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1 Kyläsuunnitelman laatiminen 
Tämä kyläsuunnitelma kartoittaa Ahvensalmen, Oravin ja Juvolan kylien kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia 

sekä toimia, joilla kehittämistarpeisiin vastataan. Kyläsuunnitelma osoittaa, että alueella on vahva kehittämisen 

halu ja pitkäjännitteisyyttä viihtyisien ja vahvojen kylien rakentamiseksi. 

Savonlinnan Oravin alue on kehittyvä matkailualue, ja kylissä on omia palveluita. Tässä kyläsuunnitelmassa 

tuodaan esille ne kehittämiskohteet, joista vallitsee laaja yksimielisyys.  

Kylien asukkaiden ikärakenne on ongelmallinen, ja siitä syystä ilman kehittämistoimia osa kylän alueesta auti-

oituu eikä palveluja ei voida ylläpitää. Kyläsuunnitelmassa pyritään löytämään matkailun ja muiden elinkeino-

jen kehittämiseen uusia keinoja sekä ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteita ja kaikkien kyläläis-

ten – myös vapaa-ajan asukkaiden – etuja. 

Kyläsuunnitelma on laadittu keskustelutilaisuuksien, seminaarin ja kyläkyselyn pohjalta. Kyläyhdistyksen han-

keryhmä keskusteli suunnitelmasta 12.2. ja 12.10.2009 sekä 15.2. ja 22.3.2010. Kyläkokouksessa käytiin läpi 

kylien vahvuuksia ja ongelmia, keskusteltiin vilkkaasti kylien kehittämisen tavoitteista sekä ideoitiin hankkeita 

13.3.2009. Onnistuneessa kehittämisseminaarissa 17.12.2009 oli mukana alueen yrittäjiä ja Savonlinnan kau-

pungin eri sektoreiden ja metsähallituksen edustajia. 

 

Kyläsuunnitelman laatimiseen on saatu EU:n Leader-rahoitusta. Rahoituksen myönsi Piällysmies ry ja Etelä-

Savon ELY-keskus. Suunnitelman tilaaja on Oravin kyläyhdistys. Tekstistä vastaa kirjoittaja Henrik Hausen 

(puh. 0400 992 699, sähköposti henhaus@gmail.com). 

 

mailto:henhaus@gmail.com
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2 Kyläkysely 
Kyläkyselyn lomakkeet laadittiin keskustelutilaisuuksien ja kyläkokouksen tulosten perusteella. Siinä kyseltiin 

kantoja kylän kehittämiseen ja palveluihin sekä yhdeksään hankeideaan. Kyläkyselylomakkeet jaettiin kylän 

kaikkiin noin 377 postilaatikkoon ja postitettiin 330 vapaa-ajan asukkaalle kesäkuussa 2009. Vastauksia kyse-

lyyn tuli 98 kpl, joista 35 % vakituisilta asukkailta ja 65 % vapaa-ajan asukkailta. Osa vapaa-ajan asukkaista sai 

lomakkeen sekä postilaatikkoon että kotiosoitteeseen. Yhteensä mahdollisia vastaajia oli 400–500, joten vasta-

usprosentti oli reilu 20. 

Kyläkysely antoi kaikille kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille mahdollisuuden osallistua kyläsuunnitelman te-

koon. Kiitos vastaajille! 

3 Alue 
Kyläsuunnitelma käsittää Ahvensalmen, Oravin ja Juvolan alueet Savonlinnan pohjoispäässä. Ahvensalmi ja 

Oravi muodostavat kapean kannaksen Haukiveden ja Joutenveden välissä. Kylät rajoittuvat lännessä Linnan-

saaren kansallispuistoon ja niiden koillispuolella noin 15 km päässä on Koloveden kansallispuisto. Juvolan 

koulu sijaitsee Savonlinnan, Oravin, Enonkosken ja Simanalan teiden risteyksessä ja kylä käsittää ympäröivät 

Savonlinnan alueet Tevanjoelle ja Tevanlahdelle asti, josta alkaa Haukiniemen kylä. 

Kansallispuistot rajoittavat 

muun muassa rakentamista 

ja kalastusta. Juuri kansal-

lispuistot ovat kuitenkin 

tuoneet vahvan perustan 

luontomatkailulle, joten 

puistojen työllistävä vaiku-

tus on suurempi. 

Koko alueella on noin 200 

asuntoa ja lisäksi noin 300 

vapaa-ajan asuntoa. Vaki-

tuisia asukkaita on noin 

300: Ahvensalmen alueella 

asuu vakituisesti 85 henkeä, 

Oravissa noin 132 ja Juvo-

lan alueella 92 (luvut 

31.12.2008). 

Ahvensalmella vaihtelee 

viljelty maisema ja metsätaipaleet. Maa- ja metsätalous myös työllistävät kyläläisiä. Entisellä kyläkoululla on 

urheiluseuran ylläpitämä liikuntapiste, muun muassa punttisali ja jääkiekkokaukalo. Kylässä on erikseen myös 

seurantalo sekä Multalan suunnalla urheilukenttä. Etäisyys Savonlinnan keskustaan on 51 km. 

Oravi on tiivis ruukkikylä ja kasvava matkailukeskus. Kanavavarren perinnemaisemaa suojellaan. Kylässä on 

merkittäviä palveluja, muun muassa kauppa ja ryhmäperhepäivähoito. Etäisyys kaupungin keskustaan on 42 

km. 

Juvolan kylä on kaunista perinteistä maaseutumaisemaa ja siellä sijaitsee myös näiden kylien koulu. Koulun 

yhteydessä on myös urheilukenttä, jääkiekkokaukalo ja hiihtolatu. Kylässä on ollut kaksi tiilitehdasta, joista 

toisen rakennukset ovat yhä olemassa. Maiseman kannalta on tärkeää, että viljely jatkuu ja maisema pysyy 

avoimena. Etäisyys kaupunkiin 32 km. 
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Kunnallisia jätteen aluekeräyspisteitä on Tappuvirralla, Ahvensalmen entisellä koululla, Haponlahdessa ja Ju-

volassa Sorsasalontiellä. Koululla on paperinkeräysastia. Oravissa on yrittäjien ja metsähallituksen kustantama 

jätteenkeräyspiste. Koko alueella kiertää kirjastoauto. 

Ahvensalmen pohjoispäässä on Tappuvirran lautta, joka tullaan korvaamaan sillalla. Samalla suunnitellaan 

Oravissa sijaitsevan Haponlahden kanavan sillan korottamista. 

4 Kylien historiaa 
Alueen kylissä kohtaa toisensa luonnon käytön historia, teollinen historia ja kulkuväylä mielenkiintoisella ta-

valla. Nimi Oravi viittaa oravaan ja eränkäyntiin. 

Ruotsin ja Venäjän raja 1700-luvulla 

Olavinlinna perustettiin Säämingin alueelle vuonna1475. Savonlinna sai kaupunginoikeudet 1639. Rantasalmi 

mainitaan Säämingin kappelina 1500-luvun alussa ja erotettiin omaksi seurakunnaksi 1578. Tähän aikaan Ora-

vin alue kuului Rantasalmeen, sen niin sanotun Vesikansan alueeseen. Nykyinen Rantasalmen alue muodosti 

Maakansan ja nykyisten Kangaslammin, Heinäveden sekä Oravin alueet muodostivat Vesikansan. 

Turun rauha 1743 teki Rantasalmesta rajapitäjän: Ruotsi luovutti muun muassa Savonlinnan alueen Venäjälle, 

mutta Rantasalmi ja siis myös Oravin alue jäi Ruotsin puolelle. Alueelta käytiin silti salaa Viipurissa ostamassa 

suolaa. Vuonna 1968 Oravin alue liitettiin Säämingin kuntaan, joka liitettiin Savonlinnaan 1973. 

Kanava 

Oravin kanava valmistui 1861, viisi vuotta Saimaan kanavan jälkeen. Luotsiasema perustettiin Oraviin 1868 ja 

se ehti toimia 120 vuotta. 

Ruukki toi yli 1 000 asukasta 1800-luvun lopussa 

Vuosina 1868–1901 toimi Oravin kanavan varrella nykyisen kaupan ja ravintola Ruukinrannan kohdalla ruuk-

ki. Vuonna 1890 perustettiin myös höyrysaha ja koulu. Ruukki ja saha työllistivät satoja työläisiä ja kylässä oli 

kaikkiaan yli 1 000 asukasta. Kylässä oli myös kansankirjasto, vapaapalokunta, kirkko ja postitoimisto.  

Ruukin jälkeen toimi Oravissa vielä saha ja Juvolaan perustettiin tiilitehdas vuonna 1905. Se toimi aina vuoteen 

1966 asti. 

Ahvensalmen ja Oravin alueesta on julkaistu historiikki Vesikansaa vuonna 1999. Historiikki on kyläyhteisöjen 

yhdessä julkaisema ja Tuomo Loikkasen toimittama laaja kirja. Juvolan kylän alue sisältyy taas Haukiniemi-

seuran vuonna 1996 julkaisemaan Varparannan, Haukiniemen ja Juvolan historiikkiin Joel Lehtosen jalanjäljil-

lä. Sekin on Tuomo Loikkasen toimittama. Kirjaa on edelleen saatavana. Sitä voi tiedustella kyläkaupalta. 

5 Erityiskohteet 

5.1. Linnansaaren kansallispuisto 
Linnansaaren kansallispuisto on perustettu vuonna 1956 ja se kattaa 38 km

2
 Saimaan Haukivettä Oravin ja Ran-

tasalmen välissä. Laaja saaristo tarjoaa hyvät veneily- ja retkeilymahdollisuudet. Saimaannorppa ja tiheä sääk-

sikanta lisäävät alueen vetovoimaa luontomatkailukohteena. Nähtävyyksinä on muun muassa Linnansaaren 

torppa ja sen ympäristö joita hoidetaan perinteisin menetelmin. Rantasalmen puolella on Linnansaaren luonto-

keskus Oskari ja Oravissa sen sivupiste. Oravissa on myös hyvin varustettu retkeilysatama, opaspalveluita sekä 

kanoottien, retkiluistimien ja muiden retkeilyvälineiden vuokrausta jne. 
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Saarissa on karttoihin merkityissä paikoissa retkeilijöitä varten hyvät tuli- ja telttapaikat ja itse Linnansaaressa 

lämmin kahvila-kioski sekä mökit yöpyjille. Kansallispuistossa on myös retkisatamat ja yhteensä noin 13 km 

luontopolkuja. 

