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Maanantaina 6. lokakuuta 2008

uutiset

Lapsille kasvaa juuret ja siivet.
Peiposjärven kyläkoulun tunnuslause

Suonenjoki

Siikamäki–
Peiposjärvi
Varkaus

Pieksämäki

20 km

Vuoden kylä koolla kuusibaarissa: ”Me tehtiin se”
markku vuorikari

”Nasevien naisten, messevien miesten, nohe‑
vien nuorten, lisääntyvien lasten ja vireiden
varttuneiden oma kylä.” Pieksämäen Itäkes‑
kus kutsuu uusia asukkaita hurjaa vauhtia.
Suomen Kylätoiminta ry valitsi SiikamäkiPeiposjärven vuoden kyläksi. Se on
ihanteellinen paikka asua, lähellä kaikkea.
Palvelut saa omalta kylältä.
PIEKSÄMÄKI (MT)
”Täällä keskusteltiin kylä‑
koulun lopettamisesta. Meidän
äitien päässä syntyi ajatus, että
mitä jos... Me tehtäisiin itse!”
Siikamäki-Peiposjärven kylä‑
yhdistyksen Tuula Eloranta
hymyilee.
Kasvava ja kehittyvä ”Piek‑
sämäen Itäkeskus” sijaitsee
erinomaisten kulkuyhteyksien
varrella. Monet käyvät lähikau‑
pungeissa töissä Varkaudessa ja
Pieksämäellä.
”Meille vauvabuumilaisil‑
le syntyi kolme vuotta sitten
ajatus, että lasten päivähoito
omalla kylällä ja lähellä kotia
pitäisi olla mahdollista. Uusia
vauvoja alkoi syntyä tohinalla,
todellista tarvetta oli.”
Tällä hetkellä ”Ryhmikseen”
osallistuu neljätoista lasta.
Muskari järjestetään maanan‑
taisin. Kärrikerho sai alkunsa
kylän puuhanaisten toimeliai‑
suudesta.
”No kärri on tietenkin kärry,
joilla me lapsia työntelimme.
Rupesimme kokoontumaan
toistemme kotona, äidit ja lap‑
set. Miehet katseli ovelta.”
”Jos joku lapsi joutuu ole‑
maan pois, itku tulee. Meillä
lapset hitsautuvat hyvin yhteen,
on Kärrikerhoa, Muskaria,
Ryhmistä, Eskaria ja koulua”,
Eloranta naurahtaa iloisesti.
Peiposjärven kyläkoulussa
opiskelevat ala-asteen luokat
ensimmäisestä kuudenteen.
Pienet ryhmät antavat opetta‑
jille ja lapsille enemmän aikaa.
”Kyllä kannattaa. Ilmapiiri
on toisenlainen, koska luokkia
ja kouluja on todella vähän.
Siellä ei ole 500 vierasta naa‑
maa. Pystyy seuraamaan, mitä
välitunneilla tapahtuu ja kenen
välillä. Voi puuttua helpommin,
kun tuntee”, syksyllä koulussa
opettajana aloittanut Maarit
Hämäläinen toteaa.
Koulun tunnuslause on, että
lapsille kasvaa juuret ja siivet.
Kylässä yrittäjiä
joka lähtöön
Kylässä toimii kolme lypsykar‑
jatilaa ja yksi emolehmä-liha‑
nautatila. Vieraita Tarvaisen
tilalla on käynyt Amerikan Hol‑
lywoodista saakka. Kylpylän

