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HAITTAKASVIT. 

V
iime kesänä Etelä-Kar-
jalan Kärki-Leaderin 
alueella järjestettiin 
muutamia haittakasvien 

torjuntatalkoita. Käytännössä 
talkoissa käytiin lupiinikasvusto-
jen kimppuun. Lupiinien hävittä-
minen kyläteiden varsilta on pit-
käjänteisyyttä vaativa työsarka, 
muttei mahdoton.

– Toivottavasti mahdollisim-
man moni kyläyhdistys ja -toi-
mikunta laittaa ensi vuoden toi-
mintasuunnitelmaansa lupiinien 
torjuntatalkoot, vinkkaa Tea Us-
vasuo Etelä-Karjalan Kärki-Lea-
derista.

Leader -toimiston organisoi-
mista talkoista viimeiset urakoi-
tiin Rautjärven Kangaskosken– 
Ritakosken kyläyhdistyksen 
alueella kesäkuussa. Vaikka itse 
paikan päälle ei päässyt mukaan 
kuin neljä henkilöä, talkoot tuot-
tivat huomattavasti enemmän 
tulosta, sillä kahdeksan kyläak-
tiivia ilmoitti talkoitten innoit-
tamana hävittäneensä lupiineja 
kotinurkissaan.

Lupiinia voi torjua keväästä 
syksyyn, sillä torjuntatapoja on 
kaksi; juurien maasta kaivami-
nen tai kukintojen tuhoaminen 
ennen siemenvaihetta. Jos on 
sateinen kesä, juuristojen kaiva-
minen onnistuu läpi kesän.

Jokaisella hävitetyllä lupiini-
kasvustolla on merkitystä, vaik-
ka lupiineja on valtavasti.  Hyvä 
teko on siis ottaa jätesäkki ja 
käydä tuhoamassa pienikin lupii-
nikasvusto.

– Kannattaa ajatella, että nyt ei 
tämäkään kasvusto enää sieme-
nistä leviä, Usvasuo huomauttaa.

Usvasuo kertoo kotikylässään 
Lassilasta esimerkin. 

– Siellä on kaksi vanhaa, nykyi-
sin viljelemätöntä peltoa. Toi-
sen laidalta poistettu jo muuta-
man vuoden ajan yksittäisetkin 
lupiinit, mutta toisen ovat lupii-
nit vallanneet kohta kokonaan, 
koska siihen ihminen ei ole puut-
tunut.

Lupiinien torjunta  
on iso haaste kylillä 

KOMEALUPIININ TORJUNTA
Lisää komealupiinin torjunnasta kotisivullamme 
karkileader.fi/kylaenergiaa-hanke/ tai katso video 
Youtubesta Kärki-Leaderin kanavalta!

MIKÄ KÄRKI-LEADER?
• Maaseudun kehittämisyhdistys – toiminta-alue 

Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti

• Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta yhdistyksille, 
yrityksille ja yhteisöille

• Asiantuntijoina ja kehittäjinä asukkaat itse

• www.karkileader.fi

Talkoissa oli mukana Imatran 
ympäristötoimen ympäristöin-

sinööri Merja Kaksonen (edessä.) 
– Olemme osallistuneet kylien 

haittakasvien hävittämistalkoisiin 
mahdollisuuksiemme mukaan, 

Kaksonen kertoi. Hän on Kyläener-
giaa-hankkeen hanketiimin jäsen. 

Kuvassa myös kyläyhdistyksen sih-
teeri Pipsa Vuorela ja Tea Usvasuo 

Etelä-Karjalan Kärki-Leaderista.

HAITTAKASVIT • NUORTEN KANSAINVÄLISTYMINEN • BIOHIILETYS • KYLIEN TOIMIVA LAAJAKAISTA
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KYLIEN TOIMIVA  
LAAJAKAISTA. 

T
aksinkuljettaja Miia Ker-
vinen ja opiskelija  Kaisa 
Rautio painivat päivit-
täin huonojen verkkoyh-

teyksien aiheuttamien ongel-
mien kanssa.

