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Kylässä kylässä
Osallistuminen oman kylän kesätapahtumaan on lähes itsestäänselvyys.
Mutta voiko naapurikylässä käydä kylässä?
Kylillä tapahtuu koko keseän. Lähes jokaisella Keski-Pohjanmaan kylällä on oma
kesätapahtumansa. Tapahtuma voi olla iltamat tansseineen, kesäteatteri useine
esityksineen tai vain grilli-ilta järvenrannalla omalla porukalla.
Jokaisella tapahtumalla on elinkaarensa. Oman kylän tapahtumat voivat säilyttää suosionsa jopa vuosikymmeniä lähes muuttumattomina. Yleisötapahtumat
ovat lyhytikäisempiä. Koskaan ei oikein voi ennakolta tietää, mikä vetää yleisöä.
Hyväkin idea voi hiipua yhteen kertaan. Joillakin juhlilla on muutama hyvä vuosi
ja sitten suosio kääntyy vääjäämättä laskuun.
Viime vuonna heräsi ajatus luoda keskipohjalainen kyläfestivaali. Tarkoitus on
kerätä tiedot kaikista tapahtumista kylillä ja luoda tiedottamalla kokonaisuus kesästä. Yritimme myös hakea rahoitusta kulttuurirahastoilta, jolla olisimme voineet
tukea uusia kesätapahtumia.
Valitettavasti rahoitushakemuksiimme ei saatu myönteisiä vastauksia. Takaiskusta huolimatta Keski-Pohjanmaalla on tänäkin vuonna uusia tapahtumia aloittamassa pitemmän tai lyhyemmän elinkaarensa. Positiivisinta on ehkä se, että vanhoihinkin tapahtumiin on haettu uutta ilmettä ja ideoitu sillä tavalla elinkaareen
lisää nostetta ja pituutta.
Tähän lehteen on kerätty tapahtumakalenteri. Todennäköisesti siinä ei ole läheskään
kaikkia tapahtumia. Varmasti siitä löytyyy kuitenkin tapahtumia, jotka ovat erilaisia kuin oman kotikylän kesätapahtumat. Toivottavasti se rohkasiee osallistumaan
muihinkin, kuin omiin tapahtumiin. Kyläily naapurikylässä voi tuottaa uusia ideoita
omaan toimintaan, se voi tuoda uusia tuttavuuksia ja yhteistoimintaa kylien välille.
Hyvää kyläfestivaalikesää
Marko Kivelä
Keskipohjalaiset Kylät ry
puheenjohtaja

Oma elinympäristöni
Keski-Pohjanmaan kyläkysely – vastaa ja vaikuta

Keski-Pohjanmaan liitto ja yhteistyökumppanit maakunnassa ovat avanneet
keskipohjalaisille karttapohjaisen Harava-verkkokyselyn. Vastaamalla kyliä
ja omaa elinympäristöäsi koskevaan kyselyyn tuotat arvokasta tietoa asuinkuntasi kehittämiselle. Osallistumalla voit
välittää kyselyn kautta kokemuksesi
suunnittelun käyttöön ja sitä kautta vaikuttaa valmisteilla oleviin prosesseihin.
Kyselyn avulla selvitetään miten ihmiset kokevat asuinpaikkansa, millaisia
vapaa-ajanviettokohteita he käyttävät
sekä miten ja mistä he hakevat palveluita. Kysely on ollut avoinna 7.4. alkaen
ja vastausaikaa on jatkettu 5.6.2016 asti.
Siihen voi vastata omalta tietokoneelta
tai Keski-Pohjanmaan kuntien kirjastoilla. Linkki kyselyyn on osoitteessa

www.keski-pohjanmaa.fi, ja sitä on jaettu myös muun muassa Keski-Pohjanmaa
sekä kuntien facebook-sivuilla.
Kerättävä aineisto on käytettävissä
maankäytön suunnittelussa ja toimenpideohjelmissa maakuntaliitossa ja alueen
kunnissa. Vastaukset annetaan nimettömänä eivätkä yksittäiset tiedot tule esille. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien
kesken arvotaan kahden hengen yhden
yön risteilymatka Kokkolan majakkasaari Tankariin.
Lisätietoja antavat maantieteen yo Joonas Nieminen, harjoittelija@keski-pohjanmaa.fi sekä aluesuunnittelija Janna
Räisänen, janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Janna Räisänen
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Maaseudun kehittäjän aarreaitta
Eero Uusitalon arkisto Eskolaan
Maaseutupolitiikan professori
Eero Uusitalon arkisto on luovutettu Eskolan kyläyhdistykselle.
Arkisto tulee olemaan osa Eskolaan perustettavaa kyläpalveluiden
opastuskeskusta. Samassa yhteydessä Eskolaan perustetaan valtakunnallinen kyläkirjakirjasto.
Eskolassa aloitettiin elokuussa 2015
Rieska-Leaderin kautta rahoitettu Palveleva Yhteisö -hanke, jonka tehtävänä on kehittää kylän palvelutarjontaa.
Hankkeen yksi tavoite oli perustaa Eskolaan kyläpalveluiden opastuskeskus,
jonka kautta kylän hyväksi havaittuja
toimintamalleja voidaan markkinoida
eteenpäin. Kun hanketta suunniteltiin,
tavoitteena oli lähinnä Eskolan oman
historian hyödyntäminen opastusmateriaalien luomisessa, mutta Eero Uusitalon arkiston vastaanottaminen on tuonut

projektiin aivan uuden valtakunnallisen
ja jopa kansainvälisen ulottuvuuden.

Maaseutupolitiikan
edelläkävijä
Eero Uusitalo toimi vuosikymmeniä
maaseudun kehittämisen puolesta. Hän
työskenteli muun muassa pääsihteerinä
valtioneuvoston asettamassa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä sekä työja elinkeinoministeriön maaseutuneuvoksena.
Uusitalo oli Leader-toiminnan edelläkävijä, ja hänen työnsä ansiosta Leadertoimintamalli otettiin käyttöön yleisesti
EU-maissa. Hän oli myös Suomen Kylätoiminta ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja, minkä tehtävän hän oli jättänyt
hetkeä ennen yllättävää menehtymistään. Uusitalo kuoli kotonaan Perniössä
joulukuussa 2015.

Valtavasti tietoa

toa järjestetään ja luetteloidaan parhaillaan ja se tulee olemaan jossain määrin
Se materiaali, mitä Eskolaan on vas- käytettävissä jo ennen remontin valmistaanotettu, on häkellyttävä laajuudes- tumista. Myös kyläkirjakirjaston kokosaan ja monipuolisuudessaan, sillä se aminen aloitetaan lähiaikoina ja kirjakattaa Uusitalon ammatillisen kaaren lahjoituksia otetaan jo vastaan. Palveleva
aina 1970-luvulta viime vuosiin saak- Yhteisö -hanke päättyy elokuussa 2018,
ka. Arkistoaineiston lisäksi kyläyhdis- mihin mennessä opastuskeskus pyritään
tys on vastaanottanut satoja kirjoja ja avaamaan. Vanhaan koulurakennukseen
muita painotuotteita, jotka ovat lopu- tulee Uusitalon arkisto, maaseudun keton aarreaitta käyttäjilleen. Aineisto tu- hittämisen käsikirjasto ja kyläkirjakirlee palvelemaan paitsi kylien kehittäjiä, jasto, Eskolan kehittämisestä kertova
myös maaseutututkijoita ja monia mui- infonäyttely sekä muuta näyttely- ja
ta maaseutupolitiikasta kiinnostuneita. kokoontumistilaa.

Vanhasta koulutalosta
opastuskeskukseksi
Kuvat ja teksti:
Miia Tiilikainen,
Kyläpalveluiden opastuskeskus perustetaan vanhaan Eskolan kouluun, joka hanketyöntekijä
Palveleva Yhteisö -hanke,
sijaitsee uudemman koulurakennuksen,
nykyisen Eskola-talon, vieressä. Arkis- Eskolan Kyläyhdistys ry

Eero Uusitalo oli suomalainen maaseutupolitiikan tutkija
ja virkamies.
Uusitalo väitteli 1994 aiheesta elinkeinojen edistäminen maaseudun kehittäjäyhteisöissä. Hän toimi Turun yliopistossa sosiologian yliassistenttina ja Varsinais-Suomen maaseutukeskuksessa ja
1980-luvun puolivälistä Kunnallisliitossa.
Hän työskenteli sisäasiainministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä ja 1990-luvun puolivälistä hänestä tuli valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri ja työ- ja elinkeinoministeriön maaseutuneuvos. Tehtävässä
hän vastasi maaseudun laaja-alaisesta kehittämisestä.
Hänelle myönnettiin professorin arvonimi vuonna 2005. Uusitalo jäi eläkkeelle 2012.
Uusitalo oli muun muassa Suomen Kylätoiminta ry:n ja
Ykkösakselin puheenjohtaja.
Uusitalo kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 69 vuoden ikäisenä
Perniössä.
Arkisto sisältää valtavan määrän maaseudun kehittämiseen liittyvää aineistoa.
Uusitalon arkistoaineistoa järjestetään parhaillaan Eskola-talolla.
Vanha puukoulu, joka kunnostetaan opastuskeskukseksi ja arkiston säilytyspaikaksi.
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Eskolan oma yritys palvelee kylää ja kävijöitä
Lähidemokratialla lähipalvelua
Tehokkuus, tuottavuus, kannattavuus. Niillä perustellaan kipeitä ratkaisuja, joita viime vuosina on tehty
kylien osalta. Tullaan sen kysymyksen
äärelle, saako ihminen Suomessa
valita oman asuinpaikkansa, vai antaako hän lampaan lailla paimentaa
itsensä kylästä kasvukeskuksen tehotuotantoyksikköön.
Tätä kehitystä kutsutaan usein ”vääjäämättömäksi”. Vaikka välillä joutuu
hieman hakemaan, sellaistakin väkeä
löytyy, joka uskaltaa ajatella toisin.
Kun kylissä asumista perustellaan, puhutaan maaseudun rauhasta, yhteisöllisyydestä, turvallisuudesta ja perinteiden
säilyttämisestä. Vaikka edellä mainitut
asiat ovatkin hyviä ja kauniita, kylästä
on löydyttävä myös asumisen kannalta
oleelliset palvelut. Lapsiperhe ei viivy
kauaa sellaisessa kylässä, josta joutuu
joka päivä kulkemaan viitisenkymmentä
kilometriä päivähoitomatkoilla. Eskolan
kylä Kannuksessa oli tällaisen edessä
vuonna 2013, kun kaupungin ylläpitämä päivähoitopaikka lakkautettiin.

Yrityksen arkea
Tavallinen arkipäivä Eskola-talolla,
entisellä koululla, kuluu jo rutiinilla.
Aamulla saapuvat kokki ja keittiöapulainen, lastenhoitajat ja ensimmäiset
hoitolapset, allekirjoittanut hanketyöntekijä, kotikoulun opettaja ja koululaiset. Lounasaika koittaa, ruokasali täyttyy kanta-asiakkaista ja uusista uteliaista
kävijöistä, joita tulee aina vain lisää. Paikallinen yrityskin saa lounaansa, suoraan
työpaikalle. Kotipalvelu kuljettaa aterioita, tekee asiakaskäyntejä, päivähoidon
lapset ulkoilevat, työmiehet tekevät pieniä kunnostustöitä. Joku käy varaamassa tilat ja tarjottavat rippijuhlia varten.
Henkilökunnan kanssa pidetään pientä
palaveria, suunnitellaan kahvituksia ja
tulevia tapahtumia. Välillä palaa sulake,

joku sairastuu, tapahtuu jotain muuta
vastoinkäymistä kuten missä tahansa
yrityksessä. Näihin ei kuitenkaan maailma tai firma kaadu.

Omannäköisiä palveluita
Se on suurta liioittelua, jos sanoo kyläyrityksen perustamisen olevan helppoa. Aluksi vaaditaan kyläaktiiveilta
ja talkoolaisilta valtavia ponnisteluita
ja kärsivällisyyttä sekä sopiva määrä
riskinottokykyä. Mutta kun talkootyö
korvataan palkatulla työvoimalla, mitoitetaan palvelutuotanto vastaamaan
omia edellytyksiä ja tarpeita, kuunnellaan herkällä korvalla ympäristöä
ja tartutaan mahdollisuuksiin, yritys
alkaa toimia omillaan ja suurin ponnistus on tehty. Toki vapaaehtoisia tar-

vitaan edelleen: yrityksen hallitukseen,
yhteistyökumppaneina toimiviin yhdistyksiin, käsipareja niihin samoihin
kylätalkoisiin kuin ennenkin. Mutta
itse yritys ja säilytetyt (tai jopa uudet!)
palvelut toimivat omillaan kuten pitääkin. Koska päätöksenteko tehdään
lähidemokratian periaatteilla, kylän
ulkopuolelta käsin ei päästä määrittelemään sitä, millaisia palveluita kylässä
tarvitaan. Oman yrityksen kautta on
saavutettu jotain todella tärkeää: toivo
kyläelämän säilymisestä elinvoimaisena vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Kuvat ja teksti:
Miia Tiilikainen
hanketyöntekijä,
Palveleva Yhteisö -hanke
Eskolan kyläyhdistys ry

Ryhmäperhepäiväkot
Yrityksen perustaminen ei ollut aivan
uusi asia eskolalaisille. Jo aiemmin oli
pyöräytetty käyntiin Eskolan Kehitys
Oy, joka palveli kylän asuntotuotantoa.
Uusi liiketoimintamuoto kuitenkin tarvittiin: kyläpalveluyritys. Eskolan Kyläpalvelu Oy sai alkunsa, ja sen osakkeita
ostivat kyläläiset ja muut kannattajat.
Tahto auttaa omaa kylää oli suuri. Talkootyötä tarvittiin varsinkin alkuvaiheessa lukemattomia tunteja, ja päivähoito sai lahjoituksena leluja ja kalusteita, mutta muutaman toimintavuotensa
aikana ryhmäperhepäiväkoti Tenavatalli on kehittynyt kolmen palkatun
työntekijän pyörittämäksi ”normaaliksi”
yritykseksi, joka elää ja toimii hienosti omillaan osana Eskolan Kyläpalvelu
Oy:tä.

Tenavatallin väkeä ulkoilemassa. Taustalla vasemmalla entinen Hanhinevan koulu eli nykyinen Eskola-talo, oikealla vanha
puukoulu.

