

 

2. Kylän unelmat; päämäärämme ja  tavoitteemme 
 asukkaita lisää, entisten pysyvyys taataan 

 Punaisen talon toiminnan kehittäminen – Enon vetonaula 

 elävä ja toimiva kylä 

 elää kuolemaan saakka omalla kylällä 

 kylän uudet asukkaat ovat aktiivisesti mukana kylän toiminnassa 

 

3. Maailmanmenon vaikutus kyläämme 
 EU rahoittaa kaikki meidän unelmat 

 stressaantuneet eliitti-ihmiset haluavat maaseudun rauhaan 

 tietoliikenneyhteydet mahdollistavat mm. etätyön 

 uraanikaivos ? 

 venäläiset rantatonttien ostajat löytävät kylän 

 Joensuu on osa meitä 

 
 

Kehittämisohjelmia 

 
Kehittämisohjelmia työstettiin useilta teema-alueilta: ympäristö, markkinointi, kulttuuri, 
elinkeinot, infrastruktuuri, kylätoiminnan kehittäminen, kylätalo, asukasluku, harrastuk-
set ja palvelut.  
 
Harrastuksista ensisijaisiksi kylätoimijat nostivat omin voimin toteutettavat pyöräily-
retken ja Ahvenisen hölkän. Hölkkää on jo suunniteltukin ja se toteutetaan kuluvan 
vuoden kesä-heinäkuussa. Pyöräilyretkestä aiotaan saada vuosittain toteutettava yhden tai 
useamman päivän mittainen retki. Retkelle on vain löydettävä vetäjä ja kyläläiset on akti-
voitava mukaan. 
 
Punaisen talon kehittäminen pulpahteli esiin useamman kerran. Sen ympärille saisi 
hyvän hankkeen, joka palvelisi niin matkailu- ja muita elinkeinoja, kylän vakituisia ja kesä-
asukkaita.  Ajatuksena on toteuttaa Punaisen talon ympärille elämyspiha, eläinpuisto, käsi-
työmyymälä, eräkeskus, kalastus- ja metsästysmatkailua sekä kesäasukkaiden kohtaamis-
paikka. 
 
Ennen kuin toteuttamisasteelle päästään, on ratkaistava muutama seikka. Ensinnäkin ta-
lon omistusoikeus on yksityisellä, joten hänen kanssaan tulee käydä neuvotteluja. Yrittä-
jääkään ei vielä ole. Rahoitusongelmaan on mietitty esimerkiksi Leader-rahoitusta.  
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Menestyksellinen toiminta vaatii usean tahon yhteistyötyötä: kyläyhdistys, Marttayhdistys, 
Rukaveden Erä, 4H-yhdistys, Enon kunta ja Enon Osuuspankki nousivat esiin mahdollisi-
na yhteistyökumppaneina. Kehittämishankkeen toteuttamisajaksi suunniteltiin vuosia 
2008-2015. 
 
Useita toimijatahoja vaativia kehittämisohjelmia, joista saa toteutettavia hankkeita, ovat 
perinnemaiseman hoito, uusi uimaranta-alue ja maisemasuunnitelma. Pe-
rinnemaiseman hoidossa rahoitusta on ajateltu saatavan Pohjois-Karjalan ympäristökes-
kuksen projektista. Maisemasuunnitelman toteuttamisessa yhteistyötahoja ovat mm. Poh-
jois-Karjalan Kylät ja Maaseudun Sivistysliitto. Uimarantaan vaikuttavat kunnan suunni-
telmat. 
 
Palvelujen osalta terävimpään kärkeen nousivat lasten puuhapaikka ja perhepäivähoito-
paikka, vanhusten hoitokoti, siivousrinki ja kylätalkkari.  
 