– Se on niin ärsyttä-
vää ja vie energiaa ai-
van turhaan, naiset 
kuvailevat. Kervinen 
on asunut Rautjär-
ven Pitkäjärvellä li-
ki 20 vuotta, Rautio 
vuoden.

KERVISEN puoliso on 
taksiyrittäjä ja Kervinen 
kuljettajana yrityksessä. 
Huonot yhteydet aiheut-
tavat monenmoista kiu-
saa ja jopa ansiomenetystä, jos 
asiak kaat eivät saa yhteyttä: "Ta-
voittelemaasi henkilöön ei juuri 
nyt saada yhteyttä."

– Kännykkä kuuluu hyvin olo-
huoneessa ja toisessa makuu-
huoneessa, mutta yhteys voi 
katketa yllättäen. Ei tarvitse liik-
kua kuin muutamia metrejä niin 
se vaikuttaa yhteyteen.

TAKSIT käyttävät sovellusta, jos-
sa hoidettavaksi aiotut kyydit 
kuitataan älypuhelimen välityk-
sellä.

– Joskus joudun ajamaan sa-
toja metrejä pihasta, jotta saan 
kyydit kuitatuksi, paljon Eksoten 
vammais- ja sosiaalipalvelun kyy-
tejä ajava Kervinen valaisee.

Toimistotyöt ovat oma lukunsa.
– Pankki potkii ohjelmasta 

ulos, kun netti on liian hidas, tai 
sitten ei pääse palveluun ollen-
kaan sisään. Tosi stressaavaa ja 
aikaa kuluu tällaiseen pelleilyyn, 
Kervinen harmittelee. 

Taksiyrityksellä onkin Simpe-
leen keskustassa 15 neliön toi-
mistohuone; on oltava paik-
ka, missä nettiyhteys toimii var-
masti.

KAISA Rautio miehineen muutti 
Rautjärvelle Ivalosta. He etsivät 
paikkaa, missä voisi harrastaa 

puutarhanhoitoa 
laajemminkin, ja 
opiskella ja teh-
dä töitä etänä.

– Edellinen 
omistaja ker-
toi, että nettiyh-
teys on huono. Em-
me me osanneet ku-
vitellakaan, että näin 
huono!

Raution opiskelusta lähes 
kaikki tapahtuu etänä Teamsin 
kautta, samoin hänen puolison-
sa työ hoituu pitkälle etänä.

– No, yhteys pätkii ja silloin 
en saa selvää luennoijan pu-
heesta ja joskus pätkäisee ko-
konaan pois linjoilta. Ärsyttää 
ja stressaa, kun ei voi luottaa 
asiaan.

Rautio kertoo, että puhelin 
pätkii, jos liikkuu puhuessaan.

– Olemme testanneet netin 
kanssa, missä kohdassa taloa 
kannattaa työskennellä, mutta 
puhelimen vahvat kohdat ovat 
etsimättä, hän huomaa.

VAIKKA nettiyhteydet panevat 
huumorintajun koetukselle, sitä 
kyllä naisilta edelleen löytyy.

– Kun olin sairaana, niin ajat-
telin katsoa suoratoiston kautta 
sarjoja. Ihan turha toivo, ei jak-
sanut pyörittää. Parempi oli kat-

sella ikkunas-
ta joutsenia ja 
metsäkauriita, 
Kervinen ku-
vailee. 
Rautio voi vain 

haaveilla sometta-
vansa illalla päivän 
päätteeksi sän-
gyssä.

– Ei onnistu, pitää tyytyä laske-
maan kattolautoja, hän nauraa. 

Rautiota harmittaa, kun on 
löytynyt mieleinen asuinpaikka 
ja nyt nettiyhteydet aiheuttavat 
hampaiden kiristelyä.

– Nettiyhteyksien pitäisi ol-
la kunnossa, jos kunta haaveilee 
saavansa uusia asukkaita.

