
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraa meitä 
jatkossakin! 
 
 
 

Olemme 
Facebookissa:  

 

Ihamaniemi 

Ihamaniemen Maamiesseura 

Ihamaniemen Martat 

Enonkosken luostariyhteisö 

 

Löydät meidät  
tapahtumakalentereista: 

 

www.enonkoski.fi 

www.visitsavonlinna.fi 

www.savonlinnanyt.fi 

 

   

Vuokraa tilat 
käyttöösi: 
 
 
Talkootupa kesällä 
Paula Asikainen, 

paula.s.asikainen@gmail.com 

puh 040 7098368 

 

Enonkosken luostari 
ympäri vuoden 
www.luostariyhteiso.fi 

Luostarin pappi 

Pauliina Kainulainen, 

pauliina@luostariyhteiso.fi 

puh. 040 834 1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laulamme Joululauluja! 
 

Su 9.12.2018 klo 13-15 
Luostarin kauneimmat joululaulut 
 Arkihuolesi kaikki heitä! Ja tule viettämään iloista laulun ja yhdes-

säolon juhlaa Luostariin. Laulujen jälkeen maistuu joulupuuro. 

 Enonkosken luostari, Ihamaniementie 848 
 

Ti 11.12.2018 klo 18-20 
Lasten kauneimmat joululaulut 
 Kaikille avoin ohjelmallinen joulujuhla. 

 Joulupuuro ja jouluista ohjelmaa 

perheen pienemmille.  

 Ihamaniemen ’kässämarttatonttujen’ 

kyläpeitto-arpajaiset!  

 Enonkosken luostari, Ihamaniementie 848 
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Rauhallista 

Jouluaikaa 

kaikille! 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanke- 
vouhotin 
kiittää! 

 
 

Kun 2016 tulin Enonkoskelle mää-

räaikaiseen hankekoordinaattorin 

pestiin, enpä arvannut mitä kaik-

kea tuleman pitää. Nyt, kun hanke 

on paketissa ja raportti sötkötetty 

järjestelmään, kiire on takana.  

 

Päivittäin mieleen nousee ihamia 

hetkiä. Päällimmäisenä on suuri 

kiitollisuus kaikkia täällä tapaa-

miani ihmisiä kohtaan. Otitte mi-

nut niin hienosti vastaan! Vanhan 

puukoulun keittäjän kummityttönä 

olen kuunteluoppilas ja ikuinen 

entisten koulujen kellonkilkuttaja.  

 

Tuhannet kiitokset kaikille 
talkoisiin ja töihimme osallistu-

neille! Toivon, että intonne jatkuu. 

Enää ei tarvitse täyttää lomakkeita! 

 

Kiitos naisremmille 
Susanna, Irmeli, Eeva-Kaarina & 

Ulla-Riitta, jotka laitoitte työt hy-

vään alkuun. Ja ihan omasta sydä-

men sopukasta erikoiskiitokset 

hanketiimille, jonka kanssa saim-

me jakaa niin ilot kuin surut.  
 

 
Ihamat Naiset 

Ulla-Kaarina, Eeva-Riitta ja Paula  
 

Hyvää Joulua & 

Onnea vuoteen 2019! 
Ei hyvästi, vaan näkemiin… 

Tuija Valkeapää 

tuija.valkeapaa@gmail.com 

Elävä Ihamaniemi 
-hanke 1.1.2016 – 3011.2018  
 

Elävä Ihamaniemi – hankkeen tavoitteena oli sellaisen palvelu- ja 

tapahtumakonseptin kehittäminen, joka mahdollistaa kylällä ympä-

rivuotisen toiminnan, tarpeiden mukaisia palveluja ja jakelukanavia 

kylän tuotteille. Lisäksi tavoitteena oli yhteistyössä Enonkosken 

kunnan kanssa kehittää kylän harrastusmahdollisuuksia.  

 

Mitä hankkeen aikana tehtiin? 
Tässä poimintoja hankeen loppuraportista. Oletko huomannut mi-

tään näistä normaalissa elämässäsi? Jos et, kannattaa liikkua tule-

van vuoden aikana kylillä useammin.  

 

Tapahtumatoimintaa lähdettiin kehittämään erilaisten tapahtuma-

tyyppien kautta. Hankkeen aikana järjestettiin kyläiltoja ja –päiviä, 

erikokoisia kylätapahtumia, kursseja sekä yleisötapahtumia. Kyläil-

tojen lisäksi järjestettiin mm. talviriehoja, haravointitalkoita, Itä-

lahden lauluiltoja, kesäkisoja, maalaismarkkinoita tansseineen, lu-

kupiirejä, maksullisia ja ilmaisia konsertteja sekä erilaisia kursseja. 

Hankeaikaan ajoittui myös historiallisia hetkiä: 

 Ihamaniemen koulun 110 vuotisjuhla 

 Talkootuvan vihkiäisten juhlavuosi sekä 

 Usvan kennelin ensimmäinen muistelutilaisuus.  

