
Kyläsuunnitelma 2006–2015 

TAUSTAA 

Kiesilän, Pajulahden ja Kakkolan kylät sijaitsevat Kuolimojärven länsilaidalla Suomenniemen 

eteläosassa. Laajat metsät ja rikas järviluonto ympäröivät kylämaisemaa, josta löytyy sekä 

vanhoja talonpoikaistaloja että mummonmökkejä. Lyytikkälän talomuseon 20 rakennuksessa 

voi tutustua kaakkoissuomalaisen suurtilan elämän menoon 1700-luvulta 1900-luvulle.Osittain 

julkisessa käytössä ovat myös Saalastin sisarten säätiölle kuuluva Jussilan talo sekä 

edesmenneen Armas Saalastin talo. Pihkalan Torniateljeessa voi kesäisin tutustua taiteeseen ja 

Herranmäeltä saa kokonaiskuvan kauniista maisemista. Kyläalue on noin kahdeksan kilometriä 

pitkä ja asutus keskittyy valtatie13:n tuntumaan. Suomenniemen kirkonkylään on matkaa 10-

15 kilometriä, Lappeenrantaan noin 60 kilometriä, Savitaipaleelle 20 kilometriä ja Mikkeliin 45 

kilometriä. Pääosa työikäisistä asukkaista käy töissä Suomenniemi-Savitaipale-Ristiina -
alueella. 

KYLÄN HISTORIAA 

Kiesilän kylän historiaa on tutkinut muun muassa Pentti Salla. Nykyisen kyläyhdistyksen 

aluetta vastaava Kakkolan koulupiiri syntyi vuonna1919, kun Pajulahden koulupiiri jaettiin 

kahtia ja Pajulahden kansakoulusta tuli Kakkolan kansakoulu. Kakkolan kansakoulurakennus 

valmistui vuoden 1922 lopulla ja ensimmäisenä Suomenniemellä koulussa järjestettiin 

jatkokouluopetusta jo vuonna 1925. Alakoulurakennus valmistui pitkän viivyttelyn jälkeen 

syksyllä 1957. Oppilasmäärät vähenivät 1960-luvulta alkaen ja Kakkolan ala-aste lakkautettiin 

vuonna 1978. Kyläyhdistyksen toiminta-alueella on ollut parhaimmillaan kolme kauppaa. Yksi 

toimi Aatu Hostilan talossa, toinen Pajulahden osuuskaupan kiinteistössä vuoteen 1970 saakka 

ja kolmas kauppa oli Väärän kaupan Kiesilän myymälä vuosina 1938-1973, jota Aili Saalasti 

sittemmin piti yksityisenä yrittäjänä vuosina 1973-88. Kiesilänkosken etelä rannalle 

rakennettiin 1960-luvulla Severin saluuna –niminen baari, joka tuhoutui tulipalossa 1970-luvun 

lopulla. Nykyinen kahvilakiinteistö valmistui1980-luvun alussa ja toimi ennen Kiesilän Kievaria   

MartanTupana. Suomenniemen Säästöpankin Pajulahden sivukonttori toimi Kiesilässä yli 50 

vuoden ajan. Ensin toimipiste oli konttorinhoitaja Sylvi Kiesilän kotona ja vuodesta 1987 

lähtien entisessä kaupparakennuksessa. Sinikka Kiesilä toimi konttorinhoitajana vuodesta 1982 
sivukonttorin vuoden 2005 lopussa tapahtuneeseen sulkemiseen saakka.  