VAIKKA Miia Kervinen on jo lä-
hes lakannut uskomasta nettiyh-
teyksien koskaan kohentuvan, 
edistystä saattaa hyvinkin olla 
tulossa. Esimerkiksi Etelä-Karja-
lan Kärki-Leaderin tulevalla oh-
jelmakaudella yksi tärkeä, EUn 
komission taholta asetettu tee-
ma, on ”Älykkäät kylät”. 

Tulevien viiden vuoden strate-
giaan on kirjattu, että Kärki-Lea-
der auttaa ja tukee kyliä valo-
kuituhankkeiden selvittelyssä ja 
suunnittelussa. Aiheen tiimoilta 
tehdään tutustumismatka syys-
kuussa Kymenlaaksoon, kohtee-

na on Kymijoen Kyläkuitu osuus-
kunnan toiminta.

RAUTJÄRVEN kunnan elinvoima- 
ja hankekehittäjä Sini Javanai-
nen toteaa, että pienten kun tien 
omat keinot vaikuttaa operaat-
toreiden toimintaan ovat hyvin 
rajalliset. 

– Edunvalvontaa teemme mah-
dollisuuksien mukaan. 

– Tuemme omalta  osaltamme 
BLCn valokuidun  rakentamista 
muun muassa tiedottamisen 
keinoin, mutta varsinaisille ha-
ja-asutusalueelle valokuituverk-
koa tuskin toistaiseksi saadaan, 
Javanainen epäilee. 

Suomen yhteisverkko SVY taas 
on kuluneen kesän aikana raken-
tanut 5G-mobiiliverkkoa Simpe-
leen alueella, laitevaihdot on 
saatu valmiiksi heinäkuun aikana.

– Mutta uusien tekniikoiden 
käyttöönotto vie hieman aikaa. 
Tukiasemat ovat kuitenkin täl-
lä hetkellä päällä ja verkkoa opti-
moidaan parhaillaan paremman 
palvelun saamiseksi alueelle, Ja-
vanainen kertoo.

Kunnan omia toimia yh teyk-
sien toimivuuden takaamiseksi 
on esimerkiksi etätyöpisteiden 
tarjoaminen. Toistaiseksi sellai-
nen on tarjolla Simpeleellä kun-
nantalolla maksutta.

• Nuorten 13-29 v. omien projektien 
rahoitusväline ja vaikuttamiskanava

• Kipinä-rahoitusta Imatran, Parikkalan, 
Rautjärven ja Ruokolahden alueella

• Retkiä, leirejä ja tapahtumia

• Oma nuorisoryhmä vaikuttaa  
alueen kehittämiseen!

• Nuoret mukana kansainvälisessä 
toiminnassa

• Nuorisoryhmä itse valitsee  
rahoitettavat nuorten hankkeet

Nuorisoaktivaattori  
Riina p. 044 086 3506

LUE LISÄÄ www.karkileader.fi

Pätkivä netti ärsyttää

Kaisa Rautio

Miia Kervinen

Youth camp -leiri  
oli innostava kokemus 

Leader -nuorille
NUORTEN KANSAIN- 
VÄLISTYMINEN. 

L
auri Hammarén Ruo-
kolahdelta, Veeti 
Kondratjeff Rautjär-
veltä ja  parikkalalaiset 

Mitro Meinander ja  Jussi 
Tervo sekä imatralainen 
 Hilda Strömberg osallistui-
vat elokuussa Youth camp 
-leirille.

Seinäjoella pidetyllä Lea-
der-nuorten leirillä oli myös 
neljä nuorta Ruotsista Ska-
raborgista sekä kaksi Il ma-
joel ta. Kyseessä oli pienen 
porukan tiivistunnelmainen 
viisipäiväinen verkostoitumi-
nen, mausteena kansainvä-
lisyyttä.

