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Höljäkkä-päivä osoitti sen jälleen: 
KYLLÄ KYLÄSSÄ KELPAA ASUA! 
Harri Markkula 
 
(artikkeli julkaistu Ylä-Karjala-lehdessä 22.7.2008) 
 
Jo perinteeksi muodostunut Höljäkkä-päivä on erinomainen esimerkki kylän elin-
voimaisuudesta. Koko päivän mittainen tapahtuma toi Höljäkän Nuorisoseurantalolle 
enemmän osallistujia kuin kylässä on asukkaita. Läheskään kaikki eivät olleet 
höljäkkäläisiä tai edes etähöljäkkäläisiä: mukana oli myös niitä, joita kiinnostaa 
elämä terveessä ja hyvinvoivassa kyläyhteisössä. 
 
Tämänvuotinen Höljäkkä-päivä oli järjestyksessä seitsemäs. Päivän teemana oli 
ansaitusti tänä vuonna 50 vuoden ikään tullut Höljäkän kyllästämö, joka on sanan-
mukaisesti ”kylä kylässä”.  
 
Päivän ohjelma valaisi kyllästämön vaiheita sen perustamisesta aina tulevaisuuden-
näkymiin saakka. Pisteenä i:n päälle oli perinpohjainen tutustuminen 
kyllästämöalueeseen asiantuntevien oppaiden johdolla. Päivä huipentui täydelle 
katsomolle esitetyn näytelmän ”Paavalin perinnöt ja mummon miljoonat” kesän 
viimeiseen näytäntöön. 
 
Höljäkkä-päivän vieraita viihdytti Höljäkän Mieskööri johtajanaan Arvo Kärnä ja 
säestäjänään Heino Kakkinen, Mikko Nevalainen, Senja Timonen ja Pertti 
Tuovinen. 
 
 
Valoa ja vettä aavikoille 
Höljäkän kyllästämöllä sorvattiin viime vuonna noin 180 000 runkoa ja kyllästettiin 
noin 130 000, kertoi tuotantojohtaja Petri Rajasuo.  
 
- Mutta kuka tiesi, että runkojen valtavasta määrästä huolimatta jokaista pyritään 
käsittelemään yksilönä?  28 metrin mittainen runko on saattanut kasvaa metsässä 
100-150 vuotta ennen kuin se kaadetaan: niinpä sitä on käsiteltävä arvonsa mukai-
sesti. 
 
- Tai kuka saattoi arvata, että moni Saharan hiekka-aavikon maja saa valonsa ja 
keidas vetensä sen virran ansiosta, joka kulkee Höljäkän pylväiden kannattelemia 
linjoja pitkin? 
 
Höljäkän kyllästämö vie pylväitä 26 maahan. Tärkeimmät markkina-alueet ovat 
Suomen ohella Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, mutta tulevaisuuden alueita ovat mm. 
HongKong ja Irlanti. 
 
- Kyllästämö sijaitsee hyvällä raaka-ainealueella, joka takaa maailman parhaat 
materiaalit pylvästuotantoon. Niinpä tulevaisuus on lupauksia täynnä, arvelee tyyty-
väinen Rajasuo. 
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Miehen mittainen elämäntyö 
Höljäkän kyllästämön värikkäitä vaiheita valottivat oman elämäntyönsä kautta Auvo 
Korhonen, joka palveli kyllästämöä 1963-2000 ja Jaakko Korhonen vuosien 1980-
2000 varrelta. 
 
- Lämmittäjänä en ehtinyt olla, enkä kyllästäjänä – kaikissa muissa toimissa 
kylläkin, sanoo Korhonen, joka edelleenkin tulee tarvittaessa auttamaan runkojen 
leimaamisessa. – Eläkeläisellä kun on aikaa, naurahtaa Korhonen. 
 
- Työt olivat likaisia ja raskaita ja olosuhteet kuumat, mutta muuten elettiin ”huole-
tonta nuoruusaikaa”, luonnehtii sittemmin kyllästämön johtajaksi päätynyt Jaakko 
Korhonen. Matkan varrelle mahtui tehtäviä niin asentajana kuin työnjohtajanakin. 
 
- Hyvältä tuntuu ja hyvältä näyttää kun kyllästämöä katsoo tänä päivänä: elämä 
jatkuu, hymyilee Korhonen. 
 
 
Ympäristöstä pidetään huolta 
Höljäkän kyllästämössä kiinnitetään huomiota ympäristökysymyksiin. Alueen maa-
perän koekaivaukset tehtiin viimeksi kaksi kuukautta sitten. Maaperä tullaan 
puhdistamaan, joten lähialueen asukkailla ei tule olemaan syytä huoleen, vakuuttaa 
tuotantojohtaja Petri Rajasuo. 
 
Samalla Rajasuo muistuttaa, että kyllästepuuta ei saa polttaa – ei edes laiturinteosta 
yli jääneitä puunpalasia. Sen sijaan ne voi palauttaa puutavaraliikkeeseen, sillä 
kyllästepuun hintaan sisältyy aina kierrätysmaksu. Kyllästetyn puujätteen voi 
toimittaa myös jätepisteeseen. 
 
 
Kylätoimintaa joka lähtöön 
Höljäkän Kyläyhdistys haluaa tukea paluumuuttajia monin tavoin, joista 
ensimmäinen on Höljäkkään liittyvä tiedotus, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja 
Jouko Martiskainen.  
 