kyselijät ohjattiin hierojalle.
Talon emäntä Tarja Tarvainen on moniosaaja. Hän
toimii hierojana, ompelijana ja
lähihoitajana. ”On tärkeää, että
saa olla kotona. Tällä hetkellä
lapsista nuorin on 8-vuotias”,
Tarvainen kertoo.
Hieronta järjestyy vaikka
hiekkarannalla mäntyjen alla.
Puskaradio toimii ja asiakkaat
ovat tyytyväisiä. Moni tulee
katsomaan eläimiä.
”Joku äiti sanoi, ettei heidän
lapsensa ole koskaan silittänyt
lehmää. Ne näkyvät vain auton
ikkunasta. Meidän tilalla saa
rapsuttaa, lehmiä on yhteensä
yli neljäkymmentä”, Tarvainen
naurahtaa.
Perheen poika, 18-vuotias
Matti-Ville Räsänen suunnit‑
telee tulevaisuutta. ”Pienestä
pitäen olen oppinut näihin
töihin. Maatalous oli selvä va‑
linta”, Räsänen tokaisee.
Tällä hetkellä hän suorittaa
maatilatalouden ammatti‑
tutkintoa, ja käy suurella lypsy‑
karjatilalla töissä. Seuraavana
odottaa armeija.
Lehmät polkevat omenaäm‑
pärin jalkoihinsa. Ufo huhuilee
Alienia. Vasikoiden nimikirja‑
mena on tänä vuonna A.
Talkoohenkeä
kuusibaarissa
”Oman kylän kehittäminen on
kaikille tärkeää. Täällä seu‑
rat toimivat yhdessä. Maa- ja
kotitalousseura, kyläyhdistys,
urheiluseura ja metsästysseura.
Jos jotain halutaan, se tehdään
yhdessä”, kuvaa Maa- ja koti‑
talousseuran puheenjohtaja
Esko Pulliainen.
Talkoita on kylällä tehty.
Maamiesseuran talo on kun‑
nostettu talkoovoimin. Pihaan
on pystytetty kuusibaari.
Hankerahaa on käytetty hyvin
vähän.
Ensi kesänä 2. heinäkuuta
järjestetään perinteiset Nos‑
talgiailtamat. Kylä kokoontuu
yhteen. Osallistujamäärä nous‑
see viiteensataan. Kari Vepsä
ja Trio Leikas vastaavat perin‑
teiseen tapaan musiikista.
Kuusibaarissa humisee. On
aihetta riemuun.

Tuula Eloranta, Esko Kinnunen, Esko Pulliainen ja Seppo Intke nojailevat kuusibaarin tiskiin.

Elämänkaariajattelua ja tositoimia
Valintaraati kiitteli kylän aitoutta ja alkuperäisyyttä
Vuoden kylän valintaraati
kiinnitti erityistä huomiota
siihen, että ”kylä on aito ja alku‑
peräinen, mutta samalla ajan
haasteisiin räväkästi tarttuva ja
voimakkaasti kehittyvä”.
Tämä on aivan totta. Siika‑
mäki-Peiposjärvi elää vahvasti
tätä päivää. Ja ennakoi myös
tulevaisuutta.
Elämänkaari-ajattelumalli nä‑
kyy kaikkien ikäryhmien palve‑

luissa. Vuoden kylän kohdalla ei
voida puhua kuolettuvasta maa‑
seudun kylästä, heikosta huolto‑
suhteesta tai lehmien puuttumi‑
sesta laitumelta. Mitkään maa‑
seudun perinteiset uhkakuvat
eivät tämän kylän kohdalla täyty.
Lapsia syntyy kuuden pie‑
nokaisen vauhdilla. Ikäihmiset
hoidetaan Hyvä koti ‑hoitoko‑
dissa, mutta pääosin kotona. Se
tuntuu olevan kylän emännille

kunnia-asia.
Kylään muuttaa jatkuvasti
uusia perheitä pääkaupunki‑
seudulta saakka. On tilaa raken‑
taa. On mehtää. Ja lapsilla hyvä
kasvaa.
Voitto tuli heti
Mikä on vuoden kylän suosion
salaisuus? Siikamäki-Peiposjär‑
vi haki ensimmäistä kertaa Vuo‑
den kylä ‑palkintoa, ja voitto tuli

heti kotiin.
Kilpailu on kovatasoinen ja
valinta tehdään kylien maa‑
kunnallisten yhteenliittymien
parhaista yhdeksästätoista eh‑
dokkaasta.
Yhtä selitystä tuskin löytyy.
Kylätoimijoille ja puuhanaisille
sekä miehille voitto oli yllätys.
”Ei me olla tätä erikoisemmin
ajateltu, että olis jotain ihmeel‑
listä, me ollaan tehty vaan, mitä