– ETUKÄTEEN pelkäsin sitä, 
että suomalaiset ja ruotsa-
laiset ajautuvat omiin kup-
pikuntiinsa, koska me em-
me uskalla puhua ruotsia ja 

he eivät osaa suomea. Mut-
ta tosin kävi, kaikki puhuivat 
englantia, Veeti iloitsi.

– Verkostoituminen onnis-
tui hyvin, Veeti jatkaa ja to-
teaa saaneensa kansainvälis-
tymiskipinän.

Toiset pojat nyökkäilevät 
vieressä. Leirikokemus oli 
sekä miellyttävä että avar-
tava.

– Voisin kuvitella osallis-
tuvani kansainväliselle leiril-
le jossakin päin Eurooppaa, 
Lauri miettii.

– En näkisi mitenkään 
mahdottomana, että jär-
jestäisimme Etelä-Karjalan 
Kärki-Leaderin alueella jos-
kus vastaavanlaisen leirin, 
reissussa mukana ollut Kär-
ki-Leaderin nuorisoaktivaat-
tori Riina Nokelainen arvioi.

ERITYISESTI eteläkarjalai-
siin teki vaikutuksen pai-
kalliset nuorisotilat ja 

nuorten Leader-toiminta.
Riina kertoo, että Ilmajoel-

la ja Jalasjärvellä nuorisoti-
loihin oli todella panostettu.

– Siellä esimerkiksi nuoret 
voivat pyörittävät nuokkarin 
kahvilaa eli harjoittavat näin 
pienimuotoista yritystoimin-
taa. Yrittäjyyttä oli onnistet-
tu luomaan nuorisotoimin-
nan ympärille, Riina toteaa.

VEETIIN oli tehnyt vaikutuk-
sen nuorten syrjäytymisen 
ennaltaehkäisevä toiminta.

– Se Ohjaamo oli kova jut-
tu. Yhden oven takaa nuori 
sai ihan kaikki tarvitseman-
sa tiedot ja avun, Veeti ku-
vailee. 

Lauri huomauttaa, että hy-
vää palvelua saa Ruokolah-
dellakin etsivältä nuoriso-
työntekijältä.

– Hän vaikka kyyditsee 
työhaastatteluun, jos nuori 
ei muuten sinne pääsisi.

KUINKA Veeti, Jussi, Mitro ja 
Lauri ovat valinneet harras-
tuksekseen toiminnan Kär-
ki-Leaderin nuorisoryhmäs-
sä?

Veeti kertoo  haluavansa 
vaikuttaa nuorten asioi-
hin, Mitro on samoilla lin-
joilla. Jussi kuuli toiminnas-
ta Mitrolta ja päätti lähteä 
mukaan. Riina kertoo toi-
minnassa olevan nyt kym-
menkunta nuorta, lisää 
mahtuu.

Nuorten hallituksella ei 
ole toistaiseksi puheen-
johtajaa, mutta se ongel-
ma ratkeaa haastattelun ai-
kana.

– Kyllä mie haluan puheen-
johtajaksi, Veeti ilmoittau-
tuu. 

Riina kiittelee Veetin pää-
töstä ja sanoo, että tärkein-
tä nuorten ryhmässä on löy-
tää jokaiselle sopiva rooli ja 
toimintaa.

TULEVAISUUDEN 
SUUNNITELMAT?

M
itro, Leevi, Lauri ja Jussi ovat 
saaneet yläasteen päätökseen 
ja tällä hetkellä poikien opiske-
lu on jatkunut toisaalla. Pojat, 

millaisia tulevaisuuden suunnitelmia pyö-
rii päässä?

MITRO haluaa elää hyvän elämän, mutta 
se ei ehkä sijoitu Parikkalaan.

– Nyt tuntuu, etten asu aikuisena Parik-
kalassa. Epäilen, ettei sieltä esimerkiksi 
saa töitä?

JUSSI aikoo ensin panostaa opiskeluun.
– Kun on saanut koulutuksen itselleen, 

sen jälkeen voi tehdä vaikka mitä! Tuskin 
tulen asumaan Parikkalassa.