5.2. Joutenveden saaristo, Koloveden kansallispuisto 
Joutenveden laaja saaristo ulottuu Savonlin-

nan, Varkauden, Heinäveden ja Enonkosken 

kuntiin. Koloveden kansallispuisto sijaitsee 

Enonkosken ja Heinäveden kunnissa, 15 km 

Oravista koilliseen. Joutenveden halki kul-

kee Heinäveden reitti, joka on yksi Suomen 

kauneimmista laivareiteistä. Seudun saaret 

ovat suurelta osin asumattomia, ja niiden 

välissä on voimakkaasti virtaavia salmia. 

Järven nimi viittaa virtapaikkojen sulapai-

koissa viihtyviin joutseniin. Saarissa on run-

saasti paljaita kallioita. Saaristossa pesii 

norppa, kalatiira, kuikka, mehiläishaukka ja 

sääksi. Alue on myös tärkeä metsästyksen 

kannalta, ja metsästysseuroilla on siellä laa-

vuja. Suurin osa alueesta kuuluu Naturaan. 

 Edistetään Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistoja yhdistävien melontareittien rakentamista ja 

laavujen, tulisijojen ja palvelujen rakentamista reittien varrelle. Reiteistä tiedotetaan mm. melontakar-

toissa. (Lähiajan hankkeet on tekstissä merkitty nuolella). 

5.3. Oravin ja Haponlahden kanavat, luotsiasema ja majakka 
Oravin kylä on muodostunut sen läpi kulkevan avokanavan ympärille. Kanava valmistui vuonna 1861. Se ra-

kennettiin Aleksanteri II:n käskystä Suomen talouselämän kehittämisohjelman osana. Kanavaa uudistettiin ja 

levennettiin vuonna 1881 sekä 1907–1911. 

Kanava lyhensi vesireittiä Joensuusta Savon-

linnaan 30 kilometrillä. Kanava on 3–4 met-

riä syvä vedenpinnan korkeuden mukaisesti 

vaihdellen ja noin 20 metriä leveä. Sillan 

korkeus on 11,5 m.  

Oravin kanava osoittautui liian ahtaaksi raa-

kapuu-uittojen tarpeisiin, ja uusi kanava 

rakennettiin Haponlahteen vuonna 1960. Se 

on Suomen pisin avokanava. 

Kuva: Haponlahden kanava 

Oravin kanavan varrella sijaitsee vanha luotsiasema sekä Saimaan alueen vanhin puinen loistomajakka vuodelta 

1892. 

 Kanavan reunuksia maisemoitiin vuonna 2009 ja alue pidetään jatkossakin siistinä. 

 Luotsiasema on siirtynyt metsähallituksen omistukseen ja siitä tulee kansallispuiston huollon tukikohta. 

 Loistolle ja lähiniemelle tehdään kävelytie tai polku. 
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5.4. Nuorisoseurantalo 
Oravin kylässä sijaitseva nuorisoseurantalo on alun perin rakennettu jo vuonna 1869 ruukin puusepän verstaak-

si. Talon omistaa Oravin nuorisoseura ry. Välillä se ehti toimia myös suojeluskuntatalona. Taloon on tehty 

kunnostuksia julkisin avustuksin vuonna 2000 ja 2004, mutta käyttö on viime aikoina ollut vähäistä. Talon nimi 

on virallisesti Ilola, mutta kylässä sitä sanotaan vain nuorisoseurantaloksi. 

 Talon käyttöä kehitetään ja tehostetaan esimerkiksi tekemällä tilasta kylämuseo tai ottamalla se aktiivi-

sempaan käyttöön kokoontumistiloina. 

5.5. Maamiesseurantalo Marjala 
Ahvensalmella sijaitseva Mar-

jala on kylän vanhin säilynyt 

talo 1800-luvun puolivälistä, 

entiseltä nimeltään Mansikka-

mäki. Vuoteen 1916 asti taloa 

isännöi Tuomas Sallinen, sitten 

se toimi kouluna ja vuoden 

1935 jälkeen maamiesseuran 

talona. Ajoittain sitä vielä 

vuokrattiin myös asuinkäyt-

töön. Talo on remontoitu vuon-

na 2000 ja päältä päin hyvässä kunnossa, mutta viime vuosina se on ollut vähäisellä käytöllä.  

 Sisätiloja kunnostamalla Marjalasta saadaan hyvä juhlatalo. 

5.6. Ruukki 
Nykyisen kaupan ja sataman paikalla toimi rautatehdas vuosina 1868–1901. Muistona tästä matkailukeskuksen 

ja ravintolan nimi onkin Ruukinranta. Tehdas käytti pääasiassa järvimalmia ja tuotti rautaa muun muassa Venä-

jän rautatiehankkeisiin. Tehtaan lisäksi kylään rakennettiin höyrysaha. Alueella oli lisäksi neljä tai viisi kaksi-

kerroksista asuinvuokrataloa tehtaan työläisille, mutta ne myytiin vuonna 1917 siirrettäväksi Lypsyniemen 

konepajan yhteyteen. Ruukin aikaisia taloja on jäljellä nuorisoseuran talon lisäksi ainakin yksi asuintalo ja ru-

koushuone.  

5.7. Juvolan tiilitehdas 
Juvolassa on sijainnut kaksi tiilitehdasta, joista toinen on säilynyt hyvin. Se perustettiin vuonna 1905 ja se toimi 

aina vuoteen 1966 asti. Tehdas perustettiin maatilan yhteyteen läheisiä saviesiintymiä hyödyntämään. Kehäuuni 

savupiippuineen, kookas puurakennus 1920–30-luvulta, tiilenlyöntirakennus, kolme kuivaamorakennusta, kaksi 

laivalaituria ja muita rakennuksia ovat säilyneet. Maantien varressa on savenoton seurauksena syntyneitä kuop-

pia. 

 Selvitetään mahdollisuuk-

sia kunnostaa tiilitehdas ja neuvotellaan 

omistajan kanssa tehtaan ennallistamises-

ta ja matkailukäytöstä. 

 

Kuva: Juvolan tiilitehtaan rakennuksia 
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5.8. Oravin rukoushuone, Ahvensalmen hautausmaa ja Juvolan rukoushuone 
Oravin rukoushuone on perus-

korjattu rukoushuoneeksi vuon-

na 1952. Rakennus on alueen 

vanhimpia. Siinä toimii seura-

kunnan kerhoja, ja tilaa vuokra-

taan myös järjestöille. Ahven-

salmen hautausmaalla on siu-

nauskappeli, jonka edessä on 

erikoinen kyyneleen muotoinen 

lampi. Kappeliin mahtuu noin 

60 henkeä. 

Juvolassa on entinen rukoushuone Valokallio, joka on nykyään yksityisomistuksessa. 

5.9. Katilan huvila 
Katilan huvilan omistaa Savonlinnan kaupunki, jolle se on testamentattu museokäyttöön. Huvila on tyypillinen 

1920–30-luvun huvila ja se sijaitsee kauniilla paikalla Ahvensalmella, sopivan pyöräilymatkan päässä Oravista. 

Huvilassa on myös vanhaa esineistöä, joka on entisen omistajan eri matkoilta keräämää.  

 Huvilaa kunnostetaan ja ylläpidetään yhdessä kaupungin kanssa ja siihen perustetaan kylämuseo tai sitä 

kehitetään muuten matkailukäyttöön. 

5.10. Rantalan tila ja luontoalue 
Rantalan tilan mailla Ahvensalmen Multalassa sijaitsee laaja lehtoalue. Noin seitsemän hehtaarin alueelta on 

ensimmäisessä selvityksessä löytynyt jo 196 eri kasvia (Ritva Valo: Lehtokasvien runsaus, Rantalan lehto Sa-

vonlinnan Ahvensalmella, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Varpala, 2008). Alueen käytöstä on tehty Ete-

lä-Savon Metsäkeskuksen kanssa ympäristötukisopimus, jonka mukaan maanomistaja sitoutuu pitämään alueen 

luonnontilaisena. 

Alueella on noin kilometrin pituinen luontopolku, joka on suunniteltu ja rakennettu yhteistyössä Metsäkeskuk-

sen, Ympäristökeskuksen ja Varpalan ammatti-ja aikuisopiston luonnonvaraopiskelijoiden kanssa. Tilan muu 

metsäalue on talousmetsää ja pellot ovat yhä viljelyssä. Rakennusten kunnostamisesta on tehty suunnitelmia 

vuosina 2005–2006. 

 Luontopolku kunnostetaan ja rakennukset ennallistetaan omistajien ja kyläyhdistyksen yhteistyönä.  

5.11. Oravin taisteluhaudat 
Oravissa sijaitsee I maailmansodan aikaisia taisteluhautoja.  

 Taisteluhaudat ja siihen liittyvät kohteet kartoitetaan ja niille tehdään opasteet. 

5.12. Ahvensalmen koulu ja 

jääkiekkokaukalo 
Ahvensalmen aktiivinen urheiluseura Salmen 

pojat on kehittänyt koulusta liikuntakeskuksen 

kuntosaleineen ja jääkiekkokaukaloineen. Talo on 

myös merkitty maakuntakaavaan kulttuuriympä-

ristökohteeksi. Talon omistaa Savonlinnan kau-

punki ja se on Salmen pojilla vuokralla.  
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 Kehitetään Ah-

vensalmen koulua matkailu- tai 

muuhun yrityskäyttöön. Etsi-

tään siihen sopiva yrittäjä ja 

pyritään samalla siihen, että 

kokoontumis- ja liikuntatiloja 

säilyy myös kyläläisten käytös-

sä. 