Ruokaa ja kotipalvelua
Lounasruokala Pikku-Pässi sai alkunsa hieman Tenavatallin jälkeen. Sen alkuperäinen tarkoitus oli rahoittaa kyläkoulun toimintaa, mutta tämä malli ei
vaikuttanut päätöksentekijöistä uskottavalta ja koulu lakkautettiin. Rakennus
ostettiin kylän käyttöön, mikä polkaisi
käyntiin myös ruokapalvelutoiminnan.
Myös Tenavatallille remontoitiin taloon
uudet omat tilat. Kantavana ajatuksena
oli alusta lähtien se, että oma keittiö
mahdollistaisi ateriapalvelun kylän senioriväestölle. Ruokalan ”kylkiäisenä”
lähti siis myös kotipalvelutoiminta kehittymään. Tänä päivänä Eskolan Kyläpalvelu Oy tarjoaa asiakkailleen paitsi
Ruokalan tiskiä valmistellaan. Louruokaa, myös ei-sairaanhoidollista koti- nasruokala Pikku-Pässi aamupäivällä,
palvelua.
juuri ennen avaamista.
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Huomio kylien yhteisöt ja yhdistykset
- eViljo on uudistunut
eViljo-palvelu on ollut käytettävissä runsaan vuoden, jona aikana
eViljolle on antanut tietonsa lähes
250 yhdistystä ja yhteisöä. Käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta on
eViljoa uudistettu seuraavasti:
- eViljon ilmaisille kotisivuille voi lisätä rajattomasti kuvia, tiedostoja ja linkkejä.
- eViljo.fi -sivusto esittelee kuukauden
yhdistyksen
- eViljo.fi -sivusto julkaisee yhdistyksiä ja yhteisöjä koskevia uutisia
- eViljo.fi -sivustolla näkyvät uusimmat rekisteröityneet yhdistykset. Hetken yhdistykset ovat näkyvillä myös
Kp24.fi -etusivulla.
Lähetä lyhyt (noin 3000 merkkiä) esittely yhteisösi toiminnasta osoitteeseen
sanna-maija.kauppi@keski-pohjanmaa.
fi. Julkaisemme jutun kuukauden yhdistys / yhteisöesittelynä eViljo-sivustolla.
Muista liittää esittelyn yhteyteen kuva.
Teksti oikoluetaan ennen julkaisemista,
joten älä suotta pelkää kirjoitusvirheitä
tai ulkoasua. Kiitos!
eViljo on kansalaistoiminnan näkyvyyden ja verkostoitumisen edelläkävijä
koko Suomessa. Käyntikortin eViljoon
on luonut jo ilahduttaman moni yhteisö,
mutta lisää tarvitaan. Näin vahvistamme Keski-Pohjanmaata kansalaistoiminnan maakuntana.
Sydämestä tätä työtä tehden,
Sanna-Maija, Sirpa,
Esa ja Lasse eViljo-tiimistä

eViljo-lähettiläitä Suomi 100 tunnelmissa. Oikealta Sirpa Nevasaari, Toni Virrankoski, Lasse Nygård ja Esa Erkkilä.
Kuva Sanna-Maija Kauppi.

eViljo-tiimin lahja ”Sata Viljoa” itsenäiselle Suomelle on hyväksytty
mukaan valtakunnalliseen Suomi 100
-ohjelmaan.
eViljo-tiimin lahja Suomelle on näkyvämpi, toimivampi ja yhteisöllisempi
kansalaistoiminnan maakunta. Tämä on
mahdollista kannustamalla yhdistyksiä
yhteistyöhön ja ohjaamalla toimijat käyttämään yhteistä yhdistysten ja yhteisöjen
digitaalista kohtaamispaikkaa eViljoa
osoitteessa www.eviljo.fi
Juhlavuoden 2017 aikana tavoite on
saada 100 uutta yhdistystä/yhteisöä
eViljoon.

Mikä on eViljo?

- eViljo kokoaa yhdistysten ja yhteisöjen yhteystiedot ja esittelyt
yhteen paikkaan osoitteessa www.eviljo.fi
- eViljo luo automaattisesti toimijan antamien tietojen pohjalta
valokuvallisen sähköisen käyntikortin, johon voi lisätä myös
logon.
- Käyntikortin voi jakaa sosiaalisessa mediassa tai tulostaa
paperille.
- Omia tietoja voi muokata milloin vain sähköpostiin saapuneilla
tunnuksilla.
- Halutessaan yhdistys tai yhteisö voi ottaa käyttöönsä ilmaiset
eViljo-kotisivut.
T. Sanna-Maija

Keskipohjalaiset Kylät ry tiedottaa
RIESKA-LEADER tiedottaa
Ansiomerkkejä on tehty pronssisena, hopeisena ja kultaisena. Niissä on pidikkeenä
tupella varustettu neula. Pronssisen ja hopeisen merkin myöntämisoikeus on Suomen Kylätoiminta ry:n lisäksi maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä
ja kyläyhdistysten hallituksilla.
Ansiomerkkien hinnat: Pronssinen 30 euroa, hopeinen 60 euroa ja kultainen 100
euroa. Kylätoiminnan viirin hinta on 30 euroa. Hintaan sisältyvät postituskulut.
Ansiomerkkejä hakiessa ota yhteyttä Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallitukseen, kaieka@kaustinen.fi, lehti@kpkylat.fi, tai esa.erkkila@kotinet.com.
Ansiomerkkien jakoperusteet
Pronssinen: Vähintään 6 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. Myöntöoikeus maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja kyläyhdistyksillä.
Hopeinen: Vähintään 12 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. Myöntöoikeus maakunnallisilla
kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja Suomen Kylätoiminta ry:llä.
Kultainen: Erityisen painavat ansiot paikalliskehittämisessä. Ei varsinaista vähimmäisaikarajaa, mutta myönnetään hyvin säästeliäästi. Myöntöoikeus Suomen
Kylätoiminta ry:n hallituksella. Anomukseen liitettävä cv (luottamus- ja yhdistystoiminta, maaseudun ja kylien kehittämistoiminta).
Kylätoiminnan viirin (30 euroa postituskuluineen) käyttötarkoitus muutettu
normaalimmaksi huomionosoitusvälineeksi merkkipäiviä, vierailuja ja muita vastaavia tilanteita varten.

Kehittämishankkeeseen
etsitään pilottiyhdistyksiä
Rieska-Leader ry aloittaa yhdessä kolmen muun Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmän kanssa yhdistysten kehittämishankkeen. Palveluportaat hankkeessa
etsitään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun lähipalveluiden yhteisölliseen tuottamiseen. Rieska-Leaderin alueelta on viidellä yhdistyksellä mahdollisuus päästä
hankkeen case-kohteeksi.
Kehittämishanke on yhdistysten ja toimijoiden apuna tarjoamalla asiantuntijapalveluita liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja yhteistyöverkostojen
luomiseen. Hankkeen tavoitteena ovat yhdistysten tarjoamat pysyvät palvelut,
jotka vastaavat paikallisiin tarpeisiin.
Hankkeessa mukana olevissa yhdistyksissä järjestetään kokeilupäiviä, joiden tarkoituksena on testata yhdistysten ideoimia palveluita ja tuotteita. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä mm. yhdistysten verotukseen ja työllistämiseen
liittyvistä kysymyksistä. Hankkeen avulla pystytään lisäämään yhdistystoimijoiden osaamista ja valmiuksia tuottaa palveluita sekä madaltamaan yhdistysten
kynnystä työllistämiseen.
Hankkeesta kiinnostuneet yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan case-kohteiksi toukokuun loppuun mennessä. Hakuohjeet ja hakemus löytyvät RieskaLeaderin nettisivuilta.
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Heimo Karjalainen tarkistaa, että pärehöylä on tukevasti peräkärryssä.

Matka Tokosta kohti Kotilan kylää sujuu ja lastien tarkistus ennen
isolle tielle ajoa on tarpeellista.

Pärehöylälle uusi paikka
Toholammin Määttälän Tokossa
sijaitsee Karjalaisen suvun tila,
oikeastaan lamppilainen kartano,
jossa on upea kaksikerroksinen
päärakennus sekä pihapiirissä
monia hyvin säilytettyjä ja kunnostettuja vanhoja rakennuksia.
Tämän pihapiirin omistaa nykyisin Ulla ja Heikki Karjalainen,
joiden pääasuinpaikka on Orimattilassa.
Tuohon tilaan on kuulunut myös
pärehöylä, jolla aikanaan on höylätty

oman talon ja kyläläisten rakennuksiin kattopäreet. Heikki Karjalainen
on halunnut säilyttää pärehöylän ja
on rakentanut sen suojaksi vajan.
Hän tarjosi sitä Kotilan kylällä sijaitsevaan Pajamäen perinnekeskukseen, jossa se on paremmin nähtävänä sekä mahdollisesti joskus käytettävissäkin.
Viime kesänä järjestettiin pärehöylän siirto Tokosta Pajamäelle. Asialla
olivat Heimo ja Tuomas Karjalainen
ja Antti Koskela traktoreineen. Pä-

rehöylä oli metsän laidassa, vähän
vaikeassa paikassa. Heimo Karjalaisen hyvällä etukäteissuunnittelulla
hanke onnistui paremmin kuin ennakkoon olisi voinut ajatella. Pärehöylän suojana oleva vaja piti ensin
saada ehjänä pois. Koska paikalle ei
voinut tuoda nosturia, vaja nostettiin
traktorin etukuormaajalla toisesta
päästä ylös, jolloin pärehöylä voitiin
vetää toisella traktorilla ulos. Traktorin etukuormaajan piikeillä se sitten
nousi kevyesti peräkärryyn.
Sen jälkeen vaja tuettiin lähes pystyasentoon ja toinen peräkärry peruutettiin sen alle ja vaja kipattiin
kyydille. Heimo Karjalaisen suunnitelma toteutui loistavasti. Sen jälkeen kaksi traktorilastia oli valmiina
lähtemään kohti Kotilan kylää läpi
Keskustan, jossa oli juuri alkamassa

”

suuri konserttitapahtuma. Karavaani
herätti siellä olevissa ihmetystä, sillä
traktoreiden kyydillä olevat tavarat
eivät oikein olleet tivolille kuuluvan
näköisiä.
Pajamäellä oli pärehöylälle tasattu sepelipohja ja niin se sai uuden
kotipaikan pajan vieressä. Ehkä vielä jonkin ajan kuluttua jotkut asian
harrastajat laittavat sen käyntiin ja
nykyihmisten ihmetykseksi saadaan
uusia, kauniita päreitä.
Karjalaisen suvulta saatiin Pajamäelle pärehöylän lisäksi myös kivimankeli, heinähäkki sekä kivireki.
Kiitos näistä arvokkaista ja hyvin
säilytetyistä esi-isien työvälineistä!
Teksti ja kuvat
Anna-Maija Kujala

Lainaus Viljo S. Määttälän kirjasta
”Kylymät lamppilaiset.”

Kutsu puutalkoisiin
Laineen Feetillä ei ollut Pikkukankaan asutustilalla joskus
1930-luvulla omaa hevosta, joten hän pyysi keväällä naapureita ja kyläläisiä puunajotalkoisiin.
Feetin talkookutsu oli hieman tavallisuudesta poikkeava,
eikä sitä oikein talkookutsuksi voinut sanoakaan.
Feeti kiersi lähitalojen isäntien luona ja esitti asiansa:
”Meillä on tarkotus tarijota kahavit naapureille ens lauvantaina, niettä tulukaa sillon Pikkukankahalle kahville.
Nisukahavien välisä hajetahan Raikon takaa rankakuormat ens talaven polttopuiksi.”

Heimon suunnitelma vajan nostamisesta etukuormaajalla ja pärehöylän esille
saamisesta sen alta näytti onnistuneen, vaikka pieniä tarkistuksia piti tehdä.
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Kuvissa ikkunalla separaattori, kaksi
maitotonkkaa, maitosiivilä, kirnut 1920
– ja 1950 luvulta.
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Matti Taskila on yksi Välikannuksen museon perustaja, taustalla näkyy vanhoja työkaluja esim. viikatteita, sirppejä, justeeri
ja kaapissa karstoja, rukinrullia ja ompelukone. Lattialla pyykkisaavi ja kappa.

Välikannuksen oma museo
Harva kannuslainen tietää,
että Välikannuksen koululla on ihan
oma museo.
Keväällä 2005 ottivat Anna-Liisa ja
Esteri Keski-Petäjä yhteyttä Välikannuksen koulun silloiseen rehtoriin
Matti Taskilaan. He halusivat lahjoittaa aikojen kuluessa kotiinsa kertyneitä
vanhoja esineitä Välikannuksen koululle, jotta ne pysyisivät yhdessä paikassa.
Matti Taskila lupasi ottaa esineet koulun tiloihin, olihan koululla yksi huone
vapaana kirjaston vieressä. Koulun johtokunnan kolme puuhanaista hakivat
esineet koululle ja järjestivät ne nykyisille paikoilleen. Ikkunatkin saivat uudet
verhot ja tietenkin hankittiin myös vieraskirja kävijöiden nimet ikuistamaan.
Kannuksen sivistyslautakunta vieraili
museossa jo ennen avajaisia 31.1.2005.
Koululaiset tekivät esineluettelon ja

laativat selostuksia esineiden käytöstä. Museon avajaiset vietettiin 9.3.2005.
Mukana olivat lahjoittajat Anna-Liisa
ja Esteri Keski-Petäjä. Museohuone oli
avoinna kirjaston aukiolo-aikoina. Museossa on kaikkiaan 124 esinettä.

Oppilaiden laatimia
selostuksia
”Viikate on perinteisin leikkaavateräinen niittoväline. Hyvin teroitettuna se on
tehokas ja soveltuu hyvin heinänkaatoon.
Viikate voi leikata sekä heinää että viljaa.”
”Sirpillä leikattiin ruista ja muuta viljaa.
Työasento oli sellainen, että miehet pitivät toisella kädellä viljasta kiinni ja toisella pidettiin sirppiä ja leikattiin vilja irti.”
”Justeeri: kahden miehen tukkisaha, jolla sahattiin paljon tukkeja. Miehet vetivät
sahan molemmista päistä.” (tietenkin eri
aikaan, toimittajan huomautus.)

Kuvassa pystykirnu (vas.), juurisaavi, leipälapiota, leiväntekomuotti, pyykkisaavi ja pyykkilauta (oik.)