 

Kyläpalveluiden kehittämiseksi tehtiin tuotteistamisen perusta-

mistyötä. Kylän historiasta ja olemassa olevasta infrasta nostettiin 

tuotteistukseen kylän vanhat tavarat, Ihamaniemen koulun historia, 

sukutalojen vanhat perinnekasvit sekä luontopolun kunnostaminen. 

Tietojen pohjalta 

 nostettiin vanhoja teemoja tapahtumiin, esim. Iltamat 

 tuotettiin Wanhat tavarat –valokuvanäyttely 

 videoitiin Wanhan ajan koulupäivän oppitunnit sekä 

 perustettiin Ihamaniemen Perinneperennapenkki luostarin pihalle.  

 

Lisäksi hakkeen aikana 

 avattiin Talkootuvalle kierrätyskirjasto 

 jatkettiin Talkootuvan kirpputoritoimintaa ja 

 kunnostettiin luostarin entinen ulkoilureitti.  

 

Kylätalopäiviin tuotiin kyläläisille lähemmäksi kirkonkylän hyvin-

vointipalveluja. Kesäkaudelle panostettiin Talkootuvan ja kahvilan 

aukioloon teemalla ’seitsemän viikkoa juhannuksesta’ ja viikkojen 

tarjonta tuotiin esiin viikko-ohjelmalla. 

 

Kylän toiminnasta viestittiin sähköisillä ja perinteisillä välineillä. 

Käytössä olivat henkilökohtaiset tapaamiset, kylätilaisuuksissa in-

foilu, monen eri toimijan Facebook-sivut, tapahtumajulisteet, tien-

varsimainonta, postitukset joka talouteen, sähköpostijakelut, mat-

kailuesitteet sekä sähköiset tapahtumakalenterit.  



   
   

Hanke ylitti sille 

asetetut tavoitteet 

Hankkeen toiminnan mittareita: 

 Järjestettiin yhteensä 90 eri ko-

koista tapahtumaa ja tilaisuutta.  

 Nimet seurantalomakkeisiin 

onnistuttiin saamaan 1.610 osal-

listujalta. 

 Tavoitteeksi asetettu 1.000 tal-

kootyötuntia ylitettiin, toteuma 

oli 1.819 tuntia vapaaehtoistyötä.  

 Kyläläisten työn arvo 

on 27.285 euroa.  

 

Ohjausryhmässä 
todettiin, että…  
 

 Hankkeen ansiosta tapahtumia 

oli enemmän, kuin ilman han-

ketta olisi ollut. 

 Hanke on madaltanut paikallis-

ten kynnystä tulla luostarille ja 

tutustuminen on ollut molem-

min puolista.  

 Yhteistyö eri yhdistysten ja ky-

läläisten kesken on lisääntynyt. 

 Konsertit vetivät lomalaisia ja 

väkeä myös muista kunnista. 

 Tapahtumat häivyttävät myös 

entisten koulualueiden välisiä 

rajoja. Suurimäki ja Iha-

maniemi vuorottelevat nyt ki-

sapaikkoina (kesäolympialaiset, 

talvirieha). 

 Hanke mahdollisti myös kesä-

kahvilan laajemman aukiolon. 

 Hanke on vaikuttanut mm. tee-

mavuosiajattelun kehittymiseen.   

 Hankkeen roolia kokeilujen 

mahdollistajana ja tekijänä pi-

dettiin tärkeänä. 

 Tapahtumamainonnan ja vies-

tinnän roolia korostettiin. 

 Laajasta tapahtumatarjonnasta 

jää jokaisesta tapahtumatyypistä 

jotain elämään ja niitä toteute-

taan ensi vuonnakin. 

 Hankkeessa käynnistettiin asioi-

ta, joita on jatkossa mahdollista 

hyödyntää mm. ryhmämyynti-

käytössä.  

Hanketiimi kiittää, 
elämä jatkuu!  

 

Hankkeen aikana hanketoimijat ovat tehneet myös omia ratkaisu-

jaan ja toimenpiteitä, jotka vahvistavat kylän elämää jatkossa. 

Enonkosken kunnassa suunnitellaan elinvoimatyön jatkamista, 

Enonkosken luostariin on palkattu ekoteologi ja entinen Suurmäen 

koulu on muuttumassa kansainväliseksi hyvinvointikeskukseksi.  

 

Hankkeesta jää elämään ainakin mm.  
 lukupiiritoiminta 

 talvirieha ja kesäkisat 

 iltamien järjestäminen 

 maalaismarkkinat 

 kierrätyskirjasto ja kirpputori 

 ulkoilureitti. 