5.13. Hyppyrimäki ja urheilukenttä Ahvensalmen Multalassa 
Salmen pojat urheiluseuralla on myös 1980-luvulla rakennettu hyppyrimäki Multalassa vuokratontilla. Mäen 

runko-osa on hyvässä kunnossa, mutta hyppyrin tornirakenteen levyt kaipaavat kunnostusta ennen kuin mäki 

voidaan ottaa jälleen käyttöön. Hyppyrimäki on ainoa Savonlinnan alueella säilyneistä hyppyrimäistä. 

Multalan kylän puolella sijaitsee toinen alueen urheilukentistä. Multalan urheilukentällä on mahdollisuus har-

rastaa niin lentopalloa, jalkapalloa, pituushyppyä kuin kuulantyöntöäkin. Kentällä järjestetään vuosittain mm. 

lasten yleisurheilukilpailut.  

 Hyppyrimäki kunnostetaan talkootöinä. 

5.14. Juvolan koulu 
Kyläkoulun jatkuminen on erittäin tärkeä sekä Oravin alueen että Varparannan alueen kehittämisen kannalta. 

Vanhemmat osallistuvat koulun aktiivisen kerhotoiminnan järjestämiseen. Tämä lisää kylän yhteisöllisyyttä 

sekä vetovoimaa erityisesti nuorten perheiden ja lasten silmissä. Koulun yhteydessä oleva urheilukenttä ja jää-

kiekkokaukalo ovat myös vilkkaassa käytössä. 

5.15. Ulkoilureitit, laavut, kodat 
Talvella Oravista lähtee 18 km: mittainen retkiluistelureitti, joka on kylän matkailuyrittäjien ylläpitämä. Ora-

vissa on myös yrittäjien ylläpitämä 5 km:n hiihtolatu. Sen varrella on laavu. 

Linnansaaressa on hyvät tulisijat ja lämmin kahvila-kioski. 

Kylien alueella on useita ulkoilu- ja melontareittejä. Laavuja ja kotia on rakennettu sekä yksityisten että seuro-

jen toimesta. Erityisesti Linnansaaren ja Koloveden kansallispuiston välisen melontareitin varrelle kaivataan 

lisää rantautumispaikkoja, laavuja ja nuotiopaikkoja. Joutenvesi on tärkeä metsästysalue. 

6 Kylien palvelut 
Oravin alueella on moneen muuhun eteläsavolaiseen kylään verrattuna hyvät palvelut. Niitä käyttävät kyläläi-

set, vapaa-ajan asukkaat, kansallispuiston kävijät ja muut matkailijat. Palveluhakemistoon on kerätty tietoja 

kyläsuunnitteluhankkeen aikana, ja hakemisto julkaistaan myöhemmin. 

 kyläkoulu Juvolassa 

 ryhmäperhepäivähoito  

 kyläkauppa 

 ravintola 

 hotelli 

 Roope vierasvenesatama 

 polttoainejakelu 

 sähköliittymät, vesipisteet, septitankki 

 nettikahvila Outdoor centerissä 

 pyykinpesu 

 hiihtoladut 

 retkiluistinradat Linnansaaren kansallis-

puistoon ja Rantasalmelle 

 tenniskenttä Oravissa 

 eräopaspalvelut 

 retkeilyvälineiden vuokraus 

 kylätalkkari 

 posti 

 pankkikortilla voi nostaa rahaa kaupassa 

 Alkon tilauspalvelu 
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 veikkaus 

 kirjastoauto 

 urheilukentät Juvolassa ja Ahvensalmella 

 rantalentiskenttä Oravissa 

 jääkiekkokaukaloita 

 kuntosali Ahvensalmen ent. koululla 

 langaton Wimax-laajakaista (kylään ve-

detty myös valokaapeli) 

 vesiosuuskunta 

 jätekeräyspisteet 

 vapaapalokunta 

 

Kyläkyselyssä kysyttiin muun muassa millaisia palveluita vastaaja toivoo tulevaisuudessa alueelta löytyvän. 

Vastausten perusteella kauppa, koulu ja ravintola ovat tärkeimmät. Nykyisistä palveluista myös nettipiste, 

ryhmäperhepäivähoito ja jääkiekkokaukalot saivat laajasti kannatusta. Kesäasukkaat nostivat kyselyssä kär-

keen kaupan ja ravintolan. Mielenkiintoista on, että myös kesäasukkaista monet toivovat koulun ja päivähoi-

don jatkumista: he ovat siis kiinnostuneita kylän yleisestä kehittämisestä. 

 

Kyläkoulu ja lastenhoito 

Kyläkyselyissä ja keskusteluissa tuli selvästi esille, että koulun kehittäminen on erityisen tärkeää kylän kehit-

tymisen kannalta. Koulun ja lasten ryhmäperhepäivähoidon kehittämisen myötä on kylälle mahdollisuus 

saada muuttamaan myös uusia perheitä.  

Koulun oppilasmäärä on tällä 

hetkellä kasvussa. Kaikkiaan 

koulussa on nyt 37 oppilasta, 

joista 6 on esikoululaisia. 

Koulussa järjestetään myös 

kouluajan jälkeen kaikenlaista 

toimintaa muun muassa lii-

kunta- ja käsityökerhoja niin 

aikuisille kuin lapsillekin. 

Koululla pidetään myös kansalaisopiston kursseja.  

 

Ryhmäperhepäivähoito sijaitsee Oravissa ja hoidossa on nyt 8 lasta. Tällä hetkellä hoitopaikka on täynnä, 

mutta järjestelyillä voitaisiin ottaa 1–2 lasta lisää. Alueella on myös tarjolla perhepäivähoitoa. 
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Vesi- ja viemäriverkosto 

Oravin Vesiosuuskunnalla on 9 km vesi- ja viemäriverkosto Oravin taajamassa, oma vedenottamo ja puhdis-

tamo. Vesijohtoverkoston jatkaminen on suunnitteilla. 

Kylätalkkari, kyläavustaja ja kotileipomo 

Kyläavustaja on palkattu työllistämistuella, kyläavustajan palvelut on saatavilla Salmen pojat -urheiluseuran 

kautta. Kyläavustaja voi muun muassa siivota, lämmittää ja toimittaa vanhusten asioita. Laajemmin erilaisia 

kotipalveluja tarjoaa edullisesti naapurikylässä sijaitseva Willanutun toimintakeskus.  

Kylällä on saatavilla myös kylätalkkaripalveluita, joita voi kysellä Outdoor centerista. 

Kotileivonnaisia leivotaan kotileipomossa Juvolassa. Kysyntää olisi myös uusille yrittäjille tällä alalla. 

Kauppa ottaisi mielellään lisää paikallisia tuotteita myyntiin. 

Kokoontumistilat 

Seurakunnalla on rukoushuone kylässä. Rukoushuoneessa kokoontuu muun muassa perhekerho viikoittain, 

vanhenevien kerho kuukausittain. Myös nuorten iltoja järjestetään. Kylän lukupiiri ja Marttayhdistys käyttä-

vät rukoushuonetta kokoontumistilana. 

Myös Ahvensalmen entisen koulun tiloja voi kysellä vuokralle urheiluseura Salmen Pojat Ry:n kautta.  

Kauppa 

Kylällä ei ole pankkiautomaattia, mutta kaupasta voi nostaa käteistä. Itsepalvelupesula löytyy kaupan yhtey-

destä. Kauppa toimittaa myös pyydettäessä ruokatavarat kotiovelle. 

 

Tieolot ja yhteydet kaupunkiin  

Kylän tieoloihin ollaan kyselyn perusteella pääsääntöisesti tyytyväisiä. Yleisimmin haluttiin lisää kestopääl-

lystettä, perusparannuksia ja kunnossapitoa. Monessa vastauksessa haluttiin lisää nopeusrajoituksia sekä 
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katuvaloja ja kevyen liikenteen väyliä tai leveämpiä pientareita. Keskusteluissa tuli esille kevyen liikenteen 

sillan tarve Oravissa. Nämä lisäisivät kylän viihtyisyyttä ja turvallisuutta, kun liikennemäärät tiellä kasvavat. 

Linja-autoyhteyksiä on arkisin Varkauteen ja Savonlinnaan. 

Internet-yhteydet 

Laajakaista ei kyläkyselyhetkellä ollut vielä kovin yleinen. Vakituisilla asukkailla on yleisimmin SPYn Wi-

max langaton laajakaista ja mökkiläisillä yleisimmin mokkula. Asukkaat ovat Wimaxiin suhteellisen tyyty-

väisiä. Mokkula koettiin kyselyhetkellä vielä liian hitaaksi, mutta kyselyn jälkeen 3G-verkon piiri on laajen-

tunut suurimpaan osaan aluetta, joten myös mokkulan siirtonopeudet näillä alueilla ovat parantuneet. 

Palvelutason säilyttäminen ja kehittäminen 

Kylän hyvän palvelutason jatkumisen ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että kylälle saadaan houkuteltua 

uusia asukkaita. Alueen ikärakenteen takia on tärkeä saada alue vetovoimaiseksi lapsiperheille ja nuorille, 

kuitenkaan unohtamatta alueen vanhuksia ja heidän tarpeitaan. Kylän houkuttelevuuteen lapsiperheille vai-

kuttaa ennen kaikkea koulu ja päivähoito, työpaikkakehitys sekä hyvien tonttien tarjonta alueella.  

Myös yhteisöllisyydellä, yleisellä asumisviihtyvyydellä ja turvallisuudella on tietenkin vaikutusta, ja kaikkia 

näitä pitää myös markkinoida, jotta mahdolliset muuttajat ovat niistä tietoisia. 