”Lampaasta saatu villa selvitettiin
karstoilla, jotta niistä voitiin tehdä
lankaa.”
”Akanlänget: vedenkantoväline, jota
kannettiin hartioilla. Sillä voi kantaa
kahta ämpäriä kerrallaan.”
”Hevosen suokengät: Ennen vanhaan
hevosilla tehtiin suurin osa maatalon
töistä. Suokenkiä käytettiin suolla, kun
kuljetettiin raskaita kuormia ja hevosen kaviot vajosivat. Kengät olivat neliönmuotoiset puulätyskät, joihin oli
kaiverrettu kolme koloa, jotta ne istuisivat hyvin. Kavion ympäri kiersi rautaremmi, jotta kenkä ei lipsuisi.”
”Petkele tai petkel on puun kuorimisessa tai jään poistamisessa käytettävä, suurikokoista talttaa muistuttava
työkalu.”(Wikipedia).
”Pyykkilauta: Sillä on pesty pyykkiä.
Voi olla rautainen tai puinen: Pyykkilauta on laitettu saaviin, jossa on vettä.

Sitten vaatteita on hangattu lautaan.”
”Separaattorilla erotettiin maidosta
kurri ja kerma, jotta saatiin voita.” Kurri
tarkoittaa rasvatonta maitoa (toimittajan huomautus).
”Kirnua käytettiin voin tekemiseen.”
Välikannuksen kyläkoulu suljettiin
vuonna 2014. Koulurakennuksen kohtalo on vielä avoin tämän jutun tekovaiheessa, samoin museohuoneessa olevien
vanhojen arvokkaiden esineiden. Toivottavasti Esteri Keski-Petäjän harras
toive toteutuu ja museoesineille löytyy
uusi paikka Välikannuksen kylältä.
Kuvat ja teksti:
Irmeli Annanolli

Museon puuhanaiset Hanna Huhtala (vas) ja Päivi Nikula ja keskellä lahjoittaja Esteri Keski-Petäjä (kuva Hanna Huhtalan kansiosta, otettu esineiden järjestelyvaiheessa keväällä 2005).
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Maaseudun asukkaill
Uusiutuvasta energiasta ja
Pirityisten ja Rieska-Leaderin toimialueilla on kesänkorvalla käynnistymässä maaseudun asukkaiden
energiatietoisuutta edistävä hanke.
Hankkeessa tullaan välittämään tietoa kaukolämpöverkon tavoittamattomissa asuville kuntalaisille energian
käytön tehostamisesta, uusiutuvasta
energiasta ja sen hyödyntämisestä sekä
eri lämmitystapavaihtoehtojen yhdistämisestä.
Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistäminen -hankkeen
myötä opastus ja tiedonvälitys tuodaan
mahdollisimman lähelle maaseudun
asukkaita pieniin kyliin mm. kylä-,
nuorisoseuran- ja työväentaloilla sekä
yhdistysten toimitiloissa järjestettävien opastus- ja neuvontatilaisuuksien
avulla.
Hanke tarjoaa myös opastusta maaseudun kyläyhteisöille, yhdistyksille
ja nuorisoseuroille näiden käyttämien
tilojen, kuten vanhojen koulujen, energiansäästöasioissa pienimuotoisten

Eri lämmitysvaihtoehtoja tarkasteltaessa huomio kiinnitetään erityisesti
energiamuotojen helppohoitoisuuteen

5HQJDV3ULPR2\

/9,3ULPR2\
.UXXWLQNHOODULQNDWX
.lOYLl

.lOYLl

3XK
P\\PlOl
ZZZOYLSULPRIL

5HQJDVP\\QWLDVHQQXV
MDKXROWR+NODXWR
SDNHWWLDXWRMDUDVNDVNDOXVWR

3XK
ZZZUHQJDVSULPRIL

rakennusten asiantunƟja
 kuntotarkastus
 kuntotutkimus
 kosteusmiƩaus

Puu sopii maas

.UXXWLNHOODULQNDWX

 sisäilmatutkimus
 rakennussuunniƩelu
 vastaava tj ja valvonta

www.mustajarvi.net 040 706 3232

Puurakentaminen on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Paljon on tullut
uusia tekniikoita ja toimijoita alalle ja
kehittämiseen on panostettu. Puusta voidaan rakentaa nykyään monella
tavalla. Edelleen voidaan rakentaa itse
paikan päällä tai toteuttaa kohde ns.
avaimet käteen -periaatteella. Puurakenteinen talo on mahdollista tehdä
myös siirrettäväksi.
Nykyään puhutaan paljon rakentamisen laadusta ja kuivasta rakentamisesta.
Puurakentaminen sisältää nämä asiat.
Yhä enemmän rakennukset toteutetaan joko suurelementeillä tai valmiilla
tilaelementeillä. Näiden rakennustapojen etu on se, että ne tehdään kuivissa
sisätiloissa säältä suojassa. Tällöin rakenteet ovat varmasti kuivat.
Hirsirakentaminen on lisääntynyt
erityisesti julkisessa rakentamisessa
uusien tekniikoiden ja hyvän sisäilman
ansiosta. Hirrestä rakennetaan nykyään
omakotitalojen lisäksi erityisesti kouluja ja päiväkoteja. Esimerkiksi Pudasjärvelle rakennetaan parhaillaan koulukampusta 800 oppilaalle yhteensä 9800

neliömetrin verran.
Puutuotealan kasvuhankkeen projektineuvoja Jukka Nikkarikoski Metsäkeskuksesta kannustaa puun käyttöön ra-
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e energiatietoisuutta
lämmitystapavalinnoista
lämmitystapavaihtoehto- ja kustannusselvitysten avulla.

Tiedotustilaisuuksia
maakunnissa
Tiedotus- ja opastustilaisuuksissa paneudutaan asumisen energiakulutukseen ja rakennusten lämmitystapavalintoihin, kotitalouksien laitehankintoihin,
uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen, eri energiamuotojen yhdistämiseen ja käytön tehostamiseen
ottamalla huomioon kuntalaisilla jo
käytössä olevat lämmitysmuodot, energiapuun käytön edistämiseen hankintaketju huomioiden sekä uusiutuvan energiankäytön myötä saavutettaviin ympäristöhyötyihin.
EU:n ja Suomen asettamiin päästö- ja
uusiutuvan energian käytön tavoitteiden
saavuttamiseksi eri lämmitysvaihtoehtoja tarkasteltaessa huomio kiinnitetään
opastuksessa erityisesti energiamuotojen helppohoitoisuuteen ja varmatoimisuuteen, ympäristövaikutuksiin, investointi- ja käyttökustannuksiin sekä
tilantarpeeseen.
Eri energiamuotojen osalta tarkastelussa ovat pienpuu, pelletti, metsähake,
muu bioenergia, lämpöpumput (maalämpö, ilma-ilma, poistoilma, ilma-vesi),

tuulivoima, vesivoima sekä aurinkoenergia. Hankkeen tarjoamat tiedotus- ja
opastustilaisuudet tullaan järjestämään
Pirityisten ja Rieska-Leaderin toimialueiden kunnissa Halsualla, Kaustisella,
Lestijärvellä, Perhossa, Toholammilla,
Vetelissä, Kälviällä, Lohtajalla, Ullavassa, Kannuksessa, Sievissä, Ylivieskassa,
Kalajoella, Alavieskassa, Oulaisissa ja
Merijärvellä.
Tilaisuuksien ajankohdat pyritään
suunnittelemaan yhteistyössä sidosryhmien, kuten maa- ja kotitalousnaisten,
kyläyhdistysten ja maamiesseurojen
kanssa.
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Kaksivuotinen hanke
Kaksivuotisen hankkeen toteuttavat
Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja
Suomen metsäkeskus. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Pirityiset ry, RieskaLeader ry sekä Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto.
Lisätietoja hankkeesta:
Heidi Kanala-Salminen
Centria-ammattikorkeakoulu
heidi.kanala-salminen@centria.fi
Tatu Viitasaari
Suomen metsäkeskus
tatu.viitasaari@metsakeskus.fi

Uudisrakentaminen,
saneeraustyöt
ja kattoremontit

Pakkalan Monitoimi Oy
p. 040-415 2193 / Jarkko
jarkkopakkala@gmail.com

Puu on maaseudun luonteva rakennusmateriaali. Se sopii myös suurten rakennusten
rakentamiseen.

seuturakentamiseen
Hirsirakenteinen hotelli rakenteilla
Imatralla.
Kuva Yrjö Ylkänen

aalista ja työ tehdään Suomessa, se palvelee meitä kaikkia, Nikkarikoski kertoo.
Myös tutkimukset osoittavat puurakentamisella olevan positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia., Nikkarikoski jatkaa.
Puurakentamisella on Suomessa myös
pitkät perinteet ja se sopii arkkitehtuurisesti meidän maisemaan. Puujulkisivut
antavat paljon mahdollisuuksia erilaisiin
ratkaisuihin sovittaa rakennus ympäristöönsä. Puujulkisivut ovat nykyään myös
kestäviä, sillä oikeilla menetelmillä voidaan päästä 15 vuoden käsittelyväliin ja
yli 100 vuoden käyttöikään.
kentamisessa. Puurakentamisessa ympäristöystävällisyys ja kotimaisuusaste
ovat ylivertaiset. Silloin kun rakennetaan kotimaisesta uusiutuvasta materi-

Lisätietoja
Jukka Nikkarikoski
jukka.nikkarikoski@metsakeskus.fi

Metsäkeskuksesta tietoa
puurakentamisesta
Kyläseurat, maatilat, yritykset:
kun suunnittelette rakennushankkeitanne,
niin ottakaa yhteyttä!
Suunnitellaan yhdessä, miten niissä
parhaiten otetaan puun käyttö huomioon.
Yhteystiedot:
Puutuotealan kasvuhanke
Jukka Nikkarikoski, 050 306 8278
Isokatu 15, 67100 Kokkola
jukka.nikkarikoski@metsakeskus.ﬁ
www.metsakeskus.ﬁ/puutuotealan-kasvuhanke
www.puulakeus.net

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Juhlavuosi 2017 tulee kylään –
100-vuotiasta Suomea voi onnitella eri tavoin
Suomi täyttää kohta 100 vuotta. Itsenäisyyden juhlavuosi rakennetaan teemansa mukaisesti yhdessä kansalaisten ja eri organisaatioiden yhteistyönä.
Juhlavuosi alkaa vuoden 2017 alussa ja
huipentuu itsenäisyyspäivän viettoon.
Juhlavuoden ohjelma syntyy pienistä ja
suurista teoista ja elämyksistä. Monipuolinen ohjelma takaa, että juhlavuoden aikana jokaiselle suomalaiselle tarjoutuu erilaisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan tai ”liputtaa” juhlavuoden
kunniaksi.
Kuka tahansa yksittäinen henkilö,
yhteisö, yhdistys tai organisaatio voi
ehdottaa ideansa mukaan juhlavuoden
Suomi 100 ohjelmaan. Kyse voi olla
tapahtumasta, teosta, ilmiöstä tai lahjasta 100-vuotiaalle Suomelle. Haku
on auki aina lokakuuhun 2017 asti, ja
se tapahtuu Suomi 100 -verkkosivujen
suomifinland100.fi kautta. Juhlavuoden
tapahtuman tulee toteuttaa teemaa yhdessä ja tarkastella suomalaisuutta historian, nykyisyyden tai tulevaisuuden
näkökulmasta.
Juhlavuosi odottaa keskipohjalaisten
kylien persoonallisia ja ennakkoluulottomia ideoita 100-vuotiaan Suomen
kunniaksi. Mikä olisi luontevin tapa
juhlistaa Suomea juuri teidän kylällänne? Olisiko vuosikalenterissanne jokin
perinteikäs tapahtuma, joka olisi mielekästä pukea juhlavuoden asuun vuonna 2017? Ruotsalossa on pohdittu helatorstain voimankoitto -tapahtuman
yhteyteen erityistä sinivalkoista teemaa.
Ruotsalon voimankoitto toteuttaa mitä
hienoimmalla tavalla juhlavuoden teemaa yhdessä, kun eri-ikäiset osallistujat
kiertävät Vähäjärven juosten, kävellen
tai pyöräillen.
Tapahtumalla on myös oma historiallinen arvonsa. Ensimmäinen voimankoitto -tapahtuma pidettiin sen kunniaksi, että kylän edesmenneen urheiluseura Voimankoiton perustamisesta
oli kulunut 100 vuotta. Voimankoiton
Suomi 100 duunaus vuonna 2017 voisi sisältää esimerkiksi idean, että kaikki
Vähäjärven kiertävät reippailijat puetaan Suomi-paitaan. Lisäksi lapsille ja
lapsenmielisille maalataan poskiin suomenliput. Viime vuosina on Vähäjärven
voimankoittoon osallistunut noin 60
kiertäjää. Vuonna 2017 tavoite on rikkoa sadan liikkujan raja
Ellei juhlavuoden huomioinen järjestettävän tapahtuman puitteissa tunnu
omalta, on mahdollista antaa Suomelle
lahja. Tällainen lahja voisi olla esimerkiksi uuden frisbeegolfradan tai leikkipuiston perustaminen koko kylän yhteiseen käyttöön. Yhdessä teema korostuisi
myös eri yhteistyökumppaneiden monipuolisena kirjona, kun toteuttajia olisi
niin yhdistyksistä, yrityksistä kuin kuntasektorilta. Uuden kohtaamispaikan

Ruotsalon Vähäjärven voimankoitto -tapahtuma puetaan Suomi 100 juhla-asuun helatorstaina 2017.