ASUMINEN 

Vuoden 2005 lopussa kyläyhdistyksen alueella asui noin sata vakituista asukasta, joista puolet 

eläkeläisiä. Kyläyhdistys pyrkii toiminnallaan säilyttämään vakituisten asukkaitten määrän 

vähintään nykyisellä tasolla. Alueen vetovoimaa parannetaan asumiseen liittyvillä palveluilla 

sekä yleisen viihtyvyyden lisäämisellä. Kyläyhdistys lähti heti perustamisensa jälkeen mukaan 

Kylälle asumaan–hankkeeseen. Myytäväksi saatiin kolme omakotitalotonttia, joita Kaakkois-

Suomen Metsätilat Oy kauppaa nettisivuillaan. Jos tarjolla olevat tontit myydään, tilalle 

etsitään uusia, jotta tarjolla olisi aina valinnanvaraa. Tontteja kaupitellaan aktiivisesti 

kyläyhdistyksen kotisivuilla ja tilaisuuksissa sekä yhteistyössä kunnan ja 

Suomenniemen Säästöpankin kanssa. Tiedonvälityksessä käytetään hyväksi myös epävirallisia 

kanavia. Kylän alueella on runsaasti vajaakäyttöisiä ja kokonaan autioituneita taloja. 

Kyläyhdistys seuraa rakennuksiin liittyviä omistussuhteiden muutoksia ja kertoo omistajille 

mahdollisuudesta saada talot hyötykäyttöön. Tarpeettoman rakennuksen myyminen tai 

vuokraaminen kun on kaikille osapuolille edullisempaa kuin tyhjillään seisottaminen. 

Vanhenevan väen asumista omassa kylässä pyritään tukemaan voimavarojen mukaan. 

Kunnallisten ja lakisääteisten palvelujen käytön ohella ikäihmisten elämää helpotetaan 

naapuriavulla tai erillisillä hoivapalveluilla. Kyläyhdistys tutkii, olisiko lähiseudulla tarvetta 

esimerkiksi kylätalkkarille, siivousringille tai asiointiavulle. Taksikuljetukset kirkonkylään ja 

mahdollisesti myös suurempiin liikekeskuksiin koetetaan turvata. Kuljetuksissa tulee 

huomioida myös mahdollisuus päästä kirkolta kotikylälle esimerkiksi hoitamaan puutarhaa tai 



vierailemaan tuttujen luona. Kyläyhdistys seuraa kunnallisen vesijohtoverkon kehittymistä ja 

kaivovedentilaa alueella. Jos esimerkiksi vesiosuuskunnan perustaminen tulee jossain 

vaiheessa tarpeelliseksi tai taloudellisesti mielekkääksi vaihtoehdoksi, kyläyhdistys ryhtyy 
selvittämään asiaa.  

YMPÄRISTÖ 

Kylän ja koko Suomenniemen suurin vahvuus on puhdas luonto, jonka monimuotoisuus tulee 

turvata. Tavoitteena on toimia niin, että kaikki nykyiset lajit, myös ihminen, voivat elää 

tulevaisuudessakin turvallisin mielin kylän alueella. Suurimmat ympäristöriskit liittyvät valtatie 

13:lla tapahtuviin kuljetuksiin. Tien kunnostaminen on siksikin asia, jota kyläyhdistys pitää 

esillä neuvotellessaan kunnan ja eri viranomaisten kanssa. Myös rantarakentamisessa, 

jätevesien ja kemikaalien käsittelyssä sekä jätehuollossa on pyrittävä mahdollisimman 

toimiviin ja turvallisiin järjestelyihin. Jätteiden keräyspisteet pidetään asianmukaisessa 

kunnossa ja niiden käyttöä valvotaan. Erikoisjätteiden, kuten metalliromun, keräystempaukset 

ulotetaan säännöllisesti kylälle. Maisemanhoito parantaa paitsi yleistä viihtyvyyttä myös alueen 

vetovoimaa. Vesakon raivausta suoritetaan säännöllisesti etenkin pääteiden varsilla ja 

asuinrakennusten ympäristössä. Asukkaita rohkaistaan pitämään oma pihapiiri säällisessä 

kunnossa neuvonnan ja hyvien esimerkkien avulla. Tässä käytetään hyväksi Kiesilän 

Kukkakerhon tietämystä. Suurin huomio kiinnittyy Kiesilänkosken suuhun, koska se on 

matkailun ja virkistyskäytön kannalta merkittävin paikka kylän alueella. Uimarannan 

raivaustalkoot pidetään keväällä 2006 ja tielaitoksen kanssa neuvotellaan levähdysalueen 

tulevaisuudesta. Nykyisin paikka on usein sotkuinen ja käymälätilat suorastaan siivottomat. 