6.1. Palvelujen kehittäminen 
Lapsiperheet 

Kyläkoulun kehittämistä pidetään erittäin tärkeänä kylän elinvoimaisuuden kannalta. Oppilasennuste näyttää 

hyvältä. Oppilasmäärä kasvaa yli 40:n ja vaihtelee sitten 33 ja 37 oppilaan välillä. Osa lapsista tulee Varpa-

rannasta, mutta suurempi osa Oravin alueelta. Koulussa on 2,5 opettajaa, yksi opettaja jaetaan Moinsalmen 

koulun kanssa. Savonlinnan kaikissa kolmessa kyläkoulussa on oppilasmäärän suhteen nouseva trendi ja ne 

pyritään säilyttämään. 

Kuitenkin koulun säilymisen turvaamiseksi pidemmällä tähtäimellä tarvitaan lisää lapsiperheitä ja uudisra-

kentamista kylissä. 

Lapset 

Kylällä kaivataan lasten leikki-

kenttää, joka sijaitsisi lähellä 

ryhmäperhepäivähoitoa. Matkai-

luyrittäjät näkisivät leikkikentän 

palvelevan myös perheellisiä 

matkailijoita. Keskusteluissa toi-

vottiin, että kaupunki osallistuu 

leikkikentän ja telineiden raken-

tamiseen ja niiden ylläpitämiseen 

kuten kaupunkialueellakin. Teli-

neitä on pidettävä yllä, niin että 

ne ovat turvallisia. 
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Vanhukset 

Kodinhoitopalveluita pitää olla saatavilla niin, että vanhuksilla on mahdollisuus asua kotona. Monet haluavat 

asua tutussa ympäristössä pitkään, ja tämä näkökohta on kirjattu myös sosiaalihuoltolakiin. Kodinhoitajat 

voisivat olla omalta kylältä jolloin matkoihin muuten kulutettu aika voidaan käyttää hyödyksi vanhusten 

luona. 

Tuettu asuminen antaa mahdollisuuden asua pitempään lähellä tuttuja ihmisiä ja, vaikka omassa kodissa 

asuminen käy ylivoimaiseksi. Tuettua asumista voidaan toteuttaa joko yksityisesti tai kaupungin toimintana. 

Pyydetään kaupunkia selvittämään palveluasuntojen tarvetta haastattelututkimuksella.  

Savonlinnan Iltakoti ry omistaa vanhuksille ja erityisryhmille tarkoitetun kuuden asunnon rivitalon Oravissa. 

Asuntoihin otetaan vuokralaiset sosiaalisin perustein, mutta rivitalo on nyt myynnissä. 

Asunnot ja työntekijät 

Maatalouslomitus olisi myös järkevä järjestää läheltä. Lomittajille voisi olla vuokra-asunto kylässä. Myös 

matkailupalvelujen työntekijät tarvitsevat asuntoja. 

Kulkuyhteydet kaupunkiin 

Linja-autovuoroja on vähän, ja kylällä kehitettäisiin mielellään asiointitaksipalveluja. Kaupunkikeskustassa 

tällaisia palveluja on, mutta kylissä ei toistaiseksi. Matkailuyrittäjät toivovat lisää linja-autovuoroja myös 

viikonloppuisin. 

 Vauhditetaan asiointitaksiselvitystä. Vaaditaan lisää linja-autovuoroja matkailijoiden ja asukkaiden 

tarpeisiin. 

7 Elinkeinot ja toimeentulo 
Osa kyläläisistä työskentelee kylässä ja osa muualla. Kylässä on viime vuosina investoitu paljon erityisesti 

matkailuun, mutta myös muita elinkeinoja halutaan kehittää. 

Kun kyläkyselyssä kysyttiin perheen pääasiallisia toi-

meentulolähteitä, jakautuivat vastaukset seuraavasti: 

Vakituisista asukkaista 43 %:lla pääasiallinen toimeen-

tulo on eläke. Myös maatalousyrittäjiä ja muita yrittäjiä 

on vastaajissa paljon. On muistettava, että vastanneet 

ovat vain osa kyläläisistä, esimerkiksi työttömät eivät 

ole vastanneet.  

Työpaikka on kylässä 13 vastaajalla ja muualla 10:llä 

niistä, jotka vastasivat tähän kysymykseen. Muualla 

työskentelevistä suurin osa käy Savonlinnassa töissä. 

Jatkossakin kylää kannattaa kehittää sekä niin, että 

kylään syntyy työpaikkoja ja että se on vetovoimainen 

myös muualla työskenteleville. Työpaikkoja voi syntyä 

matkailussa, muissa palveluissa, alkutuotannossa sekä muilla aloilla. 
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7.1. Matkailu 
Oravissa on investoitu paljon matkailuun, mikä on tuonut myös työpaikkoja. Kylän matkailupalvelut työllis-

tävät ympärivuotisesti 7 henkilöä ja kesäaikaan noin 30. Oravin vierasvenesatama on jo laajasti tunnettu ja 

saanut muun muassa Roope-tunnuksen. Kylään valmistui vuoden 2009 alussa 50-paikkainen hotelli. Matkai-

lijoista huomattava osa tulee veneellä mutta myös erittäin tärkeä osa on ulkomaisia. Kotimaiset veneilijät ja 

ulkomaiset hotellimatkailijat tarvitsevat erilaisia palveluja. Kuva: Hotel Oravi. 

 

Kylän matkailu- ja palveluyrittäjillä on tiivis yhteistyöyhdistys ”Saimaa Holiday”, joka ulottuu myös Ran-

tasalmen ja kaupungin keskustan yrityksiin. Myös kansallispuistoa hallinnoivan metsähallituksen kanssa on 

yhteistyötä, ja tätä yhteistyötä vauhditettiin jo kyläsuunnitteluhankkeen kehittämisseminaarissa. Puistonjoh-

taja Teppo Loikkanen Metsähallituksen Savonlinnan toimistosta kertoi, että Linnansaaren kansallispuiston 

paikallistaloudelliset vaikutukset on arvioitu ensimmäistä kertaa. Arviossa on päädytty siihen, että ne kävijät, 

jotka käyvät ensisijaisesti kansallispuiston takia, ostavat palveluja ja tavaroita ympäristöstä 2,6 miljoonan 

euron edestä vuodessa. 

Nykyinen matkailuyrittäjyys perustuu ennen kaikkea neljään tuoteperheeseen: 

 melonta, veneily 

 retkiluistelu ja siihen liittyvät tapahtumat 

 kalastus ja siihen liittyvät ohjelmapalvelut 

 luonnon katselu, muun muassa norpparisteilyt. 

Saimaa Holiday kehittää näiden pohjalta yhteistä liiketoimintasuunnitelmaa. 

Erityisesti vesistömatkailu on nyt ja jatkossakin alueen valtti. Investointien kannattavuus ja työpaikkojen 

säilyminen edellyttää, että palvelujen käyttäjiä on tarpeeksi ja että kausi on tarpeeksi pitkä. Siksi on markki-

noitu myös talviaikaa muun muassa retkiluisteluun. 

Retkiluistelijoille on tarjolla välineet sekä turvallisuuden valvonta. Kaikille luistelijoille tarjotaan turvaliivit 

ja kypärät sekä kuittaus reitille ja pois. Seurataan, että asiakkaat pääsevät turvallisesti takaisin. Kulku jäälle 

onnistuu nyt hyvin, kaikki palvelut ovat tiiviisti sataman läheisyydessä. 

7.2. Matkailun kehittäminen 
Elinkeinoja kehittävät etenkin yrittäjät itse, ja varsinkin matkailuyrittäjillä on jo tiivistä yhteistyötä. Matkailu 

on nyt erityisesti luontomatkailua, mutta myös kylän mielenkiintoinen historia voisi tuoda elämyksiä matkai-

lijoille. Matkailuelinkeinon kehittämistä käsiteltiin laajasti kyläsuunnitelman kehittämisseminaarissa 

17.12.2009. 
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Ympärivuotisuus tai ainakin matkailukausien pidentäminen on kaiken kehittämisen tavoite. Retkiluistelu on 

jo tuonut talvikaudelle runsaasti kotimaisia ja ulkomaisia matkailijoita. 

Saimaa Holiday pyrkii mukaan Euroopan kestävän matkailun huippukohteiden verkostoon EDENiin. Koh-

teet valitaan kilpailun kautta, Suomessa vuonna 2010. Verkostoon kuuluu Suomesta Kuhmo-Suomussalmen 

alueen Wild Taiga. Vuoden 2010 teemana on vesistömatkailu, johon valitaan yksi verkosto maata kohti. 

Hakemuksen tärkeänä 

yhteistyökumppanina 

on Metsähallitus. 

Kestävän matkailun 

brändia pitäisi kehittää. 

Linnansaaren kansallis-

puistolla on jo laajempi 

yhteistyöyritysverkosto 

kuin muilla kansallis-

puistoilla. Kansallis-

puiston logot voidaan 

myöntää matkailuyri-

tysten käyttöön ja yri-

tykset saavat käyttää 

kansallispuiston kohtei-

ta, kunhan sitoutuvat 

kestävän matkailun 

periaatteisiin.  

 

Luontokeskus/kylämuseo ja historiakierros 

Kylähistorian esillepanoa ja luontokohteiden esittelyä pitäisi kehittää. Tämä tukisi hyvin valittua matkailu-

strategiaa. Kylässä on kerättynä kuvia ja esineitä kylän historiasta, mutta tällä hetkellä ne eivät ole esillä. 

Sopiva paikka voisi olla nuorisoseurantalo Ilola tai luotsiasema. Myös Metsähallituksen kuvat kansallispuis-

tosta olisi käytettävissä. 

Myös kylähistoriakierrokselle olisi matkailuyrittäjien mukaan kysyntää. Kylässä on kohteita, joita voisi ke-

hittää ja joihin voisi järjestää omatoimisia tai opastettuja retkiä. 

Tiilitehdas on mielenkiintoinen kohde, siinä on muun muassa tallella ehjä kehäuuni. Tehtaan säilyttäminen ja 

mahdollinen entisöinti olisi iso hanke, jonka toteuttamiskelpoisuutta kannattaa tutkia. 