 
 

 
 
                 



 
 

 
 
 

 

 

Teema: Ympäristö 
TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Perinnemaiseman hoito – 
pusikoiden raivaus 

Rahoitus P-K:n ympäristökeskuksen projekti Kyläyhdistys 
Marttayhdistys 
4H-yhdistys 

2007-2008 

Uusi uimaranta-alue  Enon kunnan suunnitelmat  2007 
Maisemasuunnitelma Maanomistajat eivät huomaa 

pusikoitumista 
Kurssi, suunnitelma Kyläyhdistys,  

P-K:n Kylät 
2007-2009 

Teema: Markkinointi 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Nettisivu - tilapörssi Asiantuntemus 
Palvelintila 

Koulutus Kyläyhdistys 2007 

Tienvarsimainonta Luvan hakeminen 
Mainoksen suunnittelu ja toteu-
tus 

Luvan hakeminen Kyläyhdistys 
Tiehallinto 

2007 

Teema: Kulttuuri 

TOIVESUUNNITELMA 

Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 

Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 

Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 

Ketkä / kuka 

Aikataulu 

Seuranta 
Satama ja tanssipaviljonki Parkkipaikkojen puute 

Rahoitus 
Uuden kyläläisen kesyttäminen yrittäjäksi Hannu Lappalainen 2007-2017 
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Teema: Elinkeinot 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Punainen Talo 
- elämyspiha 
- eläinpuisto 
- käsityömyymälä 
- kalastus-metsästys-matkailu 
 
- eräkeskus 
- kesäasukkaiden kohtaa-
mispaikka 

Omistusoikeus yksityisellä 
Kyläyhdistyksellä ei ole tarvitta-
vaa rahoitusta 
Yrittäjä puuttuu 

Suostuttelu 
Neuvottelu omistajan kanssa 
Useampia vastuutahoja 
Leader-rahat 
Ympärivuotinen toiminta 
Markkinointi 

Kyläyhdistys 
Marttayhdistys 
Rukaveden Erä 
4H-yhdistys 
Enon kunta 
Enon Osuuspankki 

2008-2015 

 
Teema: Kylätoiminnan kehittäminen 

TOIVESUUNNITELMA 

Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 

Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 

Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 

Ketkä / kuka 

Aikataulu 

Seuranta 
Lösölän talo perinnetaloksi + 
perinnepiha 

  Jaakko Saaristo 2010-2015 

Pisteaidan teko    2008 

Teema: Kylätalo 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Punaisen talon saaminen 
kylätaloksi 

Yksityisomistus 
Lämmitysjärjestelmät 
Vesi ja viemäröinti 
Rakennuksen ns. huono kunto 
Rahoitus 

Sopimus käyttöoikeudesta pitemmälle 
ajalle 
Yhteistyö 4H:n ja kunnan kanssa 
EU-rahoitus 

Kyläyhdistys 
Marttayhdistys 
4H 
Kunta 
 

2007-2010 
 

 

Teema: Asukasluku 
TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Autiotilat hyötykäyttöön – 
tonttipörssi 

Omistajat eivät halua luopua 
Talojen huono kunto  
Ei tietoa vapaista tiloista 

Tiedottaminen 
Suostuttelu 
Kunnostusapua tarjotaan  

Kyläyhdistys 
Projektisihteeri 

2007-2009 
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Tulomuutto Työpaikat puuttuvat 
Ei tietoa vapaista tiloista 

Kunnolliset ulkorakennukset yritystoimin-
taa varten (navetat, tallit) 
Kootaan tiedot vapaista tiloista 

Kyläyhdistys 2007 

Lapsiperheiden viihtyminen 
kylällä 

Lapsille ei ole koulua eikä harras-
tuksia kylällä 

Järkevät koulukyydit 
Kerhot koulupäivän jälkeen 

Enon kunta  

Veneretket 
Matkailukeskus kunnan mail-
le 

Yrittäjä puuttuu Mainonta, markkinointisuunnitelma val-
miiksi 

Kunta 
Kyläyhdistys 

2008-2015 

Teema: Harrastukset 

TOIVESUUNNITELMA 
Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 
Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 
Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 
Ketkä / kuka 

Aikataulu 
Seuranta 

Sieniretket (tattiretket) 
- opastetut 
- vieraspaikkakuntalaisille ja 
ulkomaalaisille 