Kiesilän Kievari kehittää Kiesilänkosken pohjoisrantaa, mutta uimarannan puolella kyläyhdistys 

jatkaa viihtyvyyden parantamista myöhemmin tehtävän suunnitelman mukaisesti. Vuoteen 

2015 mennessä ratkaistaan matonpesupaikan kohtalo sekä neuvotellaan puolustusvoimien 

kanssa kävelysillan uusimisesta. Helposti hyödynnettäviä luontokohteita ovat ainakin 

Kiesilänkosken suoalue sekä Lyytikkälän museotalon lähimetsät. Suo saataisiin maantieltä 

paremmin näkyviin kevyellä metsänraivauksella ja mahdollisesti siitä voitaisiin kertoa opastein. 

Pitkospuiden avulla suota voitaisiin avata retkeilykäyttöön vaikkapa Kiesilän Erän 

metsästysmajalle saakka. Kiesilänkosken suulle tai suon läheisyyteen voisi sopia myös lintu- 

tai näkötorni. Mahdollisessa suunnittelussa ja rakentamisessa kannattaa kuunnella myös 

lintuharrastajien ja vastaavien mielipiteitä. Lyytikkälän talosta voisi luontevasti rakentaa 

luontopolun läheiselle muurahaisten munituskalliolle ja suojeltujen kuusien läheisyyteen. Jos 

maanomistajien kanssa niin sovitaan, polkua voisi jatkaa Kuolimon suuntaan lähteelle ja 
vaikkapa Lyytikkälän vanhan kalasaunan paikalle saakka. 

LIIKENNE 

Valtatie 13 halkaisee kyläalueen ja vaikuttaa vahvasti ihmisten arkeen. Tie on suhteellisen 

kapea ja rekkaliikenne on runsasta, joten liikenteeseen liittyviä uhkia ei voi vähätellä. Kiesilä-

Pajulahti-alueella on sattunut viime vuosina runsaasti ulosajoja ja hirvikolareita, mutta 

tuhoisilta onnettomuuksilta on vältytty.  Uhkaavimmat onnettomuudet sattuivat vuonna 2004, 

kun kaksi venäläistä bussia ajoi ojaan Kiesilässä. Kyläyhdistys aloitti vuonna 2005 hankkeen, 

joka tähtää turvallisen kulkuväylän rakentamiseen Kiesilän kylän ja kievarin välille. Ensi sijassa 

jalankulkijoille tarkoitettu reitti seuraa valtatien itäpuolella vanhaa maantien pohjaa ja 

sähkölinjaa. Kulkukelpoinen väylä rakennetaan talkootyönä mahdollisimman keveällä kädellä. 

Marraskuuhun 2005 mennessä kyläyhdistys on neuvotellut maanomistajien kanssa väylän 

rakentamisesta ja saanut heiltä hyväksynnän. Suur-Savon Sähkö Oy:ltä sekä Kaakkois-

Suomen tiepiiriltä on saatu suullinen lupa väylänrakentamiseen, tiepiiri on hyväksynyt 

hankkeen myös kirjallisesti. Työt maastossa pyritään aloittamaan keväällä 2006. Rahoitukseen 

on saatu 150 euroa kunnan avustusta. Kyläyhdistys pitää osaltaan esillä valtatie 13:n 

perusparannustarvetta ja tukee siihen tähtääviä hankkeita. Yksittäisistä kohteista tärkein on 

Kiesilänkosken levähdysalue, jonka siisteyttä ja viihtyisyyttä tulee parantaa. Etenkin alueen 

käymälähuolto on tällä hetkellä täysin retuperällä. Kiesilänkosken huomioarvoa olisi 

mahdollista parantaa myös kosken läheisyyteen asennettujen maisemavalojen avulla. 