Norppa- ja lintutornille olisi varmasti kysyntää, sille vain pitäisi löytää hyvä paikka. 

Luotsiasema on siirtynyt Metsähallituksen käyttöön kansallispuiston tukikohdaksi. Pyritään vaikuttamaan 

siihen, että asema ja ranta palvelevat myös matkailua. 

Kylämatkailu 

Matkailijat osallistuvat mielellään kylän tilaisuuksiin. Tällaista kylämatkailua voisi edelleen kehittää. Kes-

kusteluissa tuli esille, että Savonlinnan kaupungissa on vähän tilaisuuksia elokuussa. Silloin voisi Oravissa 

järjestää myös kulttuuritilaisuuksia. 
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Kasvatetaan kylän nuoria tuntemaan kylän historiaa ja luontoa niin, että hekin voivat vastata matkailijoiden 

kysymyksiin ja neuvoa heitä oikeisiin kohteisiin. Koulu tukee näin matkailun kehittymistä ja samalla oppi-

laiden kotiseuturakkautta. 

Myös Savonlinnan kaupungin nuorille kannattaa tehdä Oravi, Linnansaari ja liikkuminen luonnossa tutuksi. 

Pyritään siihen, että alueesta tulisi Savonlinnan koulujen ”Kulttuuripolun” kohde, eli että joka vuosi yksi 

vuosiluokka vierailisi alueella. Alueen matkailuyrittäjät ja järjestöt voivat järjestää yhteisiä tapahtumia, kuten 

Lasten Talviolympialaiset kevättalvella, Oravin Soudut toukokuussa, Oravi-Päivän heinäkuussa, Valon juh-

lan syyskuussa ja Lyhtyretken lokakuussa, jne., joihin matkailijat olisivat kunniavieraina tervetulleita. 

Matkailun kehittämisen tuki 

Matkailuyrittämisellä on kyläkyselyn vastaajien tuki: 58 vastaajaa vastasi tähän kysymykseen ja 86 % oli sitä 

mieltä, että matkailun sekä rakennetun ympäristön ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen on onnistunut 

hyvin. 14 % vastasi että ei ole onnistunut hyvin mutta näissäkin vastauksissa osalla kyse on lähinnä raken-

nusten ulkonäöstä ja soveltuvuudesta kylämiljöön kokonaisuuteen. Varsinaista koko matkailutoiminnan vas-

tustusta ei tullut esille. 

Kyläkyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna 2007 tehdyn tarkemman tutkimuksen tulokset. ”Tut-

kimus osoitti, että Oravin kyläläiset suhtautuvat matkailuun ja matkailijoihin myönteisesti. Paikalliset asuk-

kaat kokevat, että matkailun avulla kylän elinvoimaisuus voidaan taata ja kyläläisten omaan elämän laatuun 

matkailuelinkeinon kehittyminen tuo parannusta.” (Anne Loikkanen: Matkailu tuli kylään - Asukkaiden nä-

kemyksiä kotikylän muuttumisesta matkailukohteeksi, Joensuun yliopisto, Maantieteen laitos, pro gradu -

tutkielma 2007, http://joypub.joensuu.fi/publications/masters_thesis/loikkanen_matkailu/loikkanen.pdf). 

 

7.3. Maa- ja metsätalous 
Maatalous on kylässä tärkeä työllistäjä, karjatiloja on 7 Juvolassa, 2 Oravissa ja 1 Ahvensalmella. Lisäksi on 

viljatiloja ja metsätiloja. Lopetettavien tilojen pellot on vuokrattu naapureille, ja joukossa on nuoria maatalo-

usyrittäjiä, joilla on tarkoitus kehittää viljelystä. 

Myös metsätalous on tärkeä työllistäjä, kylässä on kolme metsäkoneyrittäjää ja yksi puutavaran kuljetusyri-

tys. 
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Juvolassa on kolme henkeä työllistävä puutavaraliike. Yrittäjyys on koko alueella melko vahvaa, ja uusia 

yrittäjiä on muuttanut kylään erityisesti 1990-luvun puolenvälin jälkeen. Itsensä työllistäjiä on kymmenkun-

ta: metsuri, kalastaja, mökkitalkkari, hieroja, rakentajia, metallipaja, taksi jne. 

Myös maataloutta kannattaa kehittää. Pelto antaa eniten toimeentuloa viljeltynä ja lisäksi maisema pysyy 

avoimena. Varsinkin kesäaikaan paikallisille leivonnaisille, kalalle, mansikalle, perunalle ja vihanneksille 

olisi kysyntää. 

Kylien alueella on yksi ammattikalastaja ja useita sivutoimisia kalastajia. Kalastusta kannattaisi kehittää, 

jolloin esimerkiksi kyläravintola voisi erikoistua kalaruokiin. 

7.4.  Muu yrittäminen 
Etätyöntekijät ja monet yrittäjät voivat valita sijaintipaikkansa asumisviihtyvyyden mukaan kunhan laaja-

kaistat, tiet ja palvelut ovat kunnossa. Oravin alueella on hyvät mahdollisuudet houkutella yrittäjiä, ja kylään 

kannattaa etsiä paikkoja myös yritysten toimitiloille. 

Ahvensalmen entisellä koululla on mahdollisuus luontevasti toimia etätyön tai muun yritystoiminnan toimiti-

lana. Valokaapeli tulee jo Oravin alueelle. Toimiva ja nopea laajakaista on erittäin tärkeä etätyön ja monen 

muun yrittämisen kannalta. 

8 Asuminen ja viihtyminen 
Koko alueella on noin 200 asuntoa ja lisäksi noin 300 vapaa-ajan asuntoa. Vakituisia asukkaita on noin 309. 

Oheisessa taulukossa asukkaat on jaettuna kylittäin ja ikäluokittain sekä vertailun vuoksi esitetään sama ja-

kauma koko Savonlinnan maaseutualueelle. Oravissa ja Juvolassa on melko runsaasti lapsia. Alue on lapsi-

perheiden mielestä viihtyisä, ja lapsiystävällisyyttä pitää edelleen kehittää! 

 Oravin alueen asukkaat 31.12.2008: Savonlinnan 

 Ahvensalmi Oravi Juvola maaseutualueet 

Ikä as. % as. % as. % as. % 

0–6 1 1 % 16 12 % 9 10 % 177 7 % 

7–14 7 8 % 11 8 % 7 8 % 220 8 % 

15–64 53 62 % 67 51 % 57 62 % 1634 62 % 

65– 24 28 % 38 29 % 19 21 % 615 23 % 

Yhteensä 85 100 % 132 100 % 92 100 % 2646 100 % 
Lähde: Maaseutupalvelujen analyysi, Savonlinnan kaupunki 2009   

 

Kylän asukkaiden keski-ikä on aika korkea. Keski-ikä on 

alueella noin 50 vuotta (koko Savonlinna 43, koko Suomi 

40) (Lähde: Suomi-CD 2004).  

Koululaisten ja päivähoitoikäisten määrä on ilahduttavasti 

kasvanut viime vuosina. 

Kyselyyn vastanneista yli puolet on kahden asukkaan muo-

dostamia perheitä, mutta lapsiperheitäkin on runsaasti. Ku-

vassa vakituisten asukkaiden perhetyypit, vapaa-ajan asuk-

kaiden jakauma on hyvin samanlainen.  
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Asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden korkea keski-ikä alleviivaa tarvetta kehittää kylää. Jollei uusia asuk-

kaita saada, laskee asukasmäärä nopeasti ja ikäihmisetkin jäävät ilman palveluja. Palvelujen turvaamisella ja 

matkailun kehittämisellä ylläpidetään kylän vetovoimaisuutta. 

 

Vastanneiden ikäjakauma 

(kuvassa vakituiset asuk-

kaat) osoittaa, että kylästä 

puuttuu 17–25-vuotiaat, 

jotka ovat muualla opiske-

lemassa tai ensimmäisissä 

työpaikoissaan. Tämä on 

yleinen ilmiö kylissämme. 

Olisi tärkeää, että muualla 

opiskelevat ja ehkä en-

simmäisissä työpaikois-

saan työskentelevät nuoret 

olisivat kiinnostuneita 

kylistä ja että heihin eri tavalla pidettäisiin yhteyttä, niin että he mielellään palaisivat tänne asumaan. 

Muutto kyliin on melko vilkasta. Kylä-

kyselyyn vastanneista vakituisista asuk-

kaista 15 % on asunut kylässä alle 3 vuotta 

ja 20 % 4–10 vuotta. Kun huomioidaan 

myös ne, jotka eivät ole vastanneet, voi-

daan arvioida, että kylään muuttaa noin 

viisi perhettä joka vuosi ja lisäksi vielä 

enemmän tulee uusia kesäasukasperheitä. 

Myös Suomi-CD-tilasto tukee näitä lukuja. 

Muuton syyt vaihtelevat, mutta eniten vas-

tauksissa korostuvat luonto ja rauhallisuus. 

Kolme kertoo olevansa paluumuuttaja, vain 

yksi muuttaneensa pääasiassa työpaikan perässä ja yksi avioliiton kautta. 

Jonkun verran on myös poismuuttoa. Jos kyselyyn on luottaminen, niin se on lähivuosina kuitenkin pienem-

pää kuin tulomuutto,  

8.1. Tulomuuton edistäminen 
Kyläyhdistys on pyrkinyt huomioimaan uudet asukkaat. On tärkeää, että jatkossakin uudet asukkaat otetaan 

vastaan niin, että ne kokevat itsensä tervetulleiksi. 

Kyläläisillä on se käsitys, että vanhoista taloista on kysyntää. Vähällä käytöllä olevat talot pitäisi saada kier-

toon tai vuokralle, ”talo tykkää, kun siinä asutaan”. 