Sieniasiantuntija 
Passiiviset ihmiset 
”Salainen tieto” sienipaikoista 

Sieniasiantuntija vetäjäksi 
Markkinointi lehdissä ja netissä 

Kyläyhdistys 2008 

Pyöräilyretki 
- yhden tai useamman päivän 
- eväät mukaan 
- varusteet sään mukaan 

Passiiviset ihmiset  Vetäjä Vuosittain tou-
ko-syyskuussa 

Kelkkareitti 
- liittymä Ahveniselta merki-
tylle kelkkareitille 

Maanomistajien luvan saanti Ajoluvan saanti maanomistajilta Kelkkailijat 2008 

Käsityöpiiri Paikka 
Vetäjä 

Pitäisi etsiä kokoontumistila Martat (Aune Heiskanen) 2008 

Maalaismaraton 
Ahvenisen hölkkä 

 Suunniteltu juttu Kyläyhdistys Kesä-heinäkuu 
2007 

Kalliokiipeily Asiantuntija Asiantuntijan hankkiminen Kyläyhdistys 2010 
Köysirata Rahoitus Paikka Kyläyhdistys 2012 

Teema: Palvelut 
TOIVESUUNNITELMA 

Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 

Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 

Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 

Ketkä / kuka 

Aikataulu 

Seuranta 
Vanhusten hoitokoti 
- rivitalomuotoinen 
- ympärivuorokautinen ”val-
vonta” 

Rahoitus Kunnan, valtion ja EU:n rahoitus 
Yrittäjän löytäminen 

Kunta 
Kyläyhdistyksen mää-
räämät henkilöt 

2015 
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Lasten puuhapaikka 
- Punaisen talon yhteyteen 
- pieneläimiä 
- kiikut 
- hiekkalaatikot 
- pieni uima-allas 
- kiipeilyteline 
- vieterihevoset 
- liukumäki 

Tekijät? Talkootyönä 
Jokainen ”kaivaa komeronsa” 

Kyläläiset 2007 

Perhepäivähoitopaikka Ammattitaitoinen perhepäivä-
hoitaja 

Hoitopaikka 
Yhteistyö palvelua tarvitsevien kanssa 

Kunta 2007 

Toimintakeskus vammaisille 
koululle 

Kunnan päättäjät  Kunta  

Siivousrinki Kuka hoitaa paperihommat? 
 
Rahoitus 

Pieni korvaus paperihommien tekijälle – 
koulutusta 4H:lta 
EU, työllisyysvaroin 

Kyläyhdistys 
Rinki 

 

Kylätalkkari Riittääkö töitä yhdellä kylällä? 
Rahoitus 

Selvitys tarpeesta 
Markkinointia 
EU, työllisyysvaroin 

Kyläyhdistys 
Yrittäjä 

2007 

 
Teema: Infra 

TOIVESUUNNITELMA 

Kehittämishanke / idea 

TOTEUTUSOHJELMA 

Toteuttamisen esteet 

Toimenpiteet esteen poistamiseksi 

Keinot hankkeen toteuttamiseksi 

Vastuu tahot 

Ketkä / kuka 

Aikataulu 

Seuranta 
Kevyen liikenteen väylän 
saaminen 

Sillan rakenteet eivät kestä 
Ei ole rahaa 
Tielaitos haluton toteuttamaan 

EU-rahoitus 
Fortumin ja Sampo-yhtiöiden optiot kylien 
kehittämiseen 

Tielaitos 
Kunta 

2010-2012 

Kunnallinen vesi- ja viemä-
röintiliittymä 

Rahan puute 
Vesialueen alitus 

Asian kuntaan vieminen 
Osakkaiden kartoitus 

Kyläyhdistys 2013 
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Hankkeet – toimijat - rahoitus    
 

Kyläläisten omin voimin tehtävät toimenpi-

teet 

(kun mahdollisesti tarvittavat maanomistaji-

en yms. luvat on saatu)  

