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Vertaisohjaajia Karjalan 
kylille-hanke

➢ Vertaisohjaajia Karjalan kylille on Joensuun seudun Leader -yhdistyksen, Pohjois-Karjalan 
Marttojen sekä Maaseudun Sivistysliiton yhteinen hanke, toteutusaika 2017-2018.

➢ Hankkeen tarkoituksena on kouluttaa maaseudun vapaaehtoistoimijoita 
kyläkehittämisen, asuinympäristön pienrakentamisen sekä luonnontuotteiden keruun ja 
omavaraisviljelyn vertaisohjaajiksi.

➢ Koulutetut saavat perusvalmiudet vähintään kahden edellä mainitun koulutusteeman 
sisällöstä.

➢ Hankkeen puitteissa on jo aloitettu kyläsuunnitelma Kontioniemessä sekä 
villiyrttikoulutukset Heinävaarassa.

➢ Vertaisohjaajilla on mahdollisuus kokeilla oppien soveltamista kotimaan lisäksi Venäjän 
Karjalan pilottikylissä. Ohjaajat pääsevät myös suunnittelemaan ulkomaisen ryhmän 
ohjelmaa ja ottamaan vieraita vastaan. 

➢ Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kotkatjärven Elävä kylä -yhdistyksen, Prääsän Mylly-
säätiön ja Vieljärvellä toimivan Karjalan kulttuuriperintösäätiön kanssa.

➢ Suomen delegaatio kävi tutustumassa yhteistyötahoihin 9.-12.5.2017.



Matkaseurueemme: Jertta ja Markku Harinen Kontioniemen kyläyhdistyksestä, Maarit Sallinen-Uusoksa ja Tiina 
Anola-Pukkila Pohjois-Karjalan Martoista, Pirkko Hyvärinen ja Oxana Rassokha Leaderista sekä Timo Reko 

MSL:sta. Kameran takana Anna-Maria Ronkainen Leaderista.



Matkakohteenamme oli Prääsä ja sen lähikylät Kotkatjärvi, Ylä-Aunus, Kinnermäki ja 
Vieljärvi



Keskiviikkona 10.5. pidettiin seminaari Kotkatjärven koululla, jossa sekä venäläiset isännät 
että suomalaiset vieraat pitivät puheenvuoroja ja opetustuokiota. Lisäksi kävimme ns. 

”pyöreän pöydän neuvottelun” paikallisten aktiivien ja Elävä kylä –yhdistyksen puheenjohtaja 
Aleksei Andreikon kanssa.



Kotkatjärven koulu, jossa 
seminaarimme pidettiin, 

toimii kyläkeskuksena

Koulussa opetetaan 
karjalan kieltä



Kotkatjärveläinen Svetlana Gormina piti 
näytöksen mahlan talteenotosta

Maarit Sallinen-Uusoksa 
demonstroi marjapensaiden 

oikeaoppista leikkaamista 



Kotkatjärveltä siirryimme 
Ylä-Aunukseen, kuvissa 
Ylä-Aunuksen entinen 

koulu, nykyinen kylätalo



Paikalliset aktiivinaiset ovat perustaneet Ylä-Aunukseen TOS-ryhmän.



Martat pitivät pienen opetustuokion siemenpussien askartelemisesta



Torstaina 11.5. tutustuttiin Prääsän etnokulttuuriseen keskukseen ja laitettiin alkuun 
syötävä taideteos yhteistyössä Mylly-säätiön, Prääsän paikallishallinnon sekä 

paikallisten asukkaiden ja yrittäjien kanssa.





Prääsästä seurueemme siirtyi Kinnermäen 
majapaikkaan.



Perjantaina 12.5. Suomen delegaatio vieraili vielä ennen kotimatkaa Karjalan 
Kielen Kodissa Vieljärvellä, Tiina Anola-Pukkila piti työpajoja sienivatruskoihin ja 

nokkosnäkkileipään liittyen.

➢ Samalla suunniteltiin jatkoa tulevalle syksylle, jolloin vapaaehtoiset rajan molemmin puolin 
ohjaavat toisiaan. Aiheiksi tulivat mm. perinteisen aidan (pisteaita suomalaisittain ja 
kurellinen aita karjalaisittain) sekä kohopenkin tekeminen Kodin pihalle ja erilaiset 
säilöntämenetelmät.



➢ 17.-19.8.2017 ryhmä Venäläisiä kyläaktiiveja saapuu 
tutustumaan Joensuun seudun Leader-, Martta- ja 
kylätoimintaan.

➢ Syyskuun alussa 2017 Vertaisohjaajia Karjalan kylille jalkautuu 
jälleen samoihin karjalaisiin kyliin kuin nyt keväällä. Silloin on 
mukana uusia pienrakentamisen ja luonnontuotteiden keruun 
harrastajia ohjaajien lisäksi. 

➢ Suomen puolella hanke etenee vertaisohjaajakoulutusten ja 
kyläsuunnitelmien merkeissä. Seuraava koulutus villiyrteistä 
on 8.6. Heinävaaralla ja elokuussa alkavat sienikoulutukset 
Kinahmossa.

Hankkeen jatko