Kylään pitää lisäksi saada uudisrakentamista, paitsi mökkejä myös vakituisesti asuttuja taloja jotta palvelut 

säilyisivät. Hyvien tonttien paikkojen katsominen voidaan joko jättää maanomistajille tai sitten asiantuntija-

avulla tehdä kylälle kaava tai tonttisuunnitelma. Kyläkaavasta kerrotaan enemmän kappaleessa 9.1. Toinen 
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vaihtoehto on palstoitus- tai tonttisuunnitelma jolla ei ole lainvoimaa mutta silti voi ohjata rakentamista ja 

toimia yllykkeenä maanomistajille laittaa hyviä tontteja myyntiin. 

Tonttikampanjaa voisi käynnistää kylän, kaupungin ja kiinteistövälittäjien yhteisellä tiedotustilaisuudella. 

Vesijohdon ja viemärin varrelta kannattaa katsoa tontteja ja jos vesiosuuskunta laajentaa aluettaan, voi tont-

tejakin saada lisää myytyä. 

Oraviin halutaan lisää asukkaita ja tontteja markkinoidaan aktiivisesti kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ky-

lästä. Jos kylälle perustetaan kotisivut, siihen kannattaa perustaa myös tonttipörssi. Tonttipörssit saavat nä-

kyvyyttä Järvi-Suomen kylät ry:n kotisivuilla ja www.maallemuutto.info -portaalin Etelä-Savo sivuilla. 

Myös kunnan sivuille voi tarjota yksityisesti myytäviä tontteja ja kiinteistöjä. 

 Järjestetään tonttitilaisuus maanomistajille ja mahdollisille ostajille. Kutsutaan tilaisuuteen kaupun-

gin rakennusvalvonnan ja kaavoituksen edustajia sekä kiinteistönvälittäjiä. 

 Kaavoihin määritellään tontteja vakituiseen asumiseen. Myös mökkitonttien muuntamiseen vakitui-

seen asumiseen suhtaudutaan myönteisesti.  

9 Järjestötoiminta ja harrastukset 
Kylien yhdistyksiä: 

– Juvolan maa- ja kotitalousseura 

– Oravin Martat 

– Ahvensalmen maa- ja kotitalousseura 

omistaa seurantalon 

– Urheiluseura Haukiniemen Haka järjestää 

toimintaa Juvolan koululla 

– Oravin kyläyhdistys ry. 

– Salmen pojat urheiluseura toimii aktiivi-

sesti Ahvensalmella ja on vuokrannut en-

tisen koulun kaupungilta 

– Oravin nuorisoseura omistaa seurantalon 

– Juvolan metsästysseura 

– Metsästysseura Oravin Erä 

– Hirviseurueita

 

Seurat ilmoittavat toiminnastaan yleensä Oravissa kaupan ilmoitustaululla, Multalantien risteyksessä Ahven-

salmen puolella ja koululla Juvolassa. Lisäksi tieto tilaisuuksista leviää henkilökohtaisella tiedotuksella, kau-

pan mainosmonisteissa, yrittäjien nettisivuilla ja kylälehdessä.  

Kyselyn mukaan nykyisissä harrastuksissa koros-

tuvat liikuntaa ja luonto sekä vakituisten että 

kesäasukkaiden keskuudessa. Suuri enemmistö 

asukkaista (80 %) ja kesäasukkaista (60 %) il-

moittaa osallistuneensa kylän tilaisuuksiin. 

Useimmat vastaajat kokevat, että tiedotusta on 

ollut riittävästi, vain 10 %:n mielestä tilaisuuksis-

ta ei ole tiedotettu riittävästi. 

Kuva: Ahvenpilkki 13.3.2010. 

 

Vakituisista asukkaista 80 % ilmoittaa osallistuneensa kylän tilaisuuksiin, vapaa-ajan asukkaista hieman alle 

puolet. Vapaa-ajan asukkaat eivät osallistu aivan näin aktiivisesti, mutta heistäkin yli 60 % oli osallistunut. 

80 % vastaajista oli sitä mieltä, että tilaisuuksista on tiedotettu riittävästi. Tiedotus on siis aika hyvin onnis-

tunut tähänkin asti, mutta tarkoitus on, että sitä vielä kehitetään. 
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Vakituisista asukkaista selvä enemmistö haluaisi osallistua talkoisiin. Vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa 

valmius osallistua talkoisiin on sitä vastoin pieni. Syyt olla osallistumatta talkoisiin ovat osittain samat kuin 

syyt olla osallistumatta tilaisuuksiin: ei aikaa, omat harrastukset ja jaksaminen.  

Parasta kylän toiminnassa on kyselyn mukaan ollut retkiluistelu (33 vastausta), Linnansaaripäivä (29), jou-

lumyyjäiset (20), kesätanssit (19) lasten yleisurheilukisat (18), hirvenhiihdot ja juoksut (18), valojuhlat (14), 

voimamieskisat (13) ja Juvolan rantakala (12).  

 

 

 

 

Kuva: Las-

ten yleisur-

heilukisat 

 

9.1. Harrastustoiminnan kehittäminen 
 

 

Kiinnostus erilaisia harrastuksia kohtaan on melko laajaa. Eniten kannatusta sai kyselyssä retkiluistelu ja 

sitten teatteriretket, muut retket ja ohjattu kuntoilu (kuva). Toiminnan laajentamista esimerkiksi järjestämällä 

retkiä pitää harkita. 
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Vastaajien mielestä kylään tarvitaan lisää merkittyjä polkuja ja hiihtolatuja. Myös lintu/norppatorni sai laajaa 

kannatusta. Uudet moottorikelkkareitit saivat vähän kannatusta (7 vastaajaa) ja useat myös vastustavat näitä. 

Polut ja ladut palvelevat sekä kyläläisiä että matkailijoita, joten niitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan 

tehdä lisää. Niihin on saatavilla hankerahaa, hankaluuksina ovat melko tarkat säännöt maanomistajien luvis-

ta. 

Metsähallitus ja matkailuyrittäjät ovat yhteistyössä merkinneet kelkkareitin Oravi-Linnansaari-Porosalmi. 

Kokoontumistilat 

Tiloja on kylässä melko hyvin erilaiseen yhteistoimintaan: koulu Juvolassa, ravintola, nuorisoseurantalo Ilola 

ja rukoushuone Oravissa, entinen koulu ja seurantalo Marjala Ahvensalmella. Uusille tiloille ei niinkään ole 

tarvetta kuin nykyisten tilojen käytön kehittämiselle. 

Järjestöjen yhteistyö 

Kyläalue jakautuu kolmeen kylään, ja joka kylässä on useita järjestöjä. Toisaalta alue mielletään yhdeksi, 

koska yksityisiä palveluja on lähinnä Oravissa ja julkisista koulu vain Juvolassa ja päivähoitoa vain Oravissa. 

Yhdistystoiminnassa kannattaisi harkita voimien yhdistämistä. Perustettu kyläyhdistys toimii muiden järjes-

töjen tukena muun muassa tiedottajana ja kehittäjänä, mutta myös pienempien yhdistysten yhdistämistä ky-

läyhdistykseen voisi harkita. 

Palveluhakemisto, kylälehti ja nettisivut 

Tiedotusta ei koskaan saa niin hyväksi, että kaikki olisivat tyytyväisiä, mutta sitä kannattaa lisätä. Palveluha-

kemiston haluaa 45 vastaajaa: 34 painettuna ja 15 nettiin.  

 Tehdään Oravin alueen nettisivut, joihin sisältyy eri järjestöjen omia sivuja tai linkkejä alueella toi-

mivien järjestöjen sivuille. Linkitetään myös Saimaa Holiday:n sivuilta ja kunnan nettisivuilta. 

Kylälehdellä on noin 20 vuoden perinteet ja esimerkiksi vuonna 2009 lehteä myytiin yli 400 kpl. Lehden 

tekemistä jatketaan. Vastaajista kylälehteä toivoi 37 vastaajaa ja kylän nettisivuja 20. Nettitiedotus on tärke-

ää, se palvelee myös muualla asuvia ja on aina saatavilla, kun on nettiyhteys käytössä. Kyselyn vastaukset 

kuitenkin osoittavat, että myös painettua lehteä ja muuta infoa kaivataan, eli myös kylälehden julkaisemista 

kannattaa jatkaa – kylälehden tekoon kaivataan lisää tekijöitä. 

Nuoret 

Nuorten saaminen mukaan toimin-

taan on tulevaisuuden kannalta 

erittäin tärkeää. Nuoret tietenkin 

lähtevät välillä opiskelemaan tai 

ensimmäisiin työpaikkoihin muu-

alle, mutta aktiiviseen kylään on 

mielekkäämpi tulla takaisin. Vil-

kas ja kansainvälinen matkailukylä 

voi olla hyvinkin houkutteleva. 

Koulu pyrkii kasvattamaan yhteis-

toiminnan taitoja, sitä silmällä 

pitäen on muun muassa perustettu 

oppilastoimikunta. Koulu voisi 
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myös suuntautua kotiseututuntemuksen, kielitaitoon ja kansainvälisyyteen. Yhteistyötä on jo kehitetty mat-

kailuyrittäjien kanssa ja sitä kannattaa jatkaa. Musiikkikerhoa ja muuta kulttuuritoimintaa koululla jatketaan 

ja tuetaan. 

10 Maisema ja ympäristö 
 

Oravin kanavan varren ympäristön kulttuurimaisemasta on olemassa vanha kehittämissuunnitelma. Kylä-

kyselyssä kysyttiin kannatusta hankkeen käynnistämiselle. Kanavanvarsihanke sai vastaajilta suuren kanna-

tuksen: 55 vastaajaa toivoo ainakin jonkun osan käynnistämistä. Maisemanhoitoa toivoo 36, kävelyteitä 28, 

kaislanniittoa 20, luotsiaseman kunnostusta 17, majakan kunnostusta 22, laitureita lisää 9 vastaajaa. 

Jätepisteiden siisteys on pulmakysymys. Muun muassa kaupungin keräilypiste Haponlahden kanavalla on 

epäsiisti ja valvomattomana se on vaikea saada siistiksi. 