Elävät ja tapahtumarikkaat kylät ovat
Keski-Pohjanmaan maakunnan eloisa
käyntikortti. Nyt on hyvä aika lähteä
liikkeelle ja hakea oikeutta juhlavuoden
tunnuksen käyttöön. Näin tieto KeskiPohjanmaan kylätapahtumista leviää yli
maakuntarajojen ja Keski-Pohjanmaa
lunastaa kylien voimalla paikkansa valtakunnallisen Suomi 100 tapahtumatilaston kärkipäästä. Gallupeissa rehentelyä tärkeämpää on toki itse teot. Perhon
kunnanjohtaja Lauri Laajala on osuvasti
todennut, että todennäköisesti kaikkein
tunnelmallisimmat Suomi 100 juhlat
pidetään kylillä, joista media tai suurempi yleisö ei välttämättä tiedä mitään.

avajaiset pidettäisiin juhlallisin menoin
satavuotiaan synttäriteemalla.
Kun kylällänne on idea, kannattaa
siitä ehdottomasti kertoa myös muille.
Valtakunnallista näkyvyyttä kylätapahtumalle saa edellä mainitun Suomi 100
-ohjelman kautta. Ohjelmassa mukana
olevilla tapahtumilla on oikeus käyttää ohjelmaan hyväksytyn tapahtuman
markkinoinnin yhteydessä juhlavuoden
tunnusta ja tapahtuma on esillä Suomi
100 -verkkoviestinnässä. Lisäksi Suomi
100 -ohjelmaan hyväksyttyihin tapahtumiin, tekoihin ja lahjoihin on oikeus
hakea rahallista avustusta Keski-Pohjanmaan liitolta. Tämä maakunnallinen
Suomi 100 -aluetuki on auki aina tammikuun loppuun 2017. Asiasta kannattaa lukea lisää Keski-Pohjanmaan liiton
kotisivuilta.
Tähän mennessä on keskipohjalaisilta toimijoilta kummunnut ideoita
maailman suurimmasta pääsiäiskokosta
Lestijärven suomenhevosten paraatiin.
MTK, maaseutunuoret ja metsänhoitoyhdistys suunnittelevat sadan jätkänkynttilän sytyttämistä keskipohjalaisiin
kuntiin 6.12.2017. Jos joku taho ennättäisi kerätä keskipohjalaisten latojen tarinoita, olisi sekin hieno lahja satavuotiaalle isänmaalle. Myös valtakunnallisesti toteutettavat tapahtumat ja ilmiöt
antavat kylille mahdollisuuksia lähteä
mukaan juhlavuoteen. Etenkin Luon-

Suomi 100 -ohjelmaan mukaan päässeet voivat viestinnässään käyttää Suomi 100 -tunnusta. Ohjelmaan haetaan
suomif inland100.f i -verkkosivuston

non päivät 2017 ovat kylille luonteva
pohja suunnitella vaikka yökalastusretkeä tai laulutapahtumaa luonnon helmassa. Luonnonpäiviä kannattaa tulla
suunnittelemaan Keski-Pohjanmaan
hyvinvointifoorumiin Toholammin
Hirvikoskelle 8.6. Hyvinvointifoorumin teema on tänä vuonna turvallinen
ja elävä maaseutu. Päivän ohjelmassa on mukana Luonnon päivien 2017
projektipäällikkö Eveliina Nygren.

Jokaiseen keskipohjalaiseen kuntaan ja
moneen organisaatioon on nimetty oma
Suomi 100 -yhteyshenkilö, jolta voi kysyä apua ideointiin ja toteutukseen. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät KeskiPohjanmaan Kulttuuri -sivulta ja Suomi100 Keski-Pohjanmaalla Facebook
-sivulta. Maakunnan yhteisenä yhteyshenkilönä toimii Sanna-Maija Kauppi.
Otetaan ilo irti sukupolviemme merkittävimmästä juhlavuodesta. Luodaan
keskipohjalaisille kylille yhteisiä elämyksiä ja muistoja pitkälle tulevaisuuteen.
Sanna-Maija Kauppi
Suomi 100 -yhteyshenkilö
Keski-Pohjanmaalla
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Viimeinen suora remontissa alkanut talon etupihalla.

Remontti on edennyt talon ulkovuorauksen uusimiseen.

80-vuotias Salonkylän Nuorisoseura
on voimissaan
Elinvoimaisen nuorisoseuran juhlavuotta rytmittävät lukuiset tapahtumat ja projektit. Talon kunnostustyöt
ovat vuosien uurastuksen jälkeen
vihdoinkin loppusuoralla. Talon rakennus- ja pihatyöt on tarkoituksena
saada valmiiksi ennen marraskuussa
koittavia seuran syntymäpäiväjuhlia.
Nuorisoseuran puheenjohtaja Mauri
Koivusalo kertoo, että talon rakennustyöt on toteutettu pitkälti talkoovoimin
mutta myös työharjoittelijoiden avulla.
Tänä keväänä ulkovuorauksen ja kuistin parissa ovat ahkeroineet KeskiPohjanmaan koulutusyhtymän rakennusalan talonrakennuksen osaamisalan
aikuisopiskelijat. Projekti kokonaisuuNäytelmän ulkoharjoituksen aloitettiin jo huhtikuulla, kuvassa osa näyttelijöistä.
dessaan on rahoitettu
Kotiseutuliiton avustuksin ja nuorisoseuran omien varojen avulla. Tärkeässä
Tänä kesänä Salonkylän nuorisoseu- jaa Perhonjokilaakson kansalaisopiston
roolissa on ollut myös
oman kylän rakennusmestari Kai Uks- ran kesäteatteri esittää Markku Hyvö- ohjaajana Tanja Kupiainen, jolle tulevan
koski, joka toimii projektin työnvalvo- sen käsikirjoittaman näytelmän Vain kesän projekti on jo seitsemäs ohjaus
Elämää On Kaikki Tää. Näytelmän oh- Salonkylällä.
jana.

’’Tänä vuonna valitsimme tuttuun tapaan komediaa. Vain elämää on hulvaton tarina paitsi elämästä, ahneudesta,
mutta myös rakkaudesta.’’ Kertoo ohjaaja Tanja Kupiainen.
Ensi-iltaa Salonkylässä vietetään heinäkuussa 5.7. Kaikkiaan esityksiä on
yhdeksän. Esitysten määrää on lisätty
ja vierailuesityksistä on tänä vuonna
luovuttu. Sen sijaan Salonkylässä vietetään elokuun alussa näytelmäiltamia –
kannattaa suunnata kauempaakin katsomaan, mitä pienellä kylällä on saatu
aikaan.
Lisää ajankohtaista tietoa juhlavuoden
tapahtumista löydät Salonkylän Nuorisoseuran facebooksivuilta.
www.facebook.fi/salonkylannuorisoseura tai puhelimitse puheenjohtajalta

Teksti: Helena Koivusalo
Kuvat:Helena Koivusalo &
Tanja Kupiainen



JOKILAAKSON KONEMYYNTI
JA -HUOLTO OY

7LOLWRLPLVWR

62592-$.<
9LLUUHWLH
$ODYLLUUH

3XK

 Maahantuojien valtuuttama
kodinkonehuolto
 Tarvikkeiden ja varaosien myynti
 Kotitalouskylmälaitteiden huolto
 Käsityökalujen ja pienkoneiden
korjaukset ja huollot
 Käytettyjä, kunnostettuja kodinkoneita
vaihteleva valikoima

Asematie 5, Kannus p. 06-870 461
jokil.konehuolto@kotinet.com

www.kpkylat.fi
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Plakkari ammentaa kulttuurista
Ollapa iällinen ihminen Toholammilla! Tämä tulee mieleen,
kun kuuntelee paikkakunnalla
vuoden vaihteessa käynnistyneen
Plakkari-hankkeen monipuolista
tapahtuma- ja kurssitarjontaa.

Jussinpirtin Plakkari-hankkeessa
tehdään muun muassa nukketeatteria.
Esitystä varten valmistetaan Helena
Kärnän sylissä istuvan poikanuken
kaltaisia tasonukkeja.

Plakkarin keskipisteenä on iällisten
oma kohtaamispaikka Jussinpirtti. Hanke on voimavaraväestölle suunnattu monitahoinen kulttuuripläjäys, joka kestää
kolme vuotta.
- Plakkarin kantavia teemoja ovat
kulttuuri, yhteisöllisyys ja historian esilletuominen, kertoo Jussinpirttiä pyörittävän Hyvinvointikeskus Maunu ry:n
toiminnanjohtaja Helena Kärnä.
Yksi hankkeen monista erikoisuuksista on suuri nukketeatteriproduktio, jonka tarkoituksena on tuoda paikkakunnan historiaa kaikenikäisten ulottuville.
Esitys valmistetaan alusta asti itse.
Kesän alussa Jussinpirtillä käynnistyykin kurssi, jossa tehdään ammattilaisten ohjauksessa nukketeatterinukkeja.
Hahmojen esikuvat etsitään pitäjähistoriasta.
- Nuken voi tehdä esimerkiksi oman
suvun persoonasta tai kylän vaikuttajasta, Kärnä kertoo.
Historialla kuorrutettu näytelmä saa
ensi-iltansa vuonna 2017, jolloin Suomi täyttää sata vuotta.
Jo ennen nukketeatteriprojektia Plakkari-hankkeessa on ehditty tehdä monenlaista. Virallisesti Plakkari polkaistiin käyntiin Runebergin päivänä, jolloin Jussinpirtillä ”hiihettihin mäystinsuksilla kilipaa perinnetamineisa”.

rinoita ja tapahtumia samannimiseen
paikkatietokantaan, johon on kerätty
keskipohjalaista kulttuuriperintöä.
Historian havinasta huolimatta Plakkari-hanke on tiukasti kiinni nykypäivässä. Plakkarin tuotoksia aiotaan esimerkiksi tallentaa YouTubeen kaikkien
katseltavaksi. Sitä varten Jussinpirtillä
perehdytään syksyllä videokuvaukseen.
- On tärkeää, ettemme tee tätä vain
itsellemme, vaan jaamme tuloksia myös
muille, Kärnä sanoo.
Jussinpirtin Plakkari-hanke kestää
vuoden 2018 loppuun. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaalla toimiva
Leader-ryhmä Pirityiset, joka myönsi
joulukuussa hankkeelle tukea 130 000
euroa.
Pirityiset oli toholampilaisille entuudestaan tuttu toimija, sillä Jussinpirtin
toiminta käynnistyi vuonna 2012 Leader-ryhmän rahoittaman hankkeen
turvin. Ennen Plakkaria Jussinpirtillä
on järjestetty ohjattuja liikuntaryhmiä,
atk:n alkeiskursseja, erilaisia ikäihmisiä
kiinnostavia tilaisuuksia sekä seniorikahvilatoimintaa.
- Vanha toiminta jatkuu uuden rinnalla, Kärnä kertoo.
Teksit ja kuva:
Maija Ahonen

Kevään aikana Plakkarin voimin on
toteutettu myös pääsiäisdraama, joka
esitettiin pitkäperjantaina Toholammin
kirkossa.

Teatterikerhon lisäksi Jussinpirtillä on
kokoontunut myös valokuvauskurssi ja
Genius Loci -kerho. Genius Locissa
tallennetaan Toholammilta vanhoja ta-

Riippusillan lenkki
Lestijoen ylittävä riippusilta romahti
talvella 2014. Silta yhdistää joen molemmin puolin sijoittuvaa Ylikannuksen
kylää. Joen pohjoispuolella asuvien koulukuljetusreitille kulku sekä kyläkeskuksen palveluja käyttävän jalankulkuväestön matka piteni merkittävästi. Kesäisin
silta toimi idyllisenä valokuvauspaikkana sekä nuorten kohtaamispaikkana
rauhallisen sijainnin sekä kauneuden
ansiosta.
Paikallisten mukaan alkuperäinen
”renkkusilta” on rakennettu 1940-luvulla ja yksikaiteinen riippusilta 1950-luvulla. Reilu 10 vuotta myöhemmin silta
uusittiin kunnan ja kyläläisten toimesta.
Vaijereita on uusittu 1970-luvulla sillan
toisen puolen vaijerin pettäessä.
Nyt romahtanutta siltaa kaupunki ei
aikonut korjata tai uusia korkean kustannusarvion vuoksi. Ylikannuksen kyläyhdistys näki riippusillan tarpeellisuuden ja päätti aloittaa hankkeen sillan
rakentamiseksi. Kokoustelujen myötä
päätimme laajentaa hanketta 7 km pitkäksi pääsääntöisesti pyörällä kuljettavaksi reittikokonaisuudeksi. Reitti kulkee jo olemassa olevia teitä ja polkuja
pitkin. Reitin varrelle sijoittuu mm. Ylikannuksen kyläkeskus, Korpelan pato-

alue kalaportaineen ja uittoränneineen.
Tavoitteena on saada mielenkiintoinen reittikokonaisuus ja tietoisuuden
lisääminen reitinvarren kohteista sekä
tukea asukkaiden mahdollisuuksia liikkumiseen sekä tutustuttaa nuoria omaan
asuinalueeseensa. Reittiä täydennetään
opastauluin, missä näkyy koko reitti
nähtävyyksineen.
Reitistön rakentaminen koostuu ensisijaisesti kyläläisten talkootyöstä,
erityisosaamista vaativaa riippusiltaa
lukuun ottamatta. Reitille tulee taukotasanne eväiden syöntiä varten ja sijaintinsa ansiosta paikka luo esteettömän
mahdollisuuden vuonna 2014 rakennetun kalaportaan kauneuden ihasteluun.
Hankkeen kustannusarvio on reilu
sata tuhatta euroa, mistä suurimman
osan haukkaa kokonaisurakkana urakoitsijalta ostettu riippusilta. Kyläyhdistys haki avustusta Ely-keskukselta sekä
on varautunut mittavaan talkoomäärään. Monien mutkien kautta hanke on
päästy aloittamaan ja olisi tarkoitus olla
valmiina ulkoilijoiden käyttöön 2016
vuoden lopussa.
Teksti: Piia Nisula
Yli-Kannuksen kyläyhdistyksen
puheenjohtaja

Etenkin koululaisten ja lenkkeilijöiden ahkerassa käytössä ollut riippusilta, joka
ylittää Lestijoen Heiniemen kohdalta, tuli tiensä päähän. Kyläyhdistys katsoi
tarpeelliseksi korjata asian. Kuva: Anja Jussila.
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Kylillä tapahtuu
Kälviän Välikylällä
PERINNEPÄIVÄT 9.7.2016
klo 12-15

Työkoneita, -näytöksiä, kotieläimiä, kahvia ym.
Nuorisoseuran läheisyydessä

klo 19

Konsertti

klo 21

Tanssit Nuorisoseuralla.

Nuorisoseuran talolla

11-16.7.
Unkarilaisia vieraana Kylien Unkari hankkeen kautta vierailee kylämme alueella 12 hengen ryhmä Nagydobszan kylästä. Ryhmä tutustuu kyläämme ja kylän elinkeinoihin sekä lähialueeseen.
Terveluloa!

RUOTSALON KYLÄYHDISTYS
3.7. klo 19 Lauluilta Ruotsalon koulun pihallaKapellimestarina Tapani Riippa ja otkesterina Wanhat soittajat.
Järjestäjänä Ruotsalon kyläyhdistys ja Kokkolan kultturitoimi.
Tilaisuudessa kahvipuffetti.
Terveluloa!

KLEEMOLAN KYLÄYHDISTYS
La 11.6. Avoimet kylät -päivänä retkeillään Kleemolan hirvimiesten kodalla Mullikossa. Makkaran- ja letunpaistoa nyyttäriperiaatteella,
välillä 13 - 17 oman aikataulun mukaan.
Ti 2.8. klo 17.30 Keppihevoskisat ja polkutraktorisprintti Kleemolan koulun piha-alueella. Omat sarjat iän mukaan. Paikalla lainaheppoja ja -traktoreita. Ennakkoilm. sähköpostilla kleemola90@gmail.com,
jälki-ilmo. mahdollista.Osallistumismaksu 1€. Ensimmäiset lähdöt klo 18.