Paikallisteistä merkittävimpiä ovat Lylyksentie ja Huuhilontie, joiden kulkukelpoisuus on tärkeä 



paitsi tien varressa asuville ja lomaileville, myös Kouvolan ja Mäntyharjun suunnassa 

liikkuville. Näiden teiden kunnon tulee säilyä vähintään nykyisellä tasolla. Myös pienemmät 
yksityistiet, joiden varrella on vakituista asutusta, täytyy pitää liikennöitävässä kunnossa. 

ELINKEINOT 

Kyläyhdistyksen alueella toimivia yrityksiä ovat Kiesilän Kievari, Auto- jaKonekorjaamo T. 

Kiesilä Ky, S.A.A.R.I. Line Oy sekä Risto Kiesilän ja Olli Kiesilän metsäkoneyritykset. Lisäksi 

Jarkko Kuusenhako harjoittaa lumenaurausta ja muuta koneurakointia sekä Pekka Pastinen 

tarjoaa metsuripalveluja. Outi ja Ville Ruottinen vuokraavat omamökkejä.  

Maataloustuotanto on hiipunut 1980-luvulta alkaen. Lypsykarjaa on vain yhdellä tilalla ja 

peltojen viljeleminen on muuttunut sivuelinkeinoksi. Metsä on alueella peltoja merkittävämpi 

tulonlähde. Tavoitteena on säilyttää ja kehittää olemassa olevia yrityksiä ja tukea mahdollisia 

uusia yrittäjiä esimerkiksi suosimalla oman kylän palveluja. Kyläyhdistys pyrkii kuuntelemaan 

yrittäjien toiveita ja viemään viestejä eteenpäin. Yhteistyötä kunnan ja yrittäjäyhdistyksen 

kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan. Saadun palautteen perusteella kylällä tarvittaisiin 

siivousapua (esimerkiksi siivousrinki-periaatteella), lastenhoitoapua ja korjausapua. 

Mahdollisia ansiotyömuotoja olisivat erilaiset hoiva- ja rakennusalanpalvelut, kenties myös 

taimikasvatus, puutarhatuotanto ja metsänhoito. Myös matkailuun liittyville ohjelma- ja 

majoituspalveluille voisi olla kysyntää. Etätyöstä on ennustettu yhtä maaseudun pelastajaa, 

mutta toistaiseksi sen merkitys on jäänyt vähäiseksi. Koska laajakaistayhteydet toimivat lähes 

kaikkialla Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan alueella, etätyömahdollisuutta tulee pitää esillä. 

VAPAA-AIKA 

Ohjattua vapaa-ajan toimintaa alueella järjestävät paikalliset yhdistykset. Kiesilän Erä kokoaa 

yhteen metsästyksen harrastajat, Kiesilän martat kokoontuvat kursseille sekä 

kerhotilaisuuksiin ja Kiesilän Kukkakerho tarjoaa puutarha-alan toimintaa. Aiemmin kylällä on 

ollut muun muassa 4H- ja urheiluseuratoimintaa, jotka ovat hiipuneet lasten ja nuorten 

vähenemisen vuoksi. Kakkolan koulun urheilukenttäkin on kasvanut umpeen ja maapohja 

myyty yksityiselle. Kylän alueella on loistavat mahdollisuudet omaehtoiseen liikuntaan, 

esimerkiksi kävelyyn, retkeilyyn, hiihtoon, pyöräilyyn ja soutamiseen. Näitä harrastuksia 

voidaan tukea merkitsemällä reittejä ja jakamalla karttoja. Tällöin liikuntamahdollisuuksia 

voitaisiin hyödyntää myös paikallisessa matkailussa. Kyläyhdistys on ryhtynyt elvyttämään 