 Kanavan vartta on raivattu jo kyläsuunnitelmahankkeen aikana. Yhteydenotto Ympäristökeskukseen 

poiki raivaushankkeen. Maiseman hoitoa jatketaan kyläyhdistyksen, yrittäjien ja Ely-keskuksen yh-

teistyönä. 

 Kevyen liikenteen väylä suunnitellaan maantien varteen, samoin kävelyteitä kanavan varrelle sekä 

majakkaniemeen. 

 Haponlahden jätepiste vaaditaan siistittäväksi tai poistettavaksi. 

10.1. Kyläkaavoituksella selkeät pelisäännöt ja tontteja myyntiin 
Vuoden 2009 alussa tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan yleiskaavaa voidaan 

käyttää entistä laajemmin rakennusluvan perusteella kyläalueilla, joilla rakentamisen paine ei ole merkittävä. 

Ympäristöministeriössä on nyt käynnissä kyläkaavoituksen kehittämishanke, joka tuottaa ohjeita ja suosituk-

sia. Tämä luku perustuu näihin pilottiprojekteihin ja keskusteluihin perustuviin suosituksiin. 

Maakuntakaavassa Oravin kylä ja laajat alueet järvillä on merkitty kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaa-

limisen kannalta valtakunnal-

lisesti merkittäviksi alueiksi. 

Lisäksi kylän keskus on mer-

kitty matkailupalvelujen alu-

eeksi. Mahdollisessa kyläkaa-

vassa näitä tavoitteita pitäisi 

tietenkin sovittaa yhteen. 

Alueen rannoille valmistui 

yleiskaava vuonna 2001, vii-

meinen tarkistus on vuodelta 

2008. Uusia kaavoja ei nyt 

ole kaupungilla suunnitteilla. 

Kylälle on tehty miljöösuun-

nitelma, mutta sen uudistami-

nen on jo ajankohtaista. 
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Rakentamispaine? 

Kyläkaavan tarvetta punnitaan kunnassa. Tarve on selkein alueilla, joihin kohdistuu rakentamispaineita tai 

joissa on tarve eheyttää yhdyskuntarakennetta. Jos rakentaminen muualle kuin rannoille on vähäistä, raken-

nusluvat voidaan yhtä hyvin myöntää niin sanotuilla suunnitteluratkaisuilla.  

Maankäytön yhteensovittaminen? 

Ympäristöministeriön ohjeluonnoksissa kyläkaavoitusta suositellaan kuitenkin myös tilanteissa, joissa 

tarvitaan eri osapuolien maankäyttötarpeiden yhteensovittamista. Oravissa tällainen yhteensovittaminen 

olisi tarpeen matkailun kehittämisen sekä kulttuurimaiseman ja luonnonsuojelun välillä. Selkeät peli-

säännöt olisivat eduksi kylälle. Kuitenkin tällainen yhteensovitus on aika pitkälle jo olemassa: kansal-

lispuistoalueet ja Natura-alue on jo suojeltu, ja kylässä rakentamista rannoille on rajoitettu. Muun muas-

sa uusi hotelli rakennettiin tämän takia jonkun matkan päähän rannasta. 

Rakennuspaikkakartoitus? 

Kylän asukashankinnan kannalta kaavalla voi kuitenkin olla merkitystä: tontteja on helpompi myydä, 

kun on varmuus rakentamismahdollisuuksista. Yksi mahdollisuus on myös kylän omaehtoisesti laadittu 

rakennuspaikkakartoitus, joka tehtäisiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Mahdollisia uusia tont-

tialueita on jo mietitty vesiosuuskunnan laajennusalueelle. 

Kyläkyselyssä ”Kylän miljöösuunnitelma tai kaava” sai laajaa kannatusta, 47 vastaajaa kannatti eikä 

selkeää vastustusta ilmennyt. Lähtökohdaksi esitettiin Oravin kulttuurimaiseman, muiden kylien maata-

lousmaiseman ja luonnon suojelua sekä vesijohdon reittejä. Kuitenkin suuri enemmistö (32 vastausta 

vastaan 2) oli sitä mieltä, että kevyempi kaava riittää, eikä sitovaa kaavaa tarvita. 

Kyläkyselyssä tuli myös esille tarve kyläkuvan kiillottamiseen. Istutuksilla, pusikoiden raivaamisella ja 

vastaavilla toimilla voitaisiin kohentaa kylän viihtyisyyttä. Miljöösuunnitelmia tekee muun muassa 

ProAgria Etelä-Savo. 

 Neuvotellaan kaupungin kaavoittajien kanssa yhteisestä rakennuspaikkakartoituksesta, jossa ky-

läläiset ja kaupunki yhdessä pohtivat kylän kehittämistä. 

 Tehdään Oravin kyläalueelle miljöösuunnitelma. 

11 Viihtyminen kylässä 
 

Oravin alue on vetovoimai-

nen, kyliin muuttaa joka vuo-

si noin viisi perhettä vakitui-

sesti ja yli viisi hankkiutuu 

kesäasukkaiksi (katso luku 

8). Muuttoperusteista tärkein 

on luonto ja järvet, ja nämä 

nousevat myös tärkeimmäksi 

viihtyvyystekijäksi. Myös 

maalaismaisema, naapurit, kyläyhteisö, rauha, palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat vastaajien mielestä 

tärkeitä viihtyvyystekijöitä kylissä.  
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Tärkeimmät ja kauneimmat maisemakohteet ovat vastaajien mielestä järvimaisemat, Linnansaari, kansallis-

puistot, Oravin kanava ja kylä viljelty maaseutumaisema, Tappuvirta, Multalan vuori ja Kotkatselkä. Kylä-

kyselyn yksi tärkeä viesti on, 

että luonto- ja perinneympä-

ristön merkitys pitää ehdot-

tomasti ottaa huomioon kylää 

kehitettäessä. 

Kyläyhteisö, järjestötoiminta 

ja ilmapiiri saivat kyselyssä 

kiitosta. Kun vielä kysyttiin, 

onko uuden asukkaan helppo 

tutustua kyläläisiin, niin 80 

% vastasi kyllä ja vain 20 % 

ei. Naapuriapua on melkein 

kaikkien mielestä helppo 

saada, vain yksi vastaaja oli 

sitä mieltä, että apua on vai-

kea saada. 

12 Vahvuudet joiden varaan kylää rakennetaan 
Kyläkokouksissa käytiin läpi kylän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet:

 Kansallispuistot ja norppa 

 Tasokas satama hyvien järvireittien var-

rella 

 Laivojen reittiliikenne 

 Koulu 

 Luonto, järvet 

 ”Oma laki”, yritystoiminta, palvelut 

 Monipuolisuus: hiljaisuutta, yritystoimin-

taa, yhteisöllisyys 

 Hyvä maine, historia 

 Kysyntää palveluille, yrittämisen mahdol-

lisuuksia 

Arvio: Kylä on luonnonläheinen ja yritteliäs ja sillä on mielenkiintoinen historia. Tasokkaat palvelut antavat 

hyviä mahdollisuuksia kehittää matkailua. Sanonta ”oma laki” viittaa siihen, että kylässä on totuttu tulemaan 

toimeen omin avuin. Kyläyhdistys on aktivoitunut ja kylissä on muitakin toimivia yhdistyksiä. 

13 Heikkoudet, joita pyritään poistamaan 
 Pusikoituminen, roskaantuminen 

 Yhdistystoiminnassa väsymistä, vähän te-

kijöitä 

 Julkisen liikenteen vähäisyys ja etäisyys 

kaupungin keskustaan 

 Väestön ikääntyminen 

 Kiinteistöjen markkinointi vähäistä 

 Työpaikkojen puute, terveyspalvelut, 

muut palvelut eivät ole keskustan tasoa 

Arvio: Kylän maisema kaipaa jatkuvaa ylläpitoa. Sitä voidaan tehdä edelleen työllistämistyönä tai myös 

talkoilla. Yhteisöllisyys on tärkeää sekä asukkaiden että yritysten tukena, ja yhdistystoiminnan kehittämistä 

tarvitaan vielä. Kylässä on palveluja, mutta joitakin palveluja kuitenkin puuttuu. Pitää kehittää myös asiointi-

liikennettä ja kevyen liikenteen väyliä. 
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14 Mahdollisuudet, joita hyödynnetään kylän kehittämisessä 
 Kaupungin palvelut ja työpaikat lähellä 

 Matkailuelinkeinot, verkostoituminen, 

osaamisen kehittäminen 

 Etäisyys kaupungin keskustaan tuo myös 

mahdollisuuksia 

 Matkailukauden pidentäminen 

 Norppa 

 Kylien yhteistyö

Arvio: Kylä voi hyvinkin palveluillaan ja luontoympäristöllään houkutella uusia asukkaita. Pitää huomioida 

erityisesti nuoret, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja kansallispuistosta. Matkailukauden pidentäminen on 

jo onnistunut retkiluistelulla. Tätä työtä jatketaan. 

15 Uhat, joita torjutaan 
 Saastuminen 

 Maatalouden kannattavuuden heikenty-

minen 

 Luonnonsuojelun rajoitukset, esim. kalas-

tukselle, liikkumiselle 

 Väestön ikärakenne 

Arvio: Jotta kylän myönteinen kehitys jatkuisi, on turvattava palvelut ja nuorten tulomuutto. Yritykset tarvit-

sevat eri alojen työntekijöitä. 

16 Kyläsuunnitelman tavoitteet 
Kyläkokouksissa ja SWOT-analyysin tuloksena nousivat seuraavat päämäärät kyläsuunnitelman kärkeen: 

 Luonnon ja kulttuuriympäristön vaaliminen 

 Yhteisöllisyyden kehittäminen 

 Matkailun, maatalouden ja muun yritystoiminnan kehittäminen sekä huolehtiminen siitä, että kannat-

tavat yritykset siirtyvät seuraaville sukupolville 

 Asumisviihtyvyyden ja palvelujen kehittäminen niin, että kylään saadaan lisää nuoria perheitä 

 Kylien välisen yhteistyön lisääminen Savonlinnan, Rantasalmen ja muiden naapurikuntien suuntaan 

 Tiedotuksen lisääminen sekä uutta tekniikkaa käyttäen että perinteisin välinein 
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17 Lähiajan hankkeet 
Lähiajan hankkeet on koottu luetteloon, joka käydään läpi ja päivitetään vuosittain kyläyhdistyksen vuosiko-

kouksen yhteydessä. Aikataulua on yritetty sopeuttaa kylän voimavaroihin, mutta se on vielä alustava. 