VÄLIVIIRTEEN KYLÄYHDISTYS
13.8. klo 19 Kyläjuhla Väliviirteen koululla
Väliviirteentie 345, Kannus.
Esiintyjinä tanssiorkesteri Seili Alaviirteeltä ja Lohtajan harrastelijanäyttelijöistä
Katri Turhanen (sketsiesitys)
Kilpailuja, arvontaa, ongintaa, puffetti. 4H-kioski auki
Terveluloa!

KÄLVIÄN
ƻrǊÝŗǻrÝŗrŗ
ħrŗħħȕƻƻ RAUTA JA VÄRI OY
Kaikki
ħrǢħrĵĵ
rakentamiseen ja
ħŗŗȕǢǻ
remontoimiseen
Puh 020 1550 820
Kesäniementie 1, Kälviä

əĶǼĨǼȖˠ
ƼȖÌʳ˟˥˚˧˦˟˟ˤ˥

30.7. klo10-14 Wanhanajan markkinat
Kyläkeskuksessa Ylikannuksentie 192, Kannus.
Markkinakojuja, työnäytöksiä, arvontaa, lettuja + puffetti
musiikista vastaa yhtye Saapatti.

Tervetuloa!

MUTKALAMMIN KYLÄYHDISTYS

11.8. alkaen klo 18 Hietajärvi-ilta

YLI-KANNUKSEN KYLÄYHDISTYS

Terveluloa!

ALAVIIRTEEN KYLÄYHDISTYS
11.6. klo 10-13 Avoimet Kylät tapahtuma

kahvila Myllytuvan ympäristössä Alaviirteellä
Terveluloa!

PAJAMÄEN PERINNEKESKUS
28.6. klo 19 Keskikesän laulajaiset
Laulattajina: Antti Jämsä ja Heikki Finnilä
??.?. klo Lasten leikkipäivät: Pereinneleikkejä
12.7 - 31.7. Aune Kustaava Tiilikkalan taide/
käsityönäyttely Pajamäellä, avoinna
museon aukiolo akioina.
Terveluloa!

JOKIKYLÄN KYLÄYHDISTYS
2.7. klo 9.00 Luovan kirjoittamisen kesätyöpaja
Info 0400 968 276, kalvianjokikyla@gmail.com
30.6. - heinäkuun loppuun Martta Myllylän taidenäyttely
Alatuvalla.
Terveluloa!

VÄLIKANNUKSEN KYLÄYHDISTYS
8.6. Niskankoskella onkikilpailut
samalla kahvitellaan paistetaan makkaraa ja muurinpohjalettuja.
Terveluloa!
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Viihdytään KeskiTeatteria huvin vuox Käläviällä

Michael Cooney

ILMASTA
RAHAA
Varaukset 0402455104
tai gongi@gongi.ﬁ

www.gongi.fi

Kälviän Huvin Vuox teatteriryhmä
on toiminut kohta jo parisenkymmentä
vuotta. Ryhmä toimii Kokkolan Seudun
Opiston alaisuudessa ja valmistaa joka
kesäksi kesäteatteriesityksen. Historiansa aikana ryhmällä on ollut monta
ohjaajaa ja viime syksynä ryhmä sai taas
tutustua uuteen.
Tekstiksi tälle vuodelle valikoitui aika
perinteinen kesäteatterikomedia Pastori Liimataisen maalliset murheet, vaikka näytelmän harjoittelumetodit eivät
aina ole olleet niin perinteiset. Syksyllä
ryhmä tutustui improvisaatioteatteriin
ja tekstin valinnan jälkeenkin tekstiin
perehdyttiinkin muilla tavoin kuin lukemalla. Harjoituksissa tehtiin pieniä
improvisoituja kohtauksia näytelmään
liittyen, tutustuttiin fyysiseen ilmaisuun
ja rakennettiin rooleja. Näyttelijät saivat
myös kotiläksyksi näytelmä- ja roolianalyyseja. Varsinaiseen tekstin läpimenoon
ryhdyttiin vasta kevätkaudella.

Mitä erilainen lähestymistapa on tuonut esitykseen?

vat näytellä läsnäollen hetkessä. Vaikka
näytelmä on välillä haastava, niin näyttelijöille kuin katsojillekin, ryhmä tietää
mistä tekstissä on kyse ja mitä näytelmä
yrittää sanoa. Ryhmässä on mahtava yhdessä tekemisen meininki ja näyttelijät
tsemppaavat toisiaan.
Näytelmästä ei puutu vauhtia eikä vaarallisia tilanteita. Tosin vauhti tuntuu
kieppuvan Pastori Veikko Liimataisen
ympärillä ja vaaralliset tilanteet on pääosin rakastuneiden naisten aikaansaamia. Jotenkin kummallisesti Pastorin
nurkissa pyörii kasapäin naisia, vaikka
mies itse ei tee asian hyväksi mitään,
vain voivottelee Herralle, milloin kaunista päivää ja milloin kummallisia tilanteita.
Tämä komedia kannattaa saapua itse
kokemaan. Mukana on myös musiikkia. Ensi-ilta on 16.6.2016 ja viimeinen
esitys heinäkuun alussa. Esitykset ovat
Kälviän paloaseman takana, itse rakennetulla näyttämöllä. Tervetuloa, kesällä
nähdään!

Ohjaajan näkökulmasta paljonkin!
Ryhmä toimii todella hyvin yhdessä,
näyttelijät ovat innostuneita tekemästään, avoimia uusille ideoille ja osaa-

Huvin Vuox ryhmän ohjaaja:
Anni-Veera Aitolehti
Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Psykodraamaohjaaja

0DDLOPDQN\OlW(VNRODVVD³

0HWVlUDGDQ0DDLOPDQN\Ol
7HHPDQD(VNRODQ3LNNXUDWDKLVWRULDOOLQHQNXONXYl\OlMDWDULQRLGHQOlKGH

0DDLOPDQN\OlYLLNRQORSSX³
3HUMDQWDLQD(VNRODWDOROOD .RXOXWLH 
$YDMDLVHWNLUMDQMXONLVWDPLVWLODLVXXV XXVL3LNNXUDGDQNXYDNLUMD 

/DXDQWDLQD
3LWNLQSLNNXUDWDDNLHUURVOLQMDDXWROOD
+LQWDHVLVNHLWWRORXQDDQYHWXULWDOOLOODRSDVWHWXQNLHUWRDMHOXQMD
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.\Ol+\YHU\QDUSDMDLVHW
0DKGROOLVXXVWXWXVWXDPHWVlUDWDPXVHRQ
NRNRHOPLLQMDSLNNXUDGDQSLHQRLVPDOOLLQ
.\OlHORNXYDNLOSDLOXQYRLWWDMD´/\NN\SXWRV´HVLW\NVHW
VHNlSLHQRLVQl\WWHO\´.LYLNDQVDQN\Ol´
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Tuki- ja liikuntaelin
liittyvät hyvät hoitokäytän






































Tavallisten kehon ryhtivirheiden havainnekuva ja mestariparantaja Olavi Mäkelän hoitok

.HVNLSRKMDODLVWDMlVHQNRUMDXVSHULQQHWWlMRYXRGHVWD
ĎĬĲĩĲıĢıĲıĥĦĢįĬħĞıĐĞįħĬēĬĩĳĦĨĬİĨĦĄīııĦēĬĩĳĦĨĬİĨĦ
ĭĲĥĭĲĥ
$MDQYDUDXNVHWMDWLHG
NORMDNORMlONHHQ

$YRLQQDPDSHNOR
.\V\P\|VYLLNRQORSSXDLNRMD

Tuki- ja liikuntaelinpotilaiden
(TULE) hoidossa on parantamisen
varaa, sillä tulosten perusteella lähes
40 % hoitoa tarvitsevista TULE -potilaista on hoidettu riittämättömästi,
vaikka osa potilaista käyttää terveyspalveluita hyvin runsaasti.
Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä. Hoito tapahtuu sekä käytännössä että tieteellisesti
hyväksi todetulla suomalaisella pehmytkudoskäsittelyllä, joten kalevalainen
jäsenkorjaus tulee saattaa terveydenhoidon rinnalle tuomaan säästöjä ja täydentämään terveyden- ja sairaanhoitoa.
Kalevalainen jäsenkorjaushoito on
määrämuotoisena EU-nimisuojattuna
suomalaiseen perinteeseen tukeutuvana mobilisaatiohoitona ainutlaatuinen
maailmassa.
Hallitusohjelmassa lukee, että terveyttä ja hyvinvointia edistetään sekä eriarvoisuutta vähennetään toimeenpanemalla terveyttä ja hyvinvointia edistävät
hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Laillistettu hieroja

Riitta Maunumäki
p. 040 725 2757

Kansanlääkintäseura ry:n
luomat hyvät
hoitokäytänteet
Kansanlääkintäseura ry on dokumentoinut hoitoperinteestämme kehon ryhtivirheiden vaikutuksen toiminnallisiin
liikeratoihin ja niiden aiheuttamiin
ongelmiin kalvorakenteissa, kudospaineissa, verenkierrossa ja hermotuksessa.
Näiden dokumentointien, tieteellisten
näyttöjen ja 3 –vuotisen käytäntöpainotteisen monimuotokoulutuksen kautta luodut hyvät potilasturvalliset hoitokäytänteet aina vauvasta vaariin tulee
intergroida hallitusohjelman mukaisesti
koko terveydenhoidon kenttään.

Tuki- ja
liikuntaelinterveys
On erittäin merkityksellistä ihmisten
elämänlaadulle ja toimintakyvylle sekä
yhteiskunnalle. Suomen TULE ry:n
mukaan; ”Suomessa on arvioitu olevan
n. 1,7 miljoonaa TULE -ongelmista
kärsivää. Useat riskitekijät lisääntyvät
hälyttävästi ja uhkana on niistä aiheutuvien sairauksien räjähtävä kasvu. Ne
ovat vakava kansanterveydellinen ja
-taloudellinen rasite, jonka vuosittaiset
kustannukset Suomessa ovat arviolta
3-4 miljardia euroa.” Onkin kiire ymmärtää ja tunnustaa TULE –hoitoihin
liittyvä tiedon rajallisuus ja ottaa käyttöön kaikki toimiviksi havaitut potilasturvalliset hyvät hoitokäytänteet.

Lääkärin
peruskoulutus
Lääkärien peruskoulutus sisältää fysiatriaa vain 2–3 opintoviikkoa (5 opintopistettä). Kalevalainen jäsenkorjauskoulutus sisältää 101 opintopistettä.
Fysiatrian professuurien puuttuminen
maamme yliopistoista on johtanut siihen, että vain mitätön osa yleislääkäreistä on saanut koulutusta fysiatriassa,
koska se on ollut vaatimattomasti esillä
peruskoulutuksessa ja opettajina on harvoin ollut alan pätevät osaajat päinvastoin kuin muilla keskeisillä lääketieteen
osa-alueille. Tiedon lisäämisen tarve
näissä asioissa ilmenee myös Lääkäripäivien ohjelmissa, joissa fysiatria on
hyvin suosittu elementti.
Koulutuksen puutteellisuudesta huolimatta lääkärit toimivat ”portinvartijoina” ja potilaat saavat Kela -korvauksen fysioterapiasta vain lääkärin kirjoittaman lähetteen perusteella. Lähete
ei yleensä sisällä tiedon rajallisuudesta
johtuen potilaan tilan kuvausta tai tarkkoja hoito-ohjeita, vain pitkiä hoidollisia sarjoja.
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hyvää oloa

Kalevalainen

n potilaiden hoitoon
nteet terveydenhuoltoon

jäsenkorjaaja

Marko Korpela
045 1684 100. Myös viikonloppuisin!

ZZZVDOXVEDODQVVLFRP

+RPHRSDWLDDUHIOHNVRORJLDD
VROXPLQHUDDOLNDVYRDQDO\\VLW
6DOXV%DODQVVL8OOD6DOPL

7PL6DOXV%DODQVVL8OOD6DOPL9DOWDNDWX<OLYLHVND
$MDQYDUDXVSXKXOODQXQQD#JPDLOFRP

kuvia.

Kalevalaiseen jäsenkorjauksen osaajiksi on koulutettu n. 400 terveydenhuollon ammattilaisia, mikä kertoo
heidän itsensä kokemasta koulutuksen
vajauksesta. Koulutettujen osaajien verkosto kattaa koko Suomen, myös hajaasutusalueen (ktso www.kansanlaakintaseura.fi). Osaajien on vähintäin kaksivuosíkausina osallistuttava täydennyskoulutukseen, joita mestarit ohjaavat.
Virheasentojen vaikutuksiin liittyvä
fysiologisen osaamisen puute on kasvattanut terveydenhoitomenoja ja johtanut
suorastaan vääriin diagnooseihin mitä
ilmentävät yli 10 %:n vahinkotilastot,
TULE -leikkauksiin liittyvien vahinkojen korvausmenojen kasvu ja kipulääkkeiden kasvavat menot. Kipujen
selittämättömyys on osaltaan johtanut
myös psyykelääkkeiden kulutuksen kasvuun. Lääkekustannukset ovat nykyisin
yli 3 miljardia euroa ja näistä yli 80 %,
joudutaan ostamaan ulkomailta. Kohtuuttoman suuri lääkekulutus näkyy
myös ympäristökuormituksissa.
Terveydenhoito on keskittynyt hoitamaan potilasta anatomisesta lähtökohdasta, jolloin ongelmalähteenä on pelkästään kipua aiheuttava kohta. Käypähoito on luonnollisesti rakennettu
samoista lähtökohdista, kuten niiden
pohjalla olevat tieteelliset tutkimuksetkin. Tämä on tarjonnut pohjan myös
yhä laajentuville medikalisaatiohoidoille, mihin suuntaan lääketieteellistä koulutusta on taloudellisten panostusten
myötä kehitetty.

Kalevalainen
jäsenkorjaushoito
Hoito tapahtuu täysin kehon ehdoilla ja ilman voiman käyttöä. Hoidossa
voidaan palauttaa kehon eri osien symmetrinen liikeratojen toiminta ja vaikuttaa kudosneste- ja verenkierron sekä
hermotoiminnan vapautumisen kautta
kipuun ja elintoimintoihin aina sisäelimiä myöten. Aineenvaihdunnan ja hermotuksen vapautuminen puristustilasta
näkyy toimintakyvyn ja elämänlaadun
kohentumisena, mikä on osoitettu aina
tieteellisiä tutkimuksia myöten.
Hoidolla on saatu hyviä tuloksia tukija liikuntaelinperäisten ongelmien hoidossa. Ongelmien korjaus ei vaadi pitkiä
hoitosarjoja, 1-3 hoitokertaa on useinmiten riittävä. Kudosneste-/ ravinnekierron avaamisella ennen tarvittavaa
leikkaushoitoa, on voitu nopeuttaa leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Kun liikeradat on saatu palautettua ennalleen,
on kipu hävinnyt eikä leikkausta ole tarvinnut suorittaa.
Näiden lisäksi on voitu dokumentoida
mitä moninaisempien ongelmien hoidolliset vaikuttavuudet, jotka johtuvat
kalvorakenteiden kiristymisen / jäätymisen aiheuttamista hermotuksellisista
ja aineenvaihdunnallisista seikoista.
Perinnehoitojen neuvottelukunnan
puolesta:

Puheenjohtaja Päiviö Vertanen,
Prof. em. Osmo Hänninen,
Itä-Suomen Yliopisto.