vanhaa kylälatuperinnettä. Kiesilän kyläaukealla kulkevat vanhat latupohjat kunnostettiin 

syksyllä 2005 ja Pajulahdelta vedettiin yhdyslatu Kiesilään. Tätä peruslatua pidetään kunnossa 

kevättalvella, jos lunta vain on riittävästi. Mikäli tarvetta ilmenee, latuverkkoa voidaan 

täydentää ja laajentaa. Kakkolan koulun kentällä oli aikoinaan jääkiekkokaukalo, mutta sen 

rakenteet ovat vuosien varrella tuhoutuneet. Luistelupaikka olisi kuitenkin tarpeellinen sekä 

kylän omille että alueella lomaileville lapsille. Kätevimmin luisteluun sopiva alue raivattaisiin 

luonnonjäälle esimerkiksi Kiesilän Kievarin läheisyyteen. Myös Kievarin piha-alueen sopivuutta 

tarkoitukseen harkitaan. Ikääntyvien neuvoston kyselyn yhteydessä keväällä 2005 yli 60-

vuotiaat kyläläiset ovat toivoneet lisää kerhotoimintaa. Eniten kannatusta sai keskustelukerho, 

jossa olisi tietoiskuja eri aloilta. Myös liikuntapiirille, muistelukerholle sekä kirjallisuus- ja 

laulupiirille löytyy kannatusta. Kyläyhdistys tutkii mahdollisuuksia säännöllisesti toimivan 

kerhon järjestämiseen. Vanhan kylätoimikunnan aikana kylän naiset kutoivat mattoja Kiesilän 

pankintiloissa. Jos kudontapiirille on edelleen tarvetta, sopivan tilan löytyminen voi olla 

ongelma. Erilaisia vaihtoehtoja kuitenkin tutkitaan yhteistyössä marttojen kanssa. Kylän lapset 

ja nuoret tarvitsevat omaa toimintaa, sillä matkat kirkolle ovat aikaa vieviä ja vähentävät 

oman kylän aktiivisuutta. Mahdollisuuksia toiminnalle voisi olla etenkin kesäisin, kun loma-

asukkaat kasvattavat paikalla olevien lasten määrää. Toimintamuotoja ja käytännön 

järjestelyjä pohditaan yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa. Kyläyhdistyksen oman 

kokoontumistilan hankkiminen ei ole ollut ajankohtaista, sillä olemassa olevat tilat ovat 

toistaiseksi riittäneet vastaamaan toiminnan tarpeita. Kiesilän Kievari sopii kokoontumistilaksi 

ja isommissa juhlissa sekä yleisötilaisuuksissa on voitu käyttää Jussilan taloa. Kesällä 2005 



kylätoria pidettiin Armas Saalastin talon pihassa. Myös metsästysmajalla kokoontuminen olisi 

mahdollista. Sisäliikuntaan sopivaa tilaa kylällä ei ole, mutta toisaalta kysyntäkin on ollut 

vähäistä. Oman salin hankkiminen tuntuu toistaiseksi epärealistiselta ajatukselta, toimintaa 

kannattaa mieluummin mitoittaa olemassa olevien resurssien mukaiseksi. Jos 

uudisrakentamiseen jostain syystä haluttaisiin ryhtyä, olisi järkevintä remontoida jotain 
nykyistä rakennusta, esimerkiksi vanhaa navettaa.  

TAPAHTUMAT 

Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan alueen vanhoista tapahtumista elinvoimaisimpia ovat olleet 

pyhäinpäivän aattona järjestetyt hirvipeijaiset. Muita kylänvuotuisia tapahtumia ovat olleet 

Marttojen pikkujoulut. Kiesilän Erä on lisäksi järjestänyt melkein joka vuosi pilkkikilpailut 

metsästysmajalla. Ensimmäiset Martan päivät pidettiin Jussilan talossa kesällä 2004. 