– On helppo kertoa muuttoa suunnitteleville, että Höljäkässä on vielä puhdas ilma, 
kirkkaat kalavedet ja tilaa hengittää, sanoo Martiskainen. 
 
Höljäkän nuorisoseura taas tunnetaan kenties parhaiten kesäteatteristaan, joka on jo 
lunastanut paikkansa maakunnan kesäteatterien joukossa. 
 
- Tämän kesän esityksen ”Paavalin perinnöt ja mummon miljoonat” näki noin 2100 
katsojaa, joka on jokseenkin sama määrä kuin viime kesänä, kertoo  yhdistyksen 
sihteeri Jaakko Korhonen. Höljäkkä-päivän päätösesityksessä oli yli 300 katsojaa eli 
täysi katsomo. 
 
- Jo vuonna 2005 alkaneen perinteen mukaan viimeisen esityksen tuotto jaetaan 
hyväntekeväisyyteen. Ensimmäisen lahjoituksen kohteena oli Sortavalan 
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invalidilasten koti. Viime kesänä apu kohdentui lapsi-, vanhus- ja vammaistyölle. 
Perinne jatkuu, ja seuraava avustuskohde on pohdinnan alla, lupailee Korhonen. 
 
Muuten, Höljäkän Nuorisoseurantalon yläkerrassa on valmistumassa tuota pikaa 
kelpo kaksio, johon yhdistys etsii vakituista tai määräaikaista vuokralaista. 
Ainutlaatuista asuntoa voi tiedustella Jaakko Korhoselta. 
 
Höljäkän Erän puheenjohtaja Esa Kortelainen kertoi yhdistyksellä olevan jäseniä 
jokseenkin saman verran kuin kylässä on asukkaita. Vuonna 1965 perustettu 
Höljäkän Erä on Nurmeksen kolmanneksi suurin metsästysseura. 
 
- Yhdistyksellä on monipuoliseen juhlakäyttöön soveltuva Tammakorven maja, jota 
sopii käydä ihastelemassa, kehaisee Kortelainen. Kehut ansaitsee myös yhdistyksen 
oma teurastamo, joka tarkastajien mukaan edustaa maakunnan ehdotonta kärkeä. 
 
 
Vuoden höljäkkäläinen valittiin 
Höljäkän Kyläyhdistys valitsi jo viidennen kerran vuoden höljäkkäläisen. Tänä 
vuonna haluttiin kannustaa nuoria, jotka säilyttävät kotiseutua ja luontoa ja 
rakentavat elämää kylällä. Niinpä vuoden höljäkkäläiseksi valittiin 
maatalousyrittäjä, luomutilallinen Jere Jääskeläinen. 
 
- Kunnianosoitus tuli suurena yllätyksenä, totesi Jere Jääskeläinen hämmentyneenä 
otettuaan vastaan kunniakirjan, Höljäkkä-paidan ja kukkakimpun.  

 
- Höljäkässä on helppo olla: kyläläisten tuki on ollut vahvaa, ja moni on tarjonnut 
peltojaan viljelykseen. Kannustuksesta ei ole ollut puutetta, kehuu Jääskeläinen. 
 
 
Höljäkkä on enemmän kuin kylä 
Höljäkkä-päivä kokoaa yhteen niin höljäkkäläiset, etähöljäkkäläiset kuin muuten 
vain Höljäkästä kiinnostuneet, joilla ei ole suoranaista sidettä kylään, kertoo etä-
höljäkkäläisten yhteyshenkilö ja tiedottaja Leena Eskelinen. 
 
- Toimiva verkosto ja aktiivinen tiedottaminen pitävät ihmiset ajan tasalla Höljäkän 
elämänmenosta ja tapahtumista. Yhtenä osoituksena aktiivisuudesta on Höljäkkä-
päivä, toteaa Eskelinen. 
 
- Kylien elinvoimaisuuden takaamiseksi tarvitaan aina avainhenkilöitä – innokkaita 
toimijoita, jotka pitävät muut tietoisina siitä, mitä kylällä tapahtuu. Mutta yhtä 
tärkeää kuin tiedottaminen on tapahtumiin ja toimintaan osallistuminen, Eskelinen 
muistuttaa. 
 
Höljäkkä-päivien ohjelmassa on käyty läpi niin kylän historiaa, perinteitä kuin nyky-
päivää. Ensi vuonna on aika siirtää katse kohti tulevaisuutta, kun Höljäkkä-päivä on 
osa KyläKelpaa!-tapahtumaa yhdessä Lipinlahden ja Lieksan puolella sijaitsevan 
Varpasen kylän kanssa. 
 



 4 

KyläKelpaa! on vuosittain eri puolilla Suomea järjestettävä tapahtuma. Sen 
toteuttavat paikalliset kyläyhteisöt, yrittäjät, kunnat ja muut yhteistyötahot. 
 
Kolmipäiväisestä tapahtumasta kukin kylä saa isännöidäkseen yhden päivän. 
Näyttää luontevalta, että ensi kesän Höljäkkä-päivä tulee osaksi tapahtumaa. 
 
Puhuessaan Höljäkän tulevaisuudesta Leena Eskelinen saa kuulijan vakuuttuneeksi 
siitä, että kylässä kelpaa asua ja olla! 


