
Vaarojen, vesien ja metsien kylä
The village of hills, water and forests

Dombok, vizek, erdők falva



Jänisjokea pitkin ovat ensimmäiset asukkaat tulleet 1500 luvulla kylälle.
The first settlers came to the village in the 16th century along the River Jänisjoki.
Az első lakosok az 1500-as években érkeztek a faluba a Jänisjoki folyó mentén.

Nykyisin käyvät hanhet ja joutsenet keväisin ja syksyisin muuttomatkallaan, osa pesii kylällä.
Nowadays, swans and geese come around in spring and autumn during their annual 
migration, some of them nest in the village.
Manapság hattyúk és libák járnak errefelé tavasszal és ősszel költözésük idején, egy részük a 
faluban rak fészket. 



Vaaramaisemat, tiet ralliteitä mäkineen ja mutkineen.
Hilly landscape, the roads with their slopes and curves also 
serve as rally tracks. 
Dombos táj, az emelkedők és a kanyargós utak rallipálya-
ként is szolgálnak.

Kuva Munamäestä, jossa ollut pankki, posti ja kolme kauppaa 
ja yksi kauppa joen länsipuolella.
Photo of Munkamäki, where once was a bank, a post office and three shops, 
and one shop on the West side of the river. 
Kép Munkamäkiről, ahol bank, posta és három bolt állt, 
és egy bolt a folyó nyugati oldalán.



Kylätoiminta alkanut 1980 luvun alussa. Jäseniä kyläyhdistyksessä on noin 170.
Cultural life of the village revived in the early 1980s. The village association has approx. 170 
members. 
A helyi kulturális élet az 1980-as évek elején élénkült fel. A faluegyesületnek kb. 170 tagja van.

Kesän kohokohta on kyläyhdistyksen tarjoama ran-
takalailta kylän vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.
The highlight of the summer is the fish evening on 
the beach organized by the village association for the 
permanent and summer residents of the village.
A nyár csúcspontja a faluegyesület vendéglátásában 
a település állandó lakosságának és az ott 
nyaralóknak szervezett vízparti halest.

Kylätalo, Community centre,  Faluház



Voimalaitos. 
Power plant.
Erőmű.

Pitäjän ensimmäiset sähköt saatu Vihtakoskesta v. 1934, nykyinen valmistunut 1952. 
Putouskorkeus 8,5 m. 
The first power plant of the village was completed on the Vihtakoski Rapids in 1934, while the 
present one was built in 1952. Height of fall: 8,5 m.   
A község első erőműve a Vihtakoski zúgóra 1934-ben épült, a mostani 1952-ben készült el. 
Esése 8,5 méter.



Information on the village: the number of inhabitants has decreased, the number of hens 
has increased, there are two henneries, where altogether 16 000 hens lay eggs. 
The restructuring of agriculture and forestry has reduced the need for workers and led to 
migration to urban areas.   
Információ a településről: A lakosok száma csökkent, a tyúkok száma nőtt, két 
tyúkfarm található, amelyeken összesen 16 000 tyúk ad tojást. A mező- és 
erdőgazdálkodás szerkezeti átalakulása miatt csökkent a munkaerő-igény és nőtt az 
elvándorlás a városias területek felé.  

Tietoa kylästä: Asukkaat vähentyneet, kanat lisääntyneet, kaksi kanalaa joissa 
yhteensä 16 000 kanaa munimassa. Maa- ja metsätalouden rakennemuutos 
vähentänyt työntekijöiden tarvetta ja tuonut muuttoliikettä taajamiin. 



The village has now 34 inhabited houses and 63 permanent residents. The number of 
residents increases in summer; there are 59 summer cottages on the shore of Lake 
Uskaljärvi, and a further 19 former permanent houses used now as summer cottages, thus 
altogether there are 78 houses.    
A faluban jelenleg 34 lakott ház van és 63 állandó lakos. Nyaranként megnő a lakosság, 
Uskaljärvi tó partján 59 nyaraló található, és további 19 ma már nyaralóként 
használatos korábbi lakóház, összesen tehát 78.

Savuja kylällä on nyt 34 ja vakituisia asukkaita 63. 
Vapaa-ajan asukkaat lisääntyneet kesällä, huviloita Uskaljärven rannoilla 59, 
entisiä asuintaloja vapaa-ajan käytössä 19, yht. 78.



Kesällä lampaat ovat hoitaneet maisemia kylällä jo 15 vuotta.
In summer, sheep have been taking care of the landscape of the village for 15 years.
Nyaranta a birkák gondoskodnak a falu földjeiről már 15 éve.

Kaksi isoa kanalaa, Mika ja Niina Vatanen, kanoja 12 000.
Two big henneries, Mika and Niina Vatanen, 12 000 hens.
Két nagy tyúkfarm, Mika és Niina Vatanen, 12 000 tyúk.

Jyri ja Heidi Pesonen, kanoja 4 000. 
Jyri and Heidi Pesonen, 4 000 hens.
Jyri és Heidi Pesonen, 4 000 tyúk.



Uimaranta nuotiopaikkoineen.
The beach with a campfire site.
Strand és tűzrakóhely.

Maitolaituri.
Old milk churn stand, info board.
Régi útmenti tejátvevő házikó.

Lampelankoski.
Lampelankoski Rapids. 
Lampelankoski zúgó.

Jokivarsilla on asutusta ja pellot viljeltyjä.
The riverside is inhabited and the fields are cultivated. 
A folyópartot lakják és a földeket művelik.
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Infotaulu
Info board
Információs tábla

Sitkansolan rotko
Sitkansola Gorge 
Sitkansola-szakadék

Veneenlaskuluiska, venevalkama ja P-paikka
Boat ramp, boat harbour and parking area
Csónakleeresztő rámpa, csónakkikötő és parkoló

Tanikan uimaranta ja nuotiopaikka, infotaulu
Tanikka beach and campfire site, info board 
Tanikkai strand, tűzrakóhely és információs tábla

Kylätalo, venevalkama ja nuotiopaikka, infotaulu
Community centre, boat harbour and campfire site, info board
Faluház, csónakkikötő és tűzrakóhely, információs tábla

Vihtakosken voimalaitos, infotaulu
Power plant of Vihtakoski, info board
Vihtakoski erőmű, információs tábla

Ritosärkkä, näköalapaikka
Ritosärkkä, viewpoint 
Ritosärkkä, kilátóhely

Maitolaituri, infotaulu
Old milk churn stand, info board
Régi útmenti tejátvevő házikó, információs tábla

Kaatuva kivi, autolla 3 km + 160 m + kävellen 400 m
Falling stone, by car 3 km + 160 m + 400 m on foot
Leeső kő, autóval 3 km + 160 m + gyalog 400 m

Viesimojoen mylly ja koski
The mill and rapids of the River Viesimojoki 
Viesimojoki folyójának malma és zúgója

Lampelankoski
Lampelankoski Rapids 
Lampelankoski zúgó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Viesimojoen koski ja mylly.
The mill and rapids of the River Viesimojoki.
Viesimojoki folyójának malma és zúgója.
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Joensuu

Uskali

Painopaikka: Painokanava Oy