Helmikuussa 2005 kyläyhdistys järjesti Kiesilän Herranmäellä talvitapahtuman, johon liittyi 

hevosajelua, makkaranpaistoa nuotiotulilla, pulkkamäkeä ja vapaata seurustelua. Tilaisuuteen 

saapui yli 70 henkilöä. Talvitapahtuma järjestetään uudelleen helmikuussa 2006 samassa 

paikassa. Tulevina vuosina talvitapahtuman muotoa ja tapahtumapaikkaa voidaan muuttaa, 

kysymykseen voisivat tulla esimerkiksi pilkkikilpailut, lasten tai kylien väliset hiihtokilpailut tai 

muut talviseen ulkoliikuntaan sopivaohjelma. Martan päivät jatkuvat Jussilassa yhteistyössä 

Saalastin sisarten säätiön,säästöpankin ja Marttojen kanssa. Päivämäärä pysyy samana, mutta 

ohjelmaosuus vaihtuu. Nimipäivien keskeisenä tekijänä pysyy kahvittelu ja seurustelu, mutta 

mukaan yritetään saada joka vuosi jotain paikallista, ajankohtaista ja kiinnostavaa asiaa. 

Vuonna 2005 aiheena olivat juhlavuottaan viettäneet Martat. Jos kyläyhdistyksen voimat 

riittävät, Martan päiville luodaan sisartapahtuma joulukuulle Annikin päivän tienoille. Jussilan 

tuvassa voitaisiin tällöin esimerkiksi laulaa kauneimpia joululauluja, viettää talon henkeen 

sopivaa joulujuhlaa tai järjestää vaikkapa lähestyvään jouluun sopivaa kurssitusta. 

Kiesilänkoskella on perinteisesti vedetty kuorenuottaa keväällä jäidenlähdön aikaan. Nuottaus 

alkaa kaksi viikkoa ennen vappua ja kestää korkeintaan pari viikkoa. Kyläyhdistys ja Kiesilän 

jakokunta ryhtyvät tuotteistamaan tätä perinnettä, sillä se tuntuu kiinnostavan ihmisiä eikä 

vastaavaa nuottausta harjoiteta muualla lähiseudulla. Kysymykseen tulisivat esimerkiksi 

Kiesilänkosken uimarannalle sytytetyt nuotiotulet, makkaran ja kahvin myynti sekä saaliin 

kauppaaminen kiinnostuneille. Kuoretta voidaan tarvittaessa koettaa hyödyntää jollain tavalla 

ravintokalana. Hirvipeijaisten vetovoima tuntuu olevan tallella, mutta järjestelypuolelle 

kaivataan lisää talkooväkeä. Yhdistysten yhteistyötä kehittämällä olisi mahdollista saada 

mukaan vereksiä voimia käytännön toimintaan. Tätä kautta kenties voitaisiin elvyttää myös 

marttojen ja metsästysseuran yhteisten pikkujouluperinnettä. Martat ovat järjestäneet 

vuosittain kesätoritapahtumia Kiesilässä. Kesällä 2005 Martat ja kyläyhdistys pitivät toria 

perjantai-iltapäiväisin Armas Saalastin talossa, mutta ajankohta oli sopimaton ja kävijämäärät 

vähäisiä. Toritoiminnan aika ja paikka siirtyvätkin asiakkaita paremmin palveleviksi. Kesällä 

2006 toria aiotaan pitää Kiesilän Kievarin pihassa lauantaisin. Tarkoituksena on kehittää 

konsepti, joka hyödyttäisi sekä yhdistyksiä että kievaria. Kyläyhdistyksen omana tavoitteena 

on saada kylätorilta tuottoa toiminnan pyörittämiseen. Marttojen ja kievarin kanssa 

yhteistyössä toimittaessa mielekkäimpiä painopiste alueita ovat viihdepalvelut ja 

käsityötuotteet, ehkä myös sesongin pienet erikoisherkut. Makkaran myyntiä jatketaan niin 
kauan kuin se on kannattavaa. 

  

 