LAURI lähteen lukion jälkeen yliopistoon, 
tekninen ala kiinnostaa tällä hetkellä, eh-
kä arkkitehtuuri. 

– Voisin kuvitella, että jos kolmekymppi-
senä saisin töitä Imatra-Lappeenranta -ak-
selilta, niin voisin asua Ruokolahdella.

VEETIKIN kirjoittaa ensin ylioppilaaksi.
– Ja haluan avartaa omaa maailmankat-

somustani ja ymmärrystä. Haaveissa on 
mieleinen työpaikka. Se määrittää pitkäl-
le, missä asun, toivottavasti tosi kaukana. 
Jos tulee lapsia, heidät haluan kasvattaa 
Suomessa.

RIINA, kuinka nuoret saadaan palaamaan 
koulutuksen jälkeen synnyin paikkakun-
nalle tai ylipäätään maaseudulle?

– Varmaan saadut positiiviset kokemuk-
set edesauttavat asiassa. Paikkakunnal-
la pitäisi olla myönteinen ilmapiiri paluu-
muuttajille. Ehkä tärkein käytännön asia 
on toimivat tietoliikenneyhteydet, ne on 
oltava kunnossa.

Vähähiilisyys
• Kiertotalous
• Uusiutuva energia
• Lähiruoka
• Biotalous
• Metsät
• Monimuotoinen yrittäjyys
• Resurssitehokkuus
• Liikkumisen ratkaisut
• Elämäntapa

Älykkäät ratkaisut
• Tietoliikenneyhteydet
• Älykkäät palvelut
• Digituki ja -koulutus
• Monipaikkaratkaisut
• Energiaälykkyys
• Etätyö
• Ikäystävälliset 

asuinympäristöt
• Jakamistalous
• Toimintatapojen 

uudistaminen
• Alueellinen yhteistyö
• Turvallisuussuunnitelmat
• Vesihuollon turvaaminen
• Alueellinen yhteistyö

Sosiaalinen kestävyys
• Kulttuuri
• Yhteisöllisyys
• Osallistaminen
• Kotoutuminen
• Turvallisuus
• Ylisukupolvisuus
• Naapuruus
• Järjestötoiminta
• Paikalliset tapahtumat

Terveellisyys
• Luonnon virkistyskäyttö
• Hyvinvointipalvelut
• Esteettömyys
• Maaseudun rauha
• Liikuntapaikat
• Ympäristön kunnostus
• Harrastukset
• Asumisen ratkaisut

KESTÄVÄ KASVU KESTÄVÄ HYVINVOINTI

ÄLYKKÄÄT KYLÄT JA KAUPUNGINOSAT

Lähde:  
Etelä-Karjalan  

Kärki-Leader ry:n  
kehittämisstrategia  

2023-2027

Kun nuoriso palasi leiriltä kotiin, he kävivät porukalla syömässä pitsat Imatran kävelykadulla. Kuvassa Jussi Tervo (vas.), 
Lauri Hammarén, Veeti Kondratjeff, Miro Meinander ja nuorisoaktivaattori Riina Nokelainen.
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BIOHIILETYS. 

M
ielenkiintoinen asia. Tut-
tu käyttää itsepoltta-
maansa biohiiltä peruna-
maalla. Jo hänen isänsä 

biohiiletti. Kyllä siellä aika isoa peru-
naa nostetaan, toteaa Kari Pelander 
Päivä museotiellä -tapahtumassa. 

Pelander jäi juttelemaan vaimon-
sa Kirstin kanssa biohiilettämisestä 
Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin osas-
tolla.

Kari Pelander mietti innostunee-
na, että hänellä kyllä löytyisi ma-

te riaa lia hiilettimeen poltettavak-
si. Kirsti Pelander puuttui tässä vai-
heessa peliin.

– Kyllä sinulla on tarpeeksi jo nyt 
tekemistä!