040 4144 711
Passojantie 670, 68300 Kälviä

Klassinen hieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus

Vyöhyketerapia
Horstmann hoidot

$MDQYDUDXV
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D
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Koliikkia, lasten vatsavaivoja, korvaongelmia?
VYÖHYKETERAPIA voi auttaa.
Myös raskausajan vyöhyketerapiaa.
HORSTMANN TEKNIIKKA:
voi vapauttaa kivuista ja kireyksistä sekä tunneperäisistä käyttäytymismalleista
ZZZUHQWRMDYLUNHD¿
Soita 'LSORPLWHUDSHXWWL6LUNND/LLVD<S\l
/8217$,6+2,72/$5HQWR 9LUNHl<S\lQWLH.$1186

Leikkaa talteen! 

Yhtenä hyvänä esimerkkinä tietovajeesta on diagnosoidut jalkojen erimittaisuudet, joista vain noin 5 %:a on
todellisia. Loput aiheutuvat kehon ryhtivirheistä ja toimintahäiriöistä. Käypähoitosuositusten mukaisesti lasten
jalkojen erimittaisuuksia hoidetaan korokkeilla, vaikka ongelma on lantiokorin virheasennossa. Laitettaessa koroke
lyhyemmän jalan alle tuetaan virhe-

asentoa ja pahennetaan skolioosia, mistä
seuraa elinaikainen kipu- ja hoitokierre.
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Kleemolassa kisataan polkutraktoreilla
ja keppihevosilla
Kolmas kerta toden sanoo. Kleemolassa Toholammilla voidaan puhua
jo vakiintuneesta kesätapahtumasta,
kun elokuun ensimmäisellä viikolla
järjestettävässä lastentapahtumassa
päästellään vauhdikkaasti polkutraktoreilla ja keppihevosilla.
Idea tapahtumaan syntyi kesällä 2014,
kun vasta rekisteröidyn kyläyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Laura Remesaho ehdotti lasten ajankuluksi kesälle polkutraktoreiden kokoontumisajoa. Että kohtaamisesta saataisiin vielä
monipuolisempi, siihen keksittiin ottaa
mukaan myös keppihevoset.
Ajankohdaksi päätettiin arki-ilta elokuussa ennen koulun alkua. Silloin suurella osalla lapsista olisi vielä vapaata,
mutta toisaalta moni perhe olisi jo palaamassa arkeen lomakauden jälkeen.
Paikka oli luonnollisesti kylän keskeinen kohtaamispaikka eli kyläkoulun pihamaa.
Ohjelma sitten? Kilpailu toisi kentälle
urheilujuhlan tuntua. Sprinttikisa polkutraktoreille ja esteratsastusta keppihevosille siis.
Ensimmäisenä vuonna molemmat
radat rakennettiin jääkiekkokaukalon
sisälle, mutta viime vuonna tapahtumapaikkoja kehitettiin niin, että polkutraktoreille saatiin lähtövauhti loivasta
rinteestä.
Spontaanit ideat ovat parhaita, pieni on kaunista ja yhteistyö on voimaa.
Tukea on saatu lähialueelta: Valjasliike
Saarinen, Olli Jylhä, Valtra ja Korpelan Voima ovat lahjoittaneet palkintoja,
Toholammin Urheilijat ovat lainanneet
äänentoistolaitteita ja Toholammin vesihuolto aitatolppia ja lippusiimaa ratojen

Polkutraktorikisaan valmistautuivat vuonna 2015 Arttu Remesaho, Voitto Suomala, Manu Sammalkangas, Elias Tuikkanen
ja Roni Annala. Kuva: Jorma Rekonen.
rajaamiseen.
Sää on suosinut ja niin osallistujat
kuin tukijoukot ovat viihtyneet kisan
tiimellyksessä ja katsomon rennossa
tunnelmassa. Osallistujia eri sarjoihin
on ollut kumpanakin vuonna viitisenkymmentä, ja heidän perheensä mukaanlukien Kleemolan aurinkoisella
koulunmäellä on viihtynyt varmasti

toistasataa kävijää. Tapahtuma kiinnosti myös mediaa: paikalla kävivät viime
vuonna YLE Kokkolan ja Lestijokilehden toimittajat.
Kleemolan keppihevoskisat ja polkutraktorisprintti vuosimallia 2016
järjestetään tiistaina 2. elokuuta. Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan
kyläyhdistyksen sähköpostiin Kleemo-

la90@gmail.com ja yhden euron osallistumismaksu peritään paikalla. Tapahtumasta ilmoitellaan lähemmin kesällä
Facebookissa, tapahtumakalentereissa
ja kauppojen ilmoitustauluilla.

Teksti:
Kaisa Suomala

Meidän museo –hanke käynnistyy Keski-Pohjanmaalla
K.H.Renlundin museo – Keskipohjanmaan maakuntamuseo on saanut
hankerahoitusta maakunnan paikallismuseotoiminnan kehittämiseen.
Meidän museo -hankkeen tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita hakemalla uusia toimintamalleja, joilla lisätään kuntalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen
sekä nostaa paikallismuseoiden profiilia
ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa.
Tavoitteena on myös lisätä kulttuuriperintökasvatusta uuden opetus-

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä
koulujen kulttuuriperintökasvatusta
alueen kunnissa.
Kuva: Lauri Skantsi/ K.H.Renlundin
museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo.

suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
Hankkeen myötä alueen museot vastaavat myös Suomen Kotiseutuliiton
paikallismuseoille antamaan haasteeseen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Suomen Kotiseutuliitto
on haastanut maamme paikallismuseot
kertomaan itsenäisen Suomen tarinaa
kampanjalla ”yksi esine – tuhat tarinaa”.
Hankkeeseen palkataan koordinaattori,
joka aloittaa työnsä kesäkuussa 2016.
Hanketta rahoittavat Pirityiset ry ja
Rieska-Leader ry.
Maakunta-amanuenssi
Pirkko Järvelä
pirkko.jarvela@kokkola.fi.
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Kasveilla värjätään hiuksiakin
ekokampaaja osaa
Kannuslainen ekokampaaja Tarja
Boren-Karppi valmistui kampaajaksi
vuonna 1984 ja suoritti ekokampaajan tutkinnon 12.4.2014 Helsingissä ruotsinkielisessä ammattiopisto
Prakticumissa.
Ollessaan Kokkolan Ammattioppilaitoksessa aikoinaan opettajana pyysi
toinen parturi-kampaaja opettaja hänet
mukaansa opiskelemaan ekokampaajaksi. Luonnosta ja kasveista kiinnostunutta Tarjaa ei tarvinnut kahta kertaa
pyytää, siitä alkoi ekokampaajan taival.
Ekokampaajia on Suomessa vain noin
200, koulutus kestää vuoden. Lähimmät
ekokampaajat ovat Pietarsaaressa, Vaasassa, Seinäjoella ja Raahessa.
Ekokampaajan palveluita ovat intialainen päänhieronta, puhdistuskuurit,
energialeikkaus ja kasvivärjäys. Sukelletaan nyt erittäin mielenkiintoiseen kasvivärjäyksen maailmaan.
Kasvivärjäys sopii varsinkin erilaisista allergioista kärsiville, kuten PPD:lle
(parafenyleenidiamiini) herkistyneille ja
psoriaatikoille. PPD:tä sisältää n. 80%
synteettisistä hiusväreistä (lähde Wikipedia). Kasvivärejä toimittavat valtuutetut maahantuojat. Kasvivärjäyksellä
saadaan yksilökohtaisesti erilaisia sävyjä, vaalennusta niillä ei toistaiseksi voi
tehdä. Värjäyksessä käytetään esim. merilevää, nokkosta, kehäkukkaa, hennaa ja
indigoa.
Eija Latvala Vetelistä tuli värjäyttämään hiuksensa jo neljättä kertaa, viimeksi värjättiin tämän vuoden tammikuussa.

Tarja valmistaa itse värin
aina asiakaskohtaisesti.

Väripuuroon Tarja laittoi ensin merilevää, siihen sekoitettiin kuumaa vettä
ja kuumaa kahvia, sekoitettiin hyvin ja
sitten lisättiin indigoa, hennaa, krappijuurta ja lopuksi suolaa. Väripuuron
pitää olla lämmintä.
Lopuksi tyytyväinen asiakas saa
päähänsä muovimyssyn jota pidetään
vähintään tunti ja sitten väri huuhdellaan pois pelkällä vedellä.
Tämän kokemuksen jälkeen toimittajakin on paljon viisaampi ja mietintämyssyyn jäi ajatus, että ehdottomasti
kokeiltava!

Väripuuro valmis levitettäsäksi
asiakkaan hiuksiin.

Väri levitetään lämpimänä Eija Latvalan hiuksiin.

Muovimyssy päähän, jota pidetään vähintään tunti ja sitten väri huuhdellaan
pois pelkällä vedellä.

Teksti ja kuvat
Irmeli Annanolli
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Pahkalassa on meidän pahkalaisten maailman keskus, oma rauha ja oma tila.

Pahkala on elävä kylä
Ei meillä ole ollut kauppaa enää
pariinkymmeneen vuoteen. Kauppaautonkin käynnit loppuivat viime talven aikana. Koulun toiminta meiltä
loppui viime syksynä. Silti olemme
viime vuosina saaneet tasaisesti uusia
asukkaita kylällemme.
Uusia taloja on rakennettu ja edelleen
rakennetaan vuosittain. Vauvanrattaat
kylän raitilla eivät ole ollenkaan harvinainen näky, kun nuoria perheitä on
muuttanut uusiin taloihin tai edelliseltä
sukupolvelta tyhjilleen jääneisiin tiloihin.
Ehkä vähän itsekin olemme hämmentyneitä huomatessamme, että kylä
on edelleen näin vetovoimainen, vaikka kilometrejä Himangan kirkonkylälle
kertyy täältä 10 ja Kalajoelle 25. Samal-

Sa
ta •
Yhteistyön maakun

reet. Pahkalan koululla pyörii edelleen
päivittäin kansalaisopiston harrastuspiirejä kaiken ikäisille, ja niihin kyläläiset osallistuvat ahkerasti. Myös koulun
piha jääkiekkokaukaloineen, skeittiratoineen ja leikkikenttineen on edelleen
ahkerassa käytössä. Toinen tärkeä kokoontumispaikka kylällä on Rauhan Sanan Seuratupa, jonka kyläläiset rakensivat itse 1990 -luvun alussa. Varsinaisen
seuratoiminnan lisäksi siellä kokoontuvat seurakunnan lapsikerhot ja monet
eri-ikäisille ryhmille suunnatut piirit,
jotka pyörivät aivan kyläläisten omaaloitteisuuden varassa. Yhteisten tilojen
olemassaolo on tärkeä kaikelle yhdessä
olemiselle.
Maanviljelijät hankkivat lisäansioita myös kylän ulkopuolelta.
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la kun maitokarja kylältä on yhtä poikkeusta lukuunottamatta siirtynyt Pernun kyläkulmalle, yhä useampi maanviljelijäkin hankkii lisäansioita kylän
ulkopuolelta. Työikäiset pahkalalaiset
käyvät enimmäkseen töissä muualla,
Kokkola – Pyhäjoki – Ylivieska -alueen
sisäpuolella. Erityisen ylpeitä olemme
tietenkin niistä monista pahkalaisista
yrittäjistä, jotka harjoittavat yritystoimintaansa kylällämme tai kylältämme
käsin.

Työmatka ei ole este
ja luonto on kaunis
Mikä saa nuoret perheet muuttamaan
Pahkalaan? Maaseudun rauha, sanovat
monet. Luonto, kauniit mäntymetsät,
jotka tarjoavat paljon harrastustilaa niin
lenkkeilijöille kuin metsästäjillekin. On
ihana tulla töistä kotiin, kun ympärillä
on tilaa touhuta sekä lapsille että aikuisille. Aivan uskomaton tunne oli, kun
ensimmäisen kerran sai poimia mustikat oman pihan tuntumasta, muistelee
vielä nuori perheenisä. Kylällä on hyvä
yhteishenki, kaikki tuntevat toisensa
ja myös kantavat huolta toisistaan tarpeen mukaan. Työmatka sinällään ei ole
suurikaan este, melkein päinvastoin: on
hyvä saada jättää oma työidentiteetti työpaikalle ja olla kotona vain oma
arki-itse.

Harrastukseen
toimintaa ja tilaa
Harrastuksiakaan ei ensi sijaisesti rajoita etäisyys keskuksista, vaan enemmänkin lapsiperheen arki ja muut kii-

Tahto, taito ja
yhdessätekeminen
Pahkalan kylän vahvuus on perinteisesti ollut juuri yhdessä tekemisen tahto ja taito. Jo 1950 -luvulla kyläläiset
rakensivat pankkilainan turvin kylälle
paremmat tiet ja ikioman vesijohtoverkoston. Edelleen Pahkalassa on oma
vesiosuuskunta ja tieosuuskunta. Tervan polton perinnettä on elvytetty viime
vuosikymmeninä, ja taas on uusi projekti sillä alalla hyvässä vauhdissa. Noin 3
kilometriä Pahkalasta ennen Pernun kyläkulmaa on kylän oma metsästysmaja ja
Pernun hiihtokeskus, jossa talven aikaan
on mahdollista hiihtää myös valaistulla ladulla. Pernun ampumahiihtokisat
ovat kuuluisa jokatalvinen tapahtuma.
Hiihtomajan tuntumasta löytyy myös
frisbeegolfrata ja kesällä rullaluistelurata sekä luontopolut.
Pahkala siis elää ja voi edelleen hyvin.
Me emme ole täällä mitenkään syrjässä maailmasta, vaan elämme vahvasti
tässä ajassa, keskellä maailman menoa
ja muutosta. Tänä tietoliikenteen aikakautena maantieteelliset etäisyydet
ovat monella tavoin menettäneet merkityksensä. Ei ole mikään ongelma pitää
Pahkalasta käsin yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin Aasiassa, Afrikassa tai Amerikassa. Me nykyinen sukupolvi osaamme
myös lähteä välillä katsomaan muitakin
maailman kolkkia. Aina se rikastuttaa
ja avartaa elämää. Mutta sitten tulemme myös mielellämme takaisin. Täällä Pahkalassa on meidän pahkalaisten
maailman keskus, oma rauha ja oma tila.
Täällä on hyvä elää ja olla.

Vuokko Peltola
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ISSE-hankkeessa rakennetaan
taidekoteja linnuille
Leader-ryhmä Pirityisten ISSEhanke kannustaa maaseudun
asukkaita kaunistamaan yhdessä
omaa asuin- ja elinympäristöään.
Hanke jalkautuu kesän aikana eri
puolille maakuntaa työpajoina,
joista voi käydä hakemassa oppia
ja ideoita oman lähiseudun tuunaamiseen. Pajoissa pääsee muun
muassa rakentamaan linnuille
taidekoteja sekä taiteilemaan niksibetonilla.
- Työpajojen ajatuksena on, että kaikkea opittua voi hyödyntää myöhemmin
oman kulmakunnan ja pihan kaunistamisessa, Pirityisten toiminnanjohtaja
Pirjo Palosaari-Penttilä kertoo.
- Tarkoituksena on antaa alkusysäys
yhdessä tekemiselle, Palosaari-Penttilä
toteaa.
Esimerkiksi ISSE-hankkeen pönttöpajoissa lapset ja vanhemmat pääsevät
rakentamaan ja tuunamaan linnuille
taidekoteja. Jokainen pajaan osallistuva
perhe tai porukka rakentaa ja koristelee kaksi linnunpönttöä, joista toisen
voi viedä kotiin. Loput pöntöistä kootaan yhteen pieniksi pönttöpuistoiksi
ohikulkijoiden iloksi.
Pönttöpaja järjestetään Toholammilla
28.5., Perhossa 13. ja 15.6., Ullavassa
29.6., Lestijärvellä 6.7. sekä Kaustisella
kansanmusiikkijuhlien aikana 13.–15.7.
Niksibetonipajoja pidetään puolestaan Lohtajalla 5.7., Kaustisella 6.7. ja
Kälviällä 7.7. Niissä halukkaat pääsevät
osallistumaan yhteisötaideteoksen rakentamiseen.
Yhteisöllisiä taidepajoja on myös luvassa Vetelissä. Kesäkuussa Vetelin van-

ISSE-hankkeen työpajoissa rakennetaan muun muassa taidekoteja linnuille.
Kuva: Matti Mustajärvi

han emäntäkoulun ympäristöön tehdään muun muassa tuulikellopolkuja.
Halsualla ISSE-hankkeen työpaja
järjestetään vasta syksyllä.
Jokainen työpaja on avoin kaikille
kiinnostuneille.
- Halutessaan voi kiertää vaikka kaikkien kuntien tapahtumat, PalosaariPenttilä kannustaa.
ISSE-hanke kestää vuoden 2018 syksyyn asti.
- Jos on jotain toiveita tai ideoita,
kannattaa olla rohkeasti yhteydessä,
Palosaari-Penttilä vinkkaa.
Pirityisten ISSE-hanke starttasi alkuvuodesta, jolloin järjestettiin hankkeen aloitusseminaari. Kesän työpajat
ovat hankkeen seuraava iso ponnistus.
- Kevät on otettu tarkoituksella rauhallisesti, sillä olemme samassa liemessä kuin maanviljelijät. Hankkeen rahat
jumittavat Mavissa.
Teksti: Maija Ahonen
Pirityiset ry, tiedottaja
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Ystävyyskylätoiminta viriää aktiivisesti
Suomi ja Unkari kulkevat kainalokynkkää
Rieska-Leaderin, Keskipiste
Leaderin ja Koillismaa Leaderin
yhdessä hallinnoiman Kylien Unkari
–esiselvityshankkeen hankevetäjä
Iván Balázs kertoo kiinnostuksen
uusien ystävyyskylien löytymiseen
olevan suurta erityisesti Unkarin
päässä. Hankkeessa on jo viisi ystävyyskylää kummassakin maassa,
mutta huhtikuinen vierailu Unkarissa poiki pelkän puskaradion kautta
viisi innokasta unkarilaiskylää lisää.
- Yhteistyölle on vahvat edellytykset
ja toiveet uusien ystävyyskylien löytymiselle ovat suuret. Kylien tavoitteet
vaihtelevat kyläkohtaisesti, mutta esimerkiksi oman kylän tuotteiden kansainvälinen markkinointi on yksi
esimerkkitavoite, Iván Balázs summaa.

Kylillä monenlaisia tarpeita
ja unelmia
Helmikuussa alkanut esiselvityshanke toimii joulukuun loppuun ja sen
tiimoilta kylät tapaavat toisiaan niin
ajatustasolla kuin konkreettisesti. Viimeksi Suomessa vieraili Maaselän ystävyyskylän Somogyhárságyin
edustajat. He pitivät paljon näkemästään ja veljeyden tunne sukulaiskansaa
kohtaan on voimakas.

Somogyhárságyn vieraat tutustuivat talvisiin maisemiin Maaselällä.

- Esimerkiksi Maaselän asukkaiden
mielessä on hankkia Unkarista kartano, jonka ympärille voitaisiin kehittää
turismia. Kövágószölösiläiset sen sijaan
haaveilevat sijoittajien löytymisestä kylän uraanikaivoshankkeen
uudelleen käynnistämiseen. Ylivieskalaisen Kankaankylän ystäväkylä Bodassa suunnitellaan aurinkopaneelipuiston perustamista.
Iván Balázs kertoo Leader-toiminnan eroavan Suomessa ja Unkarissa
siten, että Unkarissa se on enemmän
ylhäältä johdettua toimintaa, kun taas
Suomessa hanke on aina asukas- tai
yhteisölähtöistä.
- Hankkeen tavoitteena on rakentaa
kylien yhteistyö niin vahvalle pohjalle,
ettei se tulevaisuudessa välttämättä tarvitse Leader-rahoitusta toimiakseen.

Unkarilaiset kylät etsivät
uusia kumppaneita
Hankkeen monitoimimiehenä työskentelevä Ivan Balázs kertoo vielä yhden esimerkin ystäväkylätoiminnasta.
Kannuksen Mutkalammin kylä ystävyyskylä Nagydobszan kanssa ovat
viritelleet jo menestyksekästä yhteistyötä.
Suomalainen kylä toivoo löytävänsä
metsärikkaan Nagydobszan alueelta

Hankevetäjä Iván Balázs kiskoi unkarilaisille vierailleen malliksi iskukoukulla hauen.

raakakovapuun toimittajan veistämisperinteen perustaksi. Kovapuutuotteista saisi komeita patsaita ja vastaavasti
ystävyyskylä toisi mielellään
ruokatalouden tuotteita suomalaisille
veljille ja sisarilleen.
- Unkarilaiset kylät ovat kauttaaltaan

hieman suomalaisia suurempia. Kun
täällä kyläpopulaatio on siinä 200-900
nurkilla, on unkarilaisilla kylillä 4001200 asukasta.
Uusia kiinnostuneita yhteistyökyliä
otetaan vastaan ja toimintaa autetaan
viriämään. Iván Balázsin sähköposti-

osoite löytyy rieskaleader.fi –sivuilta,
kuten myös hänen suora puhelinnumeronsa.
Teksti:
Johanna Hietala
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Meiltä myös mm. tomaatin, kurkun, kurpitsan, paprikan,
maustekasvien, mansikan ym. taimia. Myös puut, pensaat,
perennat, mullat, lannoitteet ym.ym.
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.HVlQLHPHQWLH.lOYLl7XNNLWLH.DQQXV

Bingo, bingo, bingo
Kello näyttää kuutta Jokikylätalolla
tiistai iltana. Ensimmäiset autot ajavat
pihaan. Bingon alkuun on tunti aikaa.
Pelivihkojen kauppa alkaa käydä, samoin venttiarpojen ja
yksinpelattavien expresbingojen. Puheensorina täyttää salin. Vanhat tutut
vaihtavat kuulumisia ja varaavat vakiopaikkansa. Uudet pelaajat kyselevät ohjeita ja kaikilla jännitys alkaa tiivistyä.
Väkeä on miltei vauvasta vaariin. Monessa pöydässä on samaa perhettä kolme
sukupolvea.
Kello 19.00. bingoemäntä aloittaa arpomalla edelliskerran pelaajien joukosta
pallojen tarkastajan. Kun seremonia on
ohi, aloitetaan pelaaminen viitosbingolla. Kuin lämmittelynä haetaan viittä osumaa vaakariville ja ennemmin tai
myöhemmin joku hihkaisee BINGO.
Onnellinen voittaja on pientä lahjakorttia rikkaampi. Viiden kierroksen
jälkeen pelitosite on käyty läpi ja siirrytään pelivihkoon ja hiukan parempiin
palkintoihin. Lisäväriä peliin tuovat ylimääräiset voitot, kuten esimerkiksi förskotti, yhtä vajaa vaakarivi, ja yllätysvoittona vaikkapa karkkirasia.
Puolet kuuden sivun pelivihosta on
pelattu ja on kaffitauon aika. Puheensorina yltyy, kun illan tuurista halutaan
kertoa kavereillekin. ’’Ainakin kymme-

nen kierrosta oli yhden numeron takana
täysbingo, mutta ei vaan osu kohdalle.’’
Tai ’’viimeviikolla voitin viiskymppiä,
mutta tänään ei ole ollut lähelläkään.’’
Peli jatkuu. Kolmen rivin täysbingo
antaa odottaa itseään. Bingoemäntä
huutelee numeroita ja kolmenkymmenen euron lahjakortti odottaa omistajaansa. Pallot hupenevat bingomyllystä
ja sitten kuuluu salista BINGO, BINGO, BINGO ja raskas huokaus. Voitto
menee kolmelle jakoon. No, parempi

kymppikin kuin eimitään.
Illan huipennus on irtolehdellä pelattava potti. Pottia aloitettiin kasvattamaan jo syksyllä ja se on ollut maksimissa eli 500 eurossa jo kymmenen viikkoa.
Potti laukeaa, jos täysbingo
tulee ennekuin 54 palloa on pelattu. Jos
palloja joudutaan pelaamaan enemmän,
voitto on sata euroa. Jännitys salissa on
eteiseen asti astittavissa, kun palloja on
arvottu viisikymmentä. Bigoemäntäkin
hidastaa tahtia ja kuulostelee läytyy-

kö bingoa. Pallo viisikymmentäkaksi ja
BINGO. Nuori nainen hyppää seisomaan ja heiluttaa pelitositetta.
Muutama pettymyksen huokaus, mutta suurin osa porukkaa ryntää onnittelemaan voittajaa.
Potti laukesi kevään viimeisessä peliillassa. Syksyllä taas jatketaan uudella
innolla kasvattamaan pottia.
Teksti ja kuvat:
Marko Kivelä

Kauanko olet pelannut bingoa ja mikä on bingossa parasta?

Anne ja Matti Mäki-Asiala. Kokkola: 46 vuotta,
voittaminen ja jännitys.

Maija Jylhä. Kannus:
Yli 30 vuotta, bingo on hupasta.

Teppo Rita. Kälviä:
Puoli vuotta, voitot
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Maahanmuuttajatytöt kevätleirillä
Jokikylätalolla Kälviällä
Parikymmentä iloista tyttöä
kirmaa Jokikylän koulun pihamaalla huhtikuisena todella kylmänä lauantai-aamuna. Iloista
naurua, jalkojen töminää…. kuin
silloin ennen kun koulu oli vielä
toiminnassa ja lasten kansoittama. Mutta nyt eletään vuotta
2016 ja Jokikylän koulun, nykyisen Jokikylätalon ovat valloittaneet Ehjä ry:n viikonloppuleiriläiset.

Makaronilaatikot ovat valmiina uuninpantaviksi, toteaa ohjaaja Eija AlaPöntiö ja projektinvetäjä Iida Similä
taustalla on samaa mieltä.

Mikä ihmeen Ehjä ry? Saan tietää että Erityishuoltojärjestöjen liitto
(Ehjä ry) on valtakunnallinen vuonna
1983 perustettu lastensuojelujärjestö
jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihoitoon, nuorten maahanmuuttajien
tuettuun asumiseen ja lastensuojelun
tukihenkilötoimintaan.
- Meille tulevat maahanmuuttajanuoret ovat joko kotona asuvia, yleensä
se on äiti jonka kanssa on maahan tultu. Tai sitten he ovat yksin maahan tulleita. Avustamme heitä ihan tavallisissa
arkiasioissa; koulutukseen ohjaamisessa, virasto- ja kauppa-asioissa. Kaikkea
sellaista kotoutumista edistävää, kertoo
Eija Ala-Pöntiö, yksi leirin ohjaajista.
Ehjä ry:llä on viisi toimintapistettä;
Helsingissä, Järvenpäässä, Raisiossa,
Vaasassa ja Kokkolassa. Kokkolan toimistolla työskentelee neljä ohjaajaa,
projektityöntekijä ja ryhmätoimintaohjaaja. Tällä leirillä on lisäksi KeskiPohjanmaan ammattiopiston opiskelijoita työharjoittelussa. Ikähaitari on
14-22 vuotta. Raha-automaattiyhdistys myöntää rahoitusta ryhmätoimintaan, kuten tällekin maahanmuuttajatyttöjen viikonloppuleirille.

- Luokka on poikavaltainen mutta
automaatio alana vaikuttaa tosi kivalta. Suomessa tämä opiskelu on paljon
kevyempää kuin Kiinassa, jossa koulupäivät ovat pitempiä ja kotitehtäviä on
enemmän. Mutta täällä voi valita opiskeluaineiksi mitä haluaa ja opiskella
voi kerrallaan niin paljon kuin jaksaa.
Opiskelun taso on korkea, hän sanoo.
Poikaystävää puheliaalla ja aurinkoisella Jiaqi Wengillä ei omien sanojensa
mukaan vielä ole. Mutta paljon ystäviä
eikä hän ollut havainnut mitään syrjintää tai rasismia kaveripiirissään.