ollaan haluttu ja tarvittu.” Ja
remakka nauru päälle.
Kommentti tavoittaa yti‑
men ja sydämen. Joka kylä‑
toiminnassa ja vuoden kylässä
parhaimmillaan löytyy. Intoa.
Halua. Uskallusta. Tehdä asiat
itse, tehdä asiat toisin.
Vaikka posti vietiin, jäivät
kauppa, koulu, eskari, muskari
ja pipo.
PIRJA PELTOMÄKI
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Faktat

Siikamäki-Peiposjärvi numeroina
Kylä sijaitsee Etelä-Savossa,
Pieksämäen kaupungissa.
Matkaa on Varkauteen 26 km,
Pieksämäelle 13 km, Mikkeliin
78 km, Jyväskylään 101 km ja
Kuopioon 110 km.
Asukkaita kylässä on noin
300.
Kylän valtteja ovat vahva talkoohenki ja uusyhteisöllisyys.
Kylään on muuttanut yli 80
uutta asukasta viiden viime
vuoden aikana.
Peiposjärven kyläkoulu, Pieksämäen vanhin koulu, on otettu
käyttöön 11.9.1899. Se täyttää
ensi vuonna 110 vuotta.
Kylässä on 3 lypsykarjatilaa, 1
emolehmä-lihanautatila, 2 kylätaksia, 2 mainostoimistoa,
hevostiloja, metsätiloja, sa-

ha, autokorjaamo, vanhusten
hoitokoti, kotileipomoita, tilitoimisto, kyläkauppa, marjan‑,
viljan- ja heinänviljelyä, hieroja,
ompelija, lähihoitaja, metsuriyrittäjiä, metsä- ja työkoneyrittäjiä, kuljetusliike ja grillihiilen
valmistusta.
Nostalgiailtamat järjestetään Talolla ensi kesänä 14.
kerran.
Kyläyhdistys ry. rekisteröityi
vuonna 2005.
Uusin kyläsuunnitelma on
vuodelta 2008. Ensimmäinen
ilmestyi vuonna 1980-luvun
alussa.
Kylä valittiin vuonna 2008
Etelä-Savon vuoden kyläksi sekä valtakunnalliseksi vuoden
kyläksi.

Kirsi Konttinen tarjoilee Jere Touruselle omassa koulussa tehtyä kotiruokaa.

Matti-Ville Räsänen kaulailee Ufo-lehmän kanssa. Räsänen suorittaa maatilatalouden ammattitutkintoa ja osallistuu samalla lypsykarjatilan töihin.

Kaunissaarelle
ja Luhalahdelle
kunniamaininnat
Vuoden kylä 2008 ‑kilpailussa
kunniamaininnalla palkittiin
Kaunissaaren Kymenlaaksosta
Pyhtäältä ja Luhalahden Pir‑
kanmaan Ikaalisista. Suomen
Kylätoiminta ry julkisti valinnat
valtakunnallisilla kyläpäivillä
lauantaina Sallassa.
Kylätoiminnan tiennäyt‑
täjiksi vuonna 2008 valittiin
kyläemäntä Silja Saveljeff Sä‑
kylästä, opetusneuvos Kauno
Perkiömäki Hämeenkyröstä
ja varastopäällikkö, toimitus‑
johtaja Jaakko Majaranta
Vilppulasta.
Maaseututoimija 2008 ‑pal‑
kinto myönnettiin aktiivisesta,
pitkänäköisestä, vastuullises‑
ta ja verkostoja rakentavasta
maaseudun kehittämistyöstä
Varsinais-Suomen Kylät Ry:n
kyläasiamiehelle Tauno Linkorannalle.
Linkoranta on tehnyt Varsi‑
nais-Suomessa kylätoiminnan
vakiinnuttamisessa uraa uurta‑
vaa työtä ja onnistunut luomaan
maakuntaan toimivan paikallis‑
kehittäjien verkoston.
PIRJA PELTOMÄKI