EHKÄ Pelanderien pihaan biohiile-
tintä ei hommata, mutta Etelä-Kar-
jalan Kärki-Leader on jakanut viime 
kevään ja kesän aikana infoa asiasta 
siihen tahtiin, että harrastuneisuus 
nostanee alueella päätään.

– Netin kautta voi tilata oman bio-
hiilettimen hintahaarukasta 200–
1000 euroa. Ilmaiseksi sen saa kai-

vamalla kartion muotoisen noin 
metrin syvän maakuopan, valaisee 
Tea Usvasuo Kärki-Leaderistä.

Biohiiletin hommattiin Leader-toi-
mistolle Kyläenergiaa -hankkeen tii-
moilta. Vaikka hanke loppuu pian, 
hiiletin jää toimistolle. Yhdistykset 
ja naapurustot voivat myös kysel-
lä biohiiletysnäytöstä tai lainata hii-
letintä ja hiilettää puuta tapahtu-
mana.

Leader -toimiston hiiletin vetää 
hiiltä 200 litraa. Jos sen aikoo hiilet-
tää täyteen, aikaa on varattava 3-4 
tuntia, puu ma te riaa lis ta riippuen.

Julkaisija: Etelä-Karjalan  
Kärki-Leader ry./  
Kyläenergiaa! -hanke

Yhteystiedot: Toimisto,  
Parikkalantie 45, Parikkala
toimisto@karkileader.fi
p. 044 491 5550 tai  
p. 050 596 9489
www.karkileader.fi

Toimittaja: Päivi Vento

Sisältötiimi: Tea Usvasuo,  
Riina Nokelainen, Päivi 
Vento

Kyläenergiaa!Kyläenergiaa!

"Tuttu laittaa biohiiltä 
pottumaahan ja  

saa isoja perunoita”

Kari Pelander ja Kirsti Nurminen-Pelander tutustuivat biohiiletykseen Päivä Museotiellä Etelä-Karjalan Kärki-Lea-
derin osastolla. Hiiletyksestä kertoivat Tea Usvasuo (takana oik.) ja Noora Harju.

MITÄ 
ON BIO-

HIILETYS?
• Pihapiirin tai 

kylämaiseman 
risut ja kuivat 
kasvijätteet 
voi hyödyntää 
valmistamalla 
niistä maanpa-
rannusaineena 
käytettävää 
BIOHIILTÄ.

• Hiiletys onnis-
tuu kartiohii-
lettimellä tai 
maakuopassa, 
kun kuumenne-
taan elope-
räistä ainetta 
hapettomissa 
olosuhteissa.

• Risuista valmis-
tettu biohiili on 
80–90 % hiiltä, 
jonka hajoami-
nen maaperäs-
sä kestää satoja 
jopa tuhansia 
vuosia.

• Yksi kilo hiiltä 
sitoo maape-
rään 3,5 kiloa 
hiilidioksidia.

• Hiiletys on sekä 
resurssiviisas 
että ilmastovii-
sas teko.

• Biohiiletystä 
voi tehdä poru-
kalla vaikkapa 
naapuruston 
tai kylän yhtei-
sen kokoon-
tumispaikan 
siistimiseksi.

• Biohiiletintä 
voivat erilaiset 
yhteisöt lainata 
Etelä-Karjalan 
Kärki-Leaderis-
tä 

• Lisätietoja ja 
ohjeita aihees-
ta Maaseudun 
Sivistysliitosta 
www.msl.fi/
ymparisto

1. Toimiiko netti? _______________________

2. Miten kylällesi saataisiin uusia asukkaita? __________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Jos kyläsi saisi hankerahaa 5 000 euroa, mihin käyttäisit sen? _______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Nimi:  

_________________________________

_________________________________

Kylä/kaupunginosa:  

_________________________________

Ota kuva vastauksestasi ja  
lähete se 20.9. mennessä  
numeroon 044 491 5550  
tai toimisto@karkileader.fi.
Vastanneiden kesken arvomme  
4 x 500 g Kielomäen hunajaa.