Ulkopuolista rahoitusta vaativat toimenpi-

teet 

Ulkopuolista toimijaa ja rahoitusta vaativat 

toimenpiteet 

Nettisivu – tilapörssi 

Tienvarsimainonta 

Autiotilat hyötykäyttöön – tonttipörssi 

Tulomuutto 

Sieniretket (tattiretket) – opastetut, vie-

raspaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille 

Pyöräilyretki 

Ahvenisen hölkkä 

Kalliokiipeily 

Köysirata 

Lasten puuhapaikka 

Siivousrinki 

Kylätalkkari 

 

 

Perinnemaiseman hoito – pusikoiden raivaus 

Uusi uimaranta-alue 

Maisemasuunnitelma 

Satama- ja tanssipaviljonki 

Punainen talo – elämyspiha, eläinpuisto, käsi-

työmyymälä, kalastus-metsästys-matkailu, 

eräkeskus, kesäasukkaiden kohtaamispaikka 

Lösölän talo perinnetaloksi + perinnepiha 

Punaisen talon saaminen kylätaloksi 

Lapsiperheiden viihtyminen kylällä 

Veneretket 

Matkailukeskus kunnan maille 

Kelkkareitti – liittymä Ahveniselta merkityl-

le kelkkareitille 

Käsityöpiiri 

Vanhusten hoitokoti – rivitalomuotoinen, 

ympärivuorokautinen ”valvonta” 

Perhepäivähoitopaikka 

Toimintakeskus vammaisille koululle 

Kevyenliikenteen väylän saaminen 

Kunnallinen vesi- ja viemäröintiliittymä 

 

 



 

Kylän henki ja ilmapiiri –liite 
 
 

1. Mitä toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kylissämme on? 
- Ahvenisen kyläyhdistys 

- Rukaveden Erä 

- Ahvenisen Marttayhdistys 

- 4-H kerho, Ahvenisen nuorisoseura ja partio eivät ole toiminnassa 

- sauvakävelyryhmä 

- Enon kylän osakaskunta 

- Justander-Mähönen hirviseura 

- Veikko Justander – hirviseura 

- Enon harmonikkakerho 

- enolaiset yrittäjät 

- Valkealammen kalastuskunnat 

- Ahvenisen Keskustan paikallisosasto 

- Ahvenisen maamiesseura 

- Tupperware-kutsut 

 

2. Pitävätkö kyläläiset yhteyttä keskenään? Yleistäen voidaanko määritellä miten 
kyläläiset suhtautuvat omaan kylään? 
Mitä perinteisiä tai erikoisia tapahtumia tai tempauksia kylämme järjestää? 
 

- Punaisen talon toiminta 

 perinnepäivät 

 käsityömyymälä 

 teemapäivät 

 taidenäyttely 

 luontopolku 

- hirvipeijaiset 

- onki- ja pilkkikilpailut 

- patikkaretket 

- joulukonserttiretket 

- teatteriretket 

- äitienpäivä ja isänpäivä 

- Yhteisvastuutempaus 

- laskiaisrieha 

 

3. Mitä yrityksiä kylällä on? Minkälainen ilmapiiri kylällämme on yrittäjyydelle? 
Hyvä ilmapiiri 

- Enon höyläämö 

- Tero Liimatta energiahakeyrittäjä 
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- Enon liikennekoulu 

- Juureskuorimo Puhakka (sekä viljan ja perunan viljely) 

- Kortesuon turkis 

- Reino Justander, maatalous, lypsykarja 

- Marja Kuokka, nahkatuotteita, valjaita, koiratarvikkeita 

- Pentti Holopainen, maatalous, lypsykarja 

- Pauli Pölönen, maatalous, hirsiveistämö, lypsykarja 

- Ahosen hevostalli 

- Maria Lampén, mattoja 

- Ahvenisen kioski 

- Pertti Martiskainen, kennel ja koiranruoka 

- Veikko Justander, kirvesmies, traktoriurakointi 

- Erkki Holopainen, taksi 

- Terho Karppinen, traktoriurakointi 

- Jouko Kähkönen, ruokohelpiviljelijä 

 