 

Hankkeen toimenpiteet ovat aiheuttaneet myös ketjureaktioita, joi-

den myötä syntyy uutta jatkossakin. Luontopolun myötä on käyn-

nistynyt opastettuihin retkiin käytettävien tarinoiden kirjoittaminen. 

Tulevien teemavuosien suunnittelu on jo menossa ja ensi kesän 

tapahtumakalenteri Talkootuvalle on jo vahvistettu.  

 

Kaikissa rakennuksissa ja yhdistyksissä touhu päällä 
Enonkosken luostari on päässyt uuden retriittipapin myötä panos-

tamaan uusiin tuotteisiin ja tulevalle vuodelle on tarjolla erilaisia 

tapahtumia, kursseja ja retriittejä. Ihamaniemen entinen koulu vil-

kastuu. Tervetuloa kaikki luostarin tilaisuuksiin! 

 

Suurmäen koulu on taas julkisessa käytössä. Myös Ihamaniemen 

uusi toimija OLO Center on jo julkaissut ensi vuoden kurssiesit-

teensä ja niiden markkinointi on käynnistynyt vauhdikkaasti.  

 

Talkootuvalla on takana vilkas kesä ja uusi sellainen on luvassa. 

Ihamaniemen Maamiesseura toivottaa paikalliset nuoremmatkin 

polvet mukaan toimintaan, 100 –vuotisjuhlat lähestyvät…. (2023). 

 

Ihamaniemen Martat ry (1971 – 2018) 
Martat ovat olleet hankkeen kantava joukkovoima ja olivat sitä 

viimeiseen asti. Perustajien aloitteesta, omasta halusta ja päätökses-

tä, yhdistys päätti lopettaa toimintansa vuoden 2018 loppuun. Mar-

tat jatkavat aktiivisia touhujaan yhdistysbyrokratiasta luopuen. Ys-

tävinä.  

 

Oletko Ihama? 
Marttojen Facebook –sivut ’Ihamaniemen Martat’ muuttuvat lop-

puvuodesta kaikkien taitavien yhteisiksi vinkkisivuiksi. Tervetuloa 

mukaan, miehet myös! 

 

 

 

 



   
   

Tervetuloa 
Talkootuvalle 
kesällä 2019! 
Kesäsuunnitelmat ovat jo pitkällä. 

Leikkaa talteen, tästä se lähtee: 

 

ke 12.6. klo 15.00  

Talkootuvan avajaiset 

 

ti 18.6. klo 18.00 

Ihamaniemen Lukupiiri 

Kahvila avoinna klo 17.30 - 21.30 

 

ke 26.6. klo 19.00 

KulttuuriOpen –konsertti 

Kahvila avoinna klo 18.00 alkaen. 

 

ke 3.7. klo 19.00 

Teatteri 

Kahvila avoinna klo 18.00 alkaen. 

 

ke 10.7. klo 19.00 

Muotia ja muuta hullutusta 

Kahvila avoinna klo 18.00. alkaen. 

 

ti 16.7. klo 18.00 

Ihamaniemen Lukupiiri 

Kahvila avoinna 17.30.-21.30. 

 

la 20.7. klo 13.00 

Kesäolympialaiset + KisaDisco 

Kahvila avoinna klo 13.00-21.00 

 

ke 24.7. klo 19.00 

Voimaa-Vireyttä -keskusteluilta 
Kahvila klo 18.00 alkaen 

 

la 27.7. klo 17.00-20.00 

Maalaismarkkinat & 

peräkonttikirppis 

Kahvila avoinna klo 16.00-21.30 

Markkinatanssit klo 20.00-21.30 

 

ke 30.7. klo 19.00 

Musiikin Siivillä 

Kahvila avoinna klo 18.00.-21.30 

 

ti 13.8. klo 18.00 

Ihamaniemen Lukupiiri 

Kahvila avoinna klo 17.30-21.30 

 

Maamiesseuran Talkootupa 
Ihamaniementie 861 

58180 IHAMANIEMI 

Haluaisitko tehdä 
Ihamia tuotteita?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jos näppejäsi polttelee kylätuotteiden teko, otapa yhteyttä Paula 

Asikaiseen, paula.s.asikainen@gmail.com , puh 0540 7098368 
 
 

Elävä Ihamaniemi –hanke käynnistettiin 1.1.2016 ja hankkeen toteuttivat 

Enonkosken kunta, Ihamaniemen Martat ry, Ihamaniemen Maamiesseura 

ry ja Suomen evankelisluterilaisen luostarin tuki ry. Hallinnoijana toimi 

Enonkosken kunta. Hankkeen kustannusarvio oli 89.700 euroa. Hanketta 

rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Leader Piällysmies ry, Enonkosken 

kunta, Ihamaniemen Maamiesseura ry, Ihamaniemen Martat ry ja Suo-

men evankelisluterilaisen luostarin tukiyhdistys ry. Enonkosken suora 

kustannusarvion mukainen rahoitusosuus oli 7.890 euroa. 