Mitä Tavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu 

 

17.1. Tiedotus ja kylän markkinointi 
Oravin alueen net-

tisivut 

Ajankohtainen 

tiedottaminen, 

järjestötoiminnan 

tukeminen, netti-

käytön opettelu, 

kylän imago 

Palvelintila, sivu-

jen suunnittelu, 

julkaisujärjestelmä, 

linkitys Saimaa 

Holidaysin sivuille, 

kaupungin sivuille 

ja Jäskyn sivuille. 

Luku 9.1 

Oravin alueen ky-

läyhdistys 

2010 

Kanavana varrella 

kylälehti 

Tiedottaminen, 

imago, matkailijoi-

den tavoittaminen, 

varainhankinta 

Jatketaan julkaise-

mista kerran vuo-

dessa 

Kyläyhdistys, Kat-

ja Kinnunen, Juha 

Karjalainen 

joka kesä 

Palveluhakemisto Kootaan kyläläisil-

le, mökkiläisille ja 

matkailijoille mah-

dollisimman laaja 

hakemisto 

Kootaan tiedot 

yrittäjiltä, yksityi-

siltä ja järjestöiltä. 

Julkaistaan net-

tisivuilla ja kylä-

lehdessä 

Kyläyhdistys 2010, päivitetään 

vuosittain 

Tonttikampanja Uudisrakentamista 

ja uusia asukkaita 

turvaamaan palve-

lujen kysyntää ja 

yritysten työnteki-

jätarvetta. 

Tonttipörssi kylien 

kotisivulle  

Järjestetään tontti-

tilaisuus maan-

omistajille ja mah-

dollisille ostajille. 

Laaditaan tontti-

pörssi karttoineen 

ja kuvineen 

Luku 8.1 

Kyläyhdistys 2010 syksyllä 

Rakennuspaikkojen 

kartoitus 

Tonttikampanjan 

tukeminen 

Laaditaan raken-

nuspaikkojen kar-

toitus koko alueelle 

Kyläyhdistys ja 

kaupungin kaavoit-

tajat 

2012 

17.2. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja palvelut 
Yhdistystoiminnan 

kurssi 

Tehtävien jakami-

nen yhdistyksissä, 

toiminta- ja talous-

suunnittelu, järjes-

tötoiminnan elvyt-

täminen, kokoon-

tumistilojen käytön 

lisääminen 

Järjestetään kurssi 

itse tai yhteistyössä 

esimerkiksi Martto-

jen tai Kolomosen 

kanssa. 

Kyläyhdistys, muut 

seurat 

Syksyllä 2010 

Yhdistystoiminnan 

koulutusta nuorille 

Nuorten saaminen 

mukaan toimintaan 

Etsitään yhteistyötä 

4H:piiristä tai Ko-

lomosesta 

Kyläyhdistys, kou-

lu 

Koulussa on jo 

oppilastoimikunta, 

lisäkoulutus 2011 

Juvolan koulun 

kerhotoiminnan 

tukeminen 

Yhteisöllisyyskas-

vatus, nuorten viih-

tyvyys 

 Kyläyhdistys, kou-

lun vanhempain-

toimikunta 
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Järjestöjen yhteis-

työn tiivistäminen 

Järjestötoiminnan 

uudistaminen ajan 

tarpeiden mukaan 

Lisätään yhteistä 

tiedotusta ja tarvit-

taessa yhdistetään 

järjestöjä 

Kyläyhdistys yh-

teistyössä muiden 

järjestöjen kanssa 

 

Puhelinrinki Järjestötoiminnan 

tukeminen 

Kyläyhdistys koko-

aa järjestöaktiivien 

puhelin- ja sähkö-

postiluettelon. 

Kyläyhdistys 2010 

Vesijohtoverkoston 

laajentaminen 

Viihtyvyys ja uu-

disrakentaminen 

 Vesiosuuskunta ja 

Ely-keskus 

 

17.3. Yhteistyö yritysten kanssa 
Leikkikenttä tai 

lasten luontopolku 

Viihtyvyys ja mat-

kailupalvelu 

Selvitetään vastuu-

kysymykset, kau-

punki tai yritys 

vastuutaho. Teh-

dään suunnitelma 

ja haetaan Leader-

rahoitusta 

Kyläyhdistys, mat-

kailuyritykset, kau-

punki 

2010 

Elävä kylämuseo Viihtyvyys ja mat-

kailun tukeminen 

Selvitetään sopiva 

tila, tehdään suun-

nitelma ja haetaan 

Leader-rahoitusta 

Kyläyhdistys, Sai-

maa Holiday 

Laitetaan alulle 

2010 

Kylän historiakier-

ros 

Viihtyvyys ja mat-

kailukohde 

Kartoitetaan koh-

teet ja reitti esim. 

kävelijöille ja pyö-

räilijöille. Tehdään 

opasteet ja esitteet. 

Kyläyhdistys ja 

Saimaa Holiday 

Laitetaan alulle 

2010 

Valaistu latu Viihtyvyys ja mat-

kailu 

Kartoitetaan reitti, 

tehdään sopimukset 

maanomistajien 

kanssa ja rakenne-

taan 

Kyläyhdistys ja 

matkailuyrittäjät 

2011 

Norppatorni Viihtyvyys ja luon-

tomatkailu 

Etsitään sopiva 

paikka ja tehdään 

suunnitelma. Hae-

taan Leader-tukea 

Saimaa Holiday 

yhteistyössä met-

sähallituksen kans-

sa 

2011 

Nuorisoseuran 

talon käyttö ja 

kunnostus 

Yhteisöllisyyden ja 

viihtyvyyden ko-

hentaminen 

Neuvotellaan käyt-

tötarkoituksista, 

tehdään suunnitel-

ma ja haetaan tukea 

Suomen kotiseutu-

liiton kautta 

Kyläyhdistys, ky-

läkauppa ja nuori-

soyhdistys 

Laitetaan alulle 

2010 

Kotiseutuhanke Oppaita ja muuta 

henkilökuntaa mat-

kailuyrityksille 

tulevaisuudessakin, 

kiinnostus omaan 

kylään, palvelu-

henkisyys 

Kotiseutuopin ko-

rostaminen Juvolan 

koulun opetuksessa 

ja kerhotoiminnas-

sa. Kyläperinteiden 

ja luonnon tietäjien 

ja taitajien luettelo, 

opetusmateriaalin 

tuottaminen  

Kyläyhdistys, Ju-

volan koulun opet-

tajat ja vanhem-

paintoimikunta, 

yhteistyö Hauki-

niemi-seuran kans-

sa 
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17.4. Eri kohteiden kehittäminen 
Rantalan luonto-

kohde 

Viihtyvyys, mat-

kailu, luontoharras-

tuksen tukeminen 

Luontopolun kun-

nostaminen, käytön 

suunnittelu, opas-

teiden ylläpito, 

esitteen painami-

nen. Rakennusten 

ennallistaminen ja 

käytön kehittämi-

nen 

Jaakko Holopai-

nen, kyläyhdistys, 

Saimaa Holiday 

2011 alkaen 

Katilan huvila Kaupungin saaman 

arvokkaan perintö-

kiinteistön säilymi-

nen ja hyötykäyttö 

Kunnostus ja kehit-

täminen museo- tai 

muuhun matkailu-

käyttöön 

Kyläyhdistys, mat-

kailuyrittäjät ja 

kaupunki yhteis-

työssä 

2011 alkaen 

Taisteluhaudat Historiallisen koh-

teen tunnetuksi 

tekeminen   

Kartoitetaan ja 

tehdään opasteet ja 

esite 

Kyläyhdistys ja 

matkailuyrittäjät 

2011 

Ahvensalmen kou-

lu 

Arvokkaan raken-

nuksen säilyminen 

ja hyötykäyttö 

Etsitään sopiva 

yrittäjä ja kehite-

tään koulun käyttöä 

sekä liikuntapaik-

koja 

Salmen pojat, ky-

läyhdistys ja yrittä-

jät 

2010 alkaen 

Ahvensalmen 

maamiesseuran 

talo Marjala 

Seurantalon käytön 

lisääminen. Sisäti-

lojen kunnostami-

nen juhlakäyttöön  

Tehdään suunni-

telma ja haetaan 

Leader-tukea Piäl-

lysmies ry:ltä 

Ahvensalmen Maa- 

ja Kotitalousseura 

ry, Salmen pojat, 

kyläyhdistys 

2011 alkaen 

Ahvensalmen lii-

kuntapaikat 

Jääkiekkokaukalon, 

kuntosalin ja hyp-

pyrimäen säilymi-

nen ja käytön li-

sääminen 

Tehdään tarpeelli-

set korjaukset tar-

vittaessa Leader-

tuella. 

Salmen pojat 2011 alkaen 

Oravin miljöö-

suunnitelma 

Oravin kylän ja 

matkailualueen 

kuvan kohentami-

nen 

Laaditaan mil-

jöösuunitelma yh-

dessä ammattilai-

sen kanssa 

Kyläyhdistys, yrit-

täjät ja ulkopuoli-

nen ammattilainen 

2012 

 

Julkaisija:  Oravin alueen kyläyhdistys ry 

Pj Juha Karjalainen, puh. 044 593 6268,  

sähköposti juha.karjalainen@skwood.fi 

Teksti Henrik Hausen, puh. 0400 992 699, henhaus@gmail.com 

Kuvat Henrik Hausen, Juha Karjalainen, Katja Kinnunen, Matti Äänismaa 

 

 