4. Kylän verkostot? 
- Pokali (Pohjois-Karjalan liikunta) 

- Pohjois-Karjalan Kylät 

- Marttayhdistykset 

- 4-H kerho, Ahvenisen nuorisoseura ja partio eivät ole toiminnassa 

- Punainen talo ja siivousrinki 

- Osuuspankki 

- Enon kunta 

- pilkkikilpailut 

- muut kyläyhdistykset 

- Enon harmonikkakerho 

- enolaiset yrittäjät 

- kalastuskunnat 

- hirviporukat 

- seurakunta 
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5. Kylän ammatit  
 

laboratoriotyöntekijä, teräasettaja, kanslisti, jokapaikanhöylä, laitosmies, korjaus-

mies, yrittäjä, metsätalousinsinööri, maanviljelijöitä, liikenneopettaja, metsäkoneen 

kuljettaja, sairaanhoitaja, laitosapulainen, taksiautoilija, myyjä, koneteknikko, psyko-

logi, opettaja, maalari, massan II valvomohoitaja, iktyonomi, erävalvoja, kirvesmies, 

sähkömies, kehitysvammaohjaaja, kuorma-autonkuljettaja, lastentarhanopettaja, ag-

ronomi, sahateknikko, emäntä, lähihoitaja, DI, tietokoneinsinööri, eläkeläiset  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
7. Luontokohteet, rakennukset ja paikat meillä 

 

kiipeilykalliot, hiekkarannat, Kirkkoniemen kirkon muistomerkki, Laukkalansaaren kap-

pelin muistomerkki, Punainen talo, Rukaveden Erän erämaja, Murikan maja, Ahvenisen 

kioski, koulu (loppunut 2006), Hirvilahden koulu (loppunut n. 65), Luotsiniemi, Ahveni-

sen silta, Hiisvaara (yli 250 m), Moisseenvaara (yli 250 m), Lösölä, kaikki eläimet löy-

tyy (karhusta hiireen), mustakurkku-uikku, valkoselkätikka, majava, Pielinen, Rukavesi, 

paljon pieniä järviä ja lampia,  

 

 

 

6. Kylän harrastaminen 
 

sauvakävely, metsästys, kalastus, marjas-

tus, sienestys, kukkienkasvatus, tanssimi-

nen, jalkapallo, sähly, yöjuoksu, koirien 

kusetus, uiminen, käsityöt, askartelu, ak-

ryylimaalaus, maratonjuoksu, hiihto, luis-

telu, musiikki, rahankeräily, yhdistystoi-

minta, karaoke, ratsastus, moottoripyöräi-

ly, pyöräily, lenkkeily, veneily, uistelu, lu-

keminen, kirjoittaminen, laulu, verkon-

pauloitus, pajutyöt, kiviaidan teko, halon-

hakkuu, metsänhoito, umpihankikävely, 

bongailu, digikuvaus, lumikenkäkävely, um-

pihankihiihto, samoilu 
 



 19 

 

8. Kylän rajat 
 

lännessä Kontiolahti, Pielisellä Laukkalansaaren eteläosa, pohjoisessa Herajoen suu, 

idässä Rukavesi, eteläpuolella kalalaitoksen seutu  (Karhunsalo) 
 

9. Oman kylän palvelut 
 

höyläämö, juureskuorimo, kesäkioski, heinäkuussa Punainen talo (kahvio ja käsityömyy-

mälä), ratsastus, aurauspalvelut, sähkötyöt, taksipalvelut, kirjastoauto, myymäläauto 
 

10. Kylän sijainti 
 

50 km Joensuuhun ja Lieksaan, 60 km Juukaan ja Ilomantsiin, Enon kirkolle 15 km, Ui-

maharjuun 10 km, veneellä pääse vaikka mihin 
 

11. Kylän maankäyttösuunnitelmat 
 

- rantayleiskaava 

- Laukkalansaaren asemakaava, vesijohto ja viemäröinti 
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