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Elontilan väelle metsä on täynnä
taianomaisia hetkiä
1800-luvulla elänyt luonnontieteilijä, kansallispuistoliikkeen alullepanija John Muir on
sanonut: ”Suorin tie maailmankaikkeuteen
kulkee erämaametsän kautta”. Lauseessa
on edelleen sanomaa. Metsässä on vahvasti
läsnä juuri ne elämisen elementit, joista itse
asiassa koko elämä koostuu – olemmehan
me kaikki maata, ilmaa ja vettä ja toimimme

auringonvalon antaman energian voimalla.
Tätä elämän virtaa voimme kokea ja aistia
voimakkaasti juuri metsässä – voimme kokea olevamme osa isompaa kokonaisuutta
ja kuten Muir totesi, olemme aistimassa ja
ymmärtämässä samalla koko maailmankaikkeutta.
Metsän eliöyhteisö on arvokas kokonai-

TIEDOTE

Lieksan
eteläpuoliset kylät,
vesi- ja viemärihanke
etenee, vahvistetaan
aluetta yhdessä!
Verkostojen rakentamisessa tarkoituksena on alueen tasapainoinen kehitys”. Miksi
ei nyt olisi? Alueen Infran täytyy olla kunnossa, että alueelle ylipäätään muutetaan
ja rakennetaan! Vesihuolto on sähkön ohella tärkeimpiä asioita tänä päivänä kun
mietitään minne rakennetaan tai muutetaan asumaan.
Etätyö jos ja kun se lisääntyy, silloin entistä enemmän katsotaan minne muutetaan
asumaan. Eläkeläisillä on samoin suunnitelmia minne muutetaan eläkepäiviä
viettämään, usein se on kesämökki joka muutetaan ympärivuotiseen käyttöön
soveltuvaksi. Teiden kunto on sekin tärkeä asia mutta niiden kunnostus määräytynee käytön mukaan jota tielaitos seuraa.
Päiväkodit koulut ja etenkin kauppa toimivat ja pysyvät siellä missä niille on tarvetta.
Onneksi nämä palvelut vielä sijaitsevat alueellamme. Alueen yrityksille puhtaalla
vedellä, sen riittävyydellä ja asianmukaisella jätevesienkäsittelyllä on suuri merkitys.
Sarkkila- Vuoniskylien vesi-viemärisuunnitelmaa on pohdittu ja tarkasteltu asiantuntevasti ja suurella joukolla. Mukana ovat olleet, Lieksan kaupunki ELY- ( entinen
Ympäristökeskus ) keskus, kaksi suunnittelutoimistoa ja osuuskunnan hallitus sekä
osuuskunnan jäsenet. Osuuskunnan hallituksessa on olleet edustajat joka kylältä.
Kaikki tahot ovat pitäneet parhaana vaihtoehtona keskitettyä ratkaisua jossa vesi
tuodaan Lieksan taajamasta ja jätevedet viedään Lieksan jätevedenpuhdistamoon.
Yhteinen verkosto alueelle on tasapuolinen kaikille ja toimii. Rahoitus tällaiselle
yhteishankkeelle jossa on sekä vesi- että viemäriverkosto on paras mahdollinen,
pelkälle viemäri-hankkeelle ei ole saatavissa yhteiskunnan tukea, ainakaan näin
suuressa määrin. Vuonislahden vesijohtoverkostollakin alkaa olla jo ikää. Tässä
yhteydessä se olisi mahdollista tarkistaa ja uusia tarvittavilta osilta.
Valitettavasti kaikilla ei ole syrjäisen sijainnin ja verkoston rajallisen kapasiteetin
takia mahdollisuutta päästä mukaan tähän helppoon ja huolettomaan järjestelmään.
Vesi tulee ja jätevedet lähtevät, osuuskunta pitää huolen laitteistaan. Muita vaihtoehtoja kiinteistökohtaisille ratkaisuille on olemassa. Näiden valinnassa kannattaa
olla tarkkana, moni on maksanut niissä kalliit oppirahat.
Pielisen Karjalassakin on jo toteutettu monia osuuskuntapohjaisia vesi- ja viemäriverkostoja. Hankkeessa ei siis ole kyse mistään uudesta ja ennenkuulumattomasta
asiasta. Verkoston rakentamista alueella on pyöritelty jo vuodesta 2007 asti kun
vesihuollon esiselvitys teetettiin, sen jälkeen ei ole tullut esille mitään toissijasta
vaihtoehtoa jolla alueella pystyttäisiin yhtä helposti täyttämään tiukentuvan jätevesiasetuksen kriteerit. Nyt tarvitaan aidosti koko alueen tasapainosta kehittämistä
ja yhteen hiileen puhaltamista. Näin alue saavuttaa jälleen yhden uuden merkkipaalun ja pysyy kehityksen kelkassa! Syksyyn 2012 mennessä hanke etenee
jo Siikajokeen saakka.
Parhaiten tietoa saa liittymällä osuuskuntaan ja käymällä osuuskunnan järjestämissä
Info-tilaisuuksissa. Myös hallituksen jäseniltä sekä kotisivuiltamme saa lisätietoa
sarkkilavuoniskylienvesiosuuskunta.palvelee.fi
			 Sarkkila-Vuoniskylien Vesiosuuskunnan hallitus

Kolin Mattilassa toimivan Elontilan retkissä metsä ja Kolin kansallispuisto on vahvasti
läsnä – näissä retkissä ja myös nimissä on
taikaa: Kohtaamisia metsässä, Katselujuhla,
Luonnon lumoa Kolin perinnemaisemassa,
Muirin taival, Hiljentymisen hetki. Näillä
retkillä voi kokea ihmettelyn iloa, olemassaolon riemua ja läsnäolon voimaa!
Ympäristövastuullinen elämäntapa, luonnon merkityksellistä kohtaamista edistävä
luontomatkailu, sekä luonnon keskellä, kauniissa perinnemaisemassa sijaitseva Mattilan
tila luovat Elontilan toiminnan punaisen
langan. Mattilan tilan historia ulottuu aina
1750 –luvulle asti ja paikka huokuu edelleen
vanhan ajan tunnelmaa ja levollisuutta.
Mattilan Haltijakahvilassa suositaan tuleva
kesänäkin lähi- ja luomuruokaa sekä Reilua
kauppaa. Tulevana kesänä tilan kokonaisuutta täydentävät suomenlampaat ja ensimmäistä kertaa myös maatiaiskanat ja kukko.
Elontilan toiminta ja Mattilan tila Kolin
kansallispuistossa on ihmisille, joiden sydän sykkii läsnäololle, elämänilolle, arjen
taialle, hiljaisuudelle ja joilla on halua kokea
Kolin loputtoman yltäkylläisten ja ylevien
vaaramaisemien kauneus. Elontila Ay , YläKolintie 12 B, 83960 Koli (Mattilan tila),
045-8797999, et@elontila.fi, www.elontila.fi
Teksti ja kuvat Elontilan väki,
Kaija Jolkkonen ja Ilkka Aula

suutena - kasvien ja eläinten ja elottoman
luonnon yhdistelmänä, jolle koko metsän
elämän jatkuvuus perustuu. Metsän eliöyhteisö muodostaa jättiläismäisen verkon, jossa
jokaisella elävällä oliolla on tärkeä merkitys.
Myös me ihmiset olemme osa tätä kokonaisuutta, osa kaiken kattavaa elämänverkkoa.
Metsän merkitys meille ihmiselle on
suuri. Metsässä kulkiessa helposti oivaltaa,
että meillä on muunkinlaisia tarpeita, kuin
kehojemme aineelliset ja fyysiset tarpeet.
Voimme helposti ymmärtää metsän merkityksen ihmisen kauneuden, hiljaisuuden
ja harmonian tarpeiden tyydyttämisessä.
Kuinka usein löydämmekään itsemme
metsässä vain kuuntelemassa, katselemassa,
hiljentymässä, olemalla läsnä tässä hetkessä
– tässä ja nyt. Tuolloin voimme kokea, että
kaiken havainnoimamme tuolla puolen on
jotain hyvin merkittävää: pyhyyttä, jota ei
voi ymmärtää ajattelun avulla.

Kyläkaavoitukseen saadaan
koulutusta syksyllä
Kylien ja maaseudun kaavoitukseen saadaan syyskuun 6.-7. päivinä 2012 koulutusta
Vuonislahdessa, joka oli kehittämishankkeen yksi piloteista ja ainoa Itä-Suomesta.
Itäsuomalaisia kylätoimijoita, viranomaisia
kutsutaan nyt tutustumaan kyläkaavoitukseen, soveltamaan toimintaa omalle
seudulle ja keskustelemaan suunnittelusta
moniäänisesti kyläseutujen parhaaksi.
Koulutuksessa kuullaan hankkeen
asiantuntijoiden, pilottikylien ja kehittäjien näkemyksiä kyläkaavoituksesta.
Tapahtumassa tutustutaan kyläpilottien
kautta suunnittelun erityiskysymyksiin ja

soveltamismalleihin.
Pääkouluttajana on oppaan teosta päävastuun kantanut Ympäristöministeriön
yliarkkitehti Anne Jarva (nyk. Hyvinkään
kaavoitusjohtaja).
Lähempiä tietoja: Heikki Kukkonen (heikki.kukkonen@hut.fi) ja Reino Kuivalainen
(reino.kuivalainen@liperi.fi)
Järjestäjät: Maaseudun sivistysliitto, Maaseutuasumisen teemaryhmä, Suomen kylät,
Pohjois-Karjalan kylät ja Vuonislahden
kyläseura ry
yhteistyössä Ympäristöministeriö, Lieksan kaupunki ja Liperin kunta

Opas kyläyleiskaavoitukseen julkistettiin
Valtakunnallisen kehittämishankkeen
tuloksena on valmistunut Kyläyleiskaavoitus-opas. Ympäristökeskuksen julkaisema
opas on suunnattu kaavoittajille, kunnille
ja kylille. Kyläkaavoitusoppaassa käsitellään maaseudun maankäytön suunnittelun
erityiskysymyksiä, välineitä ja menetelmiä.
Ohjeistus on tarkoitettu pääasiassa suoraan
rakentamista ohjaavien kyläyleiskaavojen
laadintaan alueilla, joilla rakentamisen paine
ei ole merkittävä.
Opasta voi soveltaa myös muissa maaseudun maankäytön suunnittelutilanteissa.
Opas kannustaa parantamaan maankäytön

suunnittelun laatua ja pohtimaan kussakin
tilanteessa tarkoituksenmukaisia suunnittelun ja ohjaamisen menetelmiä. On tärkeää,
että maaseudun ja kylien suunnittelu nähdään laajemmin osana seutujen ja kuntien
kehittämistä.
Opas on tarkoitettu auttamaan suunnittelijoita, kyläläisiä, päätöksentekijöitä
ja viranomaisia löytämään yhteisen kielen
kylien kaavoittamisessa ja muussa maaseudun suunnittelussa.
Ympäristöministeriö
(Suomen ympäristö 3/2012)