Kiinassa syödään kalaa,
perunoita ja porkkanoita

Välillä autonkuljettaja
välillä tulkki
Ohjaajan työ näyttää olevan varsin
monipuolista kun katsoo lounasruuanvalmistuspuuhissa hyörivää Eija AlaPöntiötä. – Kyllä työnkuva on monipuolinen. Väillä autonkuljettaja, välillä
tulkki ja joskus myös kokki, kuten nyt,
hän sanoo nauraen ja nostelee samalla
uuniin lounaaksi tarjottavia makaronilaatikoita. Makaronilaatikon lisäksi
lounaslistalta löytyy tonnikala- ja kasvispastaa ja salaattia. Etninen vaikutus
näkyi ja ennen kaikkea tuoksui. Ihanat
mausteiset tuoksut tulvahtivat keittiöstä, ja se sai vatsan kurnimaan ruuan
odotuksesta.
Viikonloppuleiri oli alkanut perjantaina iltapäivällä ja se päättyi sunnuntaina. Luokan lattialla oli perinteiseen
leiritapaan patjoja somassa rivistössä ja
laukkuja ja kasseja sikin sokin. Toisessa
luokassa ruokailtiin, pelattiin ja pidettiin oppitunteja.

- Eilen katsoimme kotimaisen elokuvan jo ihan kielenopiskelun kannalta.
Tänään ulkoilemme, keskustelemme
tyttöjen juttuja ja naisena olemisesta
kotimaassa, Suomessa, arjessa ja työelämässä. Illemmalla pidämme tanssitunnin. Olen itse harrastanut tanssia ja
sambaa olisi tarkoitus harjoitella, AlaPöntiö kertoo.

Ilmasto FuShun´ssa on
lähes samanlainen
Tytöt eivät halua tulla kuvatuiksi vaikka selfieitä jatkuvasti itsestään ottivatkin. Onneksi kuitenkin kiinalaissyntyinen Jiaqi Weng uskaltautui haastateltavaksi. Hän oli neljä vuotta sitten
saapunut vanhempineen Kokkolaan,
FuShunin kaupungista. Joka on muuten
Kokkolan ystävyyskaupunki. FuShun
sijaitsee Koillis-Kiinassa ja kaupungissa

on yli kaksi miljoonaa asukasta. Kokkola
vakiintui kotikaupungiksi kun perheen
isä sai sieltä töitä. - Ilmasto FuShun´ssa
on lähes samanlainen kuin täällä; talvikausina sataa lunta ja kesällä on lämmintä, Jiaqi Weng kertoo. Erityisen
iloiseksi hänet saa Suomen kesän valoisuus. - Kiinassa pimeä tulee noin klo
20 ja päivä valkenee klo 5. Täällä keväät
ja kesät ovat ihanan valoisia. Ja tärkeintä, täällä on helppo hengittää kun ilma
on niin puhdasta ja raikasta, toisin kuin
Kiinassa sanoo Jiaqi Weng ja vetää ihan
keuhkojen täydeltä raakaa kevätilmaa
sisuksiinsa.

Opiskelu kevyempää
kuin Kiinassa
Jiaqi oli viime syksynä aloittanut ammattilukiossa sähkö- ja automaatioasentajan linjalla.

Kun oletan että Kiinassa syödään vain
kanaa ja riisiä Jiaqi Weng oikaisee, että
Kiinassa syödään paljon kalaa, perunoita ja porkkanoita ihan kuten meilläkin. - Isällä on Kokkolassa kaupungin vuokraviljelypalsta ja siellä me viljelemme ahkerasti perunaa, porkkanaa
ja erilaisia sipuleita. Täällä ne ovat vaan
niin paljon parempia kuin saasteiden
valtaamassa Kiinassa. Niin ja graavilohi maistuu ihan mahtavalta, kertoo tuo
nauravainen, sydämellinen Jiaqi Weng
sujuvalla suomenkielellä. Harmi etten
saanut lupaa näyttää hänestä otettuja
hienoja valokuvia. Ainakin hänen kohdallaan kotoutuminen näyttää onnistuneen mainiosti.
Ja kaikkineen leiriläisillä näytti olevan
todella hauskaa. Siitäkin huolimatta
että oltiin keskellä hiljaisinta maaseutua ja kylmän pohjoistuulen tuivertaessa lehdettömissä koivuissa. Ohjaajat
ja oppilaat näyttivät viihtyvän yhdessä,
ihan aidosti. Tehtiin vain mukavia tyttöjen juttuja. Tästähän se on hyvä aloittaa – kotoutuminen.
Leirillä vieraili
Katariina Hakkarainen-Jylhä
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Kansainvälinen maaseutu
Kv-maaseutu -hanke on Rieska-Leaderin ja Keskipiste-Leaderin yhteinen hanke.
Hankevetäjänä Rieska-Leaderin alueella
toimii Rita Kovacs.
Hankkeessa vahvistetaan olemassa olevia
kansainvälisiä kumppanuuksia, haetaan uusia kontakteja ja suunnitellaan kansainvälisiä yhteistyöhankkeita yhteisöjen, järjestöjän ja yritysten kehittämiseksi. Hankkeessa
järjestetään kotikansainvälistymistä edistäviä tapahtumia alueen maahanmuuttajien
kanssa. Tapahtumissa voi verkostoitua eri
kulttuureista tulevien kanssa ja rikastuttaa
omaa kotiseutua kansainvälisellä moninaisuudella.
Ranskalainen ruokailta, Margot-n johdolla
(vasemalla)

Transinnovation camp for youth

Latvialainen Marta Lauva, suomalainen Juho Niemelä ja
unkarilainen Mátyás Révai esittämässä kestävän kehityksen
yritysesimerkin.

 



Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta rahoitettu TransInnovation Camp for Youth on strateginen
kumppanuushanke, jota koordinoi Rieska-Leader.
Kumppaneita ovat Keskipiste-Leader, latvialainen
Zied zeme, unkarilainen Mecsekvidék Leader ja romanialainen Bogátalji Mozgalom.
Hankkeen tarkoitus on kehittää menetelmä, jonka
avulla nuorten ideoita voisi käyttää maaseudun kehittämisessä. Nuoret saavat uutta näkökulmaa yrittäjyyteen ja oman kotiseudun hyödyntämiseen.
Ensimmäisen leirin järjestettiin Kalajoella 26.3.3.3., toinen on kesäkuussa Unkarissa, kolmas Romanian Transylvaniassa syyskuussa ja neljäs maaliskuus-

sa 2017 Latviass. Hae mukaan, jos olet 16-30
-vuotias, osaat Englantia, olet kiinnostunut
yrittäjyydestä ja haluat oppia uuttaa muilta
nuorilta ympäri Eurooppaa!

Lisätiedot:
Rita Kovacs
Kansainvälisyyskoordinaattori
Coordinator for Internatinal Affairs
RIESKA-LEADER RY
Email: rita.kovacs@rieskaleader.fi
Web: www.rieskaleader.fi
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Lähellä asiakasta

 

    
Asiakaspalvelu 06 874 7350, asiakaspalvelu@korpelanvoima.ﬁ
Sähkönsiirron tekninen asiakaspalvelu 06 874 7231
Vikapäivystys 24 h 06 873 222
www.korpelanvoima.ﬁ
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Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti
valmistuu vuosittain aktiivisten kylien, sekä hanke- ja yhdistystoimijoiden
kirjoituksilla.

Kustantaja: Keskipohjalaiset Kylät ry.
Y-tunnus: 1705127-7
Toimitus, myynti ja sivunvalmistus:
Anja Jussila 046 5575 199
s-posti: lehti@kpkylat.fi
painos: 33 000 kpl
paino: Lehtisepät Jyväskylä
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KOSTI ry ja SILTA yhteisöklubi
KOSTI ry perustettiin vuonna 2001
valvomaan yhdistysten, osuuskuntien
ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan
liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja, edistämään jäsenten välistä yhteistoimintaa ja
parantamaan jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä Keski-Pohjanmaalla.
Tänä vuonna yhdistys täyttää 15 vuotta.
Keski-Pohjanmaan alueella yhteisöllisyys näkyy voimakkaana ja monipuolisena järjestösektorin toimintana.
Alueen runsaalla 2000 yhdistyksellä
on suuri merkitys rakennettaessa keskipohjalaista hyvinvointia. Paikallisella yhdistystoiminnalla on keskeinen
tehtävä osallistumismahdollisuuksien
sekä ihmisten keskinäisen vertaistuen
tarjoajina, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä asiantuntevan tiedon tarjoajana. Paikalliset yhdistykset
tavoittavat laajalti erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Valtaosa yhdistyksistä on pieniä paikallisyhdistyksiä, joiden resurssit ovat niukat. KeskiPohjanmaalla on vain vähän alueellisia,
isompia järjestöjä.
Yhdistysten yhteistyön hajanaisuus,
koordinoimattomuus ja tiedonkulun
ongelmat loivat tarpeen kansalaistoiminnan keskuksen luomiseen alueelle,
pitkän tähtäimen tavoitteena laajempi järjestötalo. Yhdistykset toimivat
hajallaan ja tieto yhdistyksistä, niiden
toiminnoista ja palveluista ei ollut keskitettyä. Tarvittiin myös lisää kansalaisten kokoontumistiloja. Näitä tarpeita
palvelemaan luotiin hankkeen kautta vuonna 2011 SILTA yhteisöklubi,
jonka toimintaa KOSTI ry hallinnoi
ja sitä rahoittavat RAY Raha-auto-

Sillan 5-vuotisjuhlahumussa vas. Toni Virrankoski, Henna Oikari, Helinä Wiik,
Lasse Nygård ja Sirpa Nevasaari. Ylhäällä vas. Esa Erkkilä ja Sannamari Varis.
maattiyhdistys ja Kokkolan kaupunki.
SILTA yhteisöklubin kautta KOSTI ry
toteuttaa toimintansa tarkoituspykälää.
KOSTI ry kokoaa yhteen niin sosiaali- ja terveysalan (sote) yhdistykset kuin
kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja muut
yhdistykset. Jokainen alueen yhdistys
ja yhteisö on tärkeässä roolissa yhteisen
hyvinvoinnin edistämisessä.
Viiden vuoden aikana SILTA yhteisöklubi on löytänyt paikkansa tärkeänä kohtaamispaikkana niin yksittäisille
päiväkävijöille, vertaisryhmille, kerhoille, yhteisöille, yhdistyksille ja verkostoryhmille. Kävijöiden toiveista on perustettu ns. ”teemakahviloita” tarjoamaan
mahdollisuus kohdata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Yhdistyksiä
on kuultu koulutustarjonnan kehittämisessä ja kokoontumistilojen kartoittamisessa sekä vastausten löytämisessä
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yhteisiin haasteisiin alueellamme.
Keskeiseksi SILTA yhteisöklubin tehtäväksi onkin muodostunut monitoimijuuden ja verkostoyhteistyön rakentaminen laajasti eri toimijoiden kesken
perinteisiä rajojakin rikkoen. Näin voidaan yhdessä löytää ratkaisuja ihmisten,
yhdistysten ja yhteisöjen esittämiin tarpeisiin ja haasteisiin sekä tukea julkisen
sektorin ja koulutusorganisaatioiden
toimintaa.
SILTA toimii nimensä mukaisesti yhdistäjänä, verkostojen kokoajana, yhteistyöryhmien mahdollistajana, aloitteentekijänä, asiantuntijana ja koordinoijana
sekä yhteistyökumppanina monien eri
toimijoiden kanssa maakuntarajatkin
ylittäen. SILTA osallistuu moniin eri
ohjausryhmiin ja työryhmiin järjestötoiminnan edustajana. Keskeisiä SILTA yhteisöklubin koordinoimia yhteistyöryhmiä ja yhteistyöllä toteutettuja

tapahtumia tai toimintamalleja ovat:
’ Verkkarit - Vapaaehtois-, vertais- ja
tukitoiminnan kehittäjäryhmä, joka on
mukana myös valtakunnallisessa vapaaehtoistoiminnan ValikkoVerkostossa.
 KPKOOS - Keski-Pohjanmaan kokemusosaamisen ohjausryhmä
 VERNA - Potilasyhdistysten ja
muiden sote-yhdistysten ensitieto ja
neuvontapiste pääterveysasemalla Kokkolassa
 Yhdistysten Tori - Vuosittain järjestettävä tapahtuma kesän alussa esittelemään yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa. Tänä vuonna 1.6.2016
 YhdistysExtriimi - Sote-yhdistysten ja potilasyhdistysten ”yhdistysten
tori” ja kokemusosaajien puheenvuorot
Hyvinvointikampuksella, tänä vuonna
marraskuussa.
Lisäksi SILTA on keskeinen toimija
järjestämässä vuosittain Keski-Pohjanmaan liiton koordinoimia Hyvinvoinfoorumia kesän kynnyksellä ja Järjestöjen pyöreää pöytää syksyn alussa.
SILTA kokoaa, keskittää ja jakaa tietoa
monien eri viestintäkanavien kautta ilmoituksin, esittein, sähköpostitse, nettisivulla www.yhteisoklubi.fi, facebookin,
twitterin ja Instagramin välityksellä.
SILTA on tärkeässä roolissa kehitettäessä yhteistyössä eViljoa - yhdistysten
ja yhteisöjen kohtaamispaikkaa nettiin.
eViljo antaa mahdollisuuden uudenlaiselle viestinnälle ja näkyvyydelle yhtenäisen yhdistysrekisterin avulla. Olettehan jo rekisteröityneet ww.eviljo.fi.
Näin yhdistyksenne ja yhteisönne ovat
kaikkien löydettävissä.
Teksti: Sirpa Nevasaari
toiminnanjohtaja
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• SILTA on kohtaamispaikka Chydeniassa Kokkolassa
• SILTA vahvistaa sosiaalisia verkostoja ja ehkäisee syrjäytymistä
(vertaisryhmät, teemakahvilat, työharjoittelut, kuntouttava työtoiminta)
• SILTA edistää monitoimijuuden ja verkostoyhteistyön rakentamista eri yhteistyömuodoin (Verkkarit, KPKOOS, Yhdistysten Tori, VERNA, Järjestöjen ja hyvinvoinnin
pyöreä pöytä, Hyvinvointifoorumi)
• SILTA toimii yhdistystoiminnan linkkinä rakennemuutosten keskellä
• SILTA kokoaa, keskittää ja jakaa tietoa (esitteet, ilmoitukset, sähköposti, koulutukset,
www.yhteisoklubi.fi, www.eviljo.fi, some)
• SILTA kehittää vapaaehtoistoiminnan koordinointia
• SILTA toimii oppimisympäristönä
• SILTA toimii linkkinä maaseudun ja kaupungin toimijoiden välillä
• SILTA avaa valtakunnallisille ja aluejärjestöille yhteysväylän Kokkolaan ja
Keski-Pohjanmaalle (Toimistohotelli)
www.yhteisoklubi.fi
SILTA yhteisöklubi

KOSTI ry 15 vuotta
- valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä
yleisiä ja yhteisiä etuja Keski-Pohjanmaalla
- edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa
- parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä
- hallinnoi SILTA yhteisöklubin toimintaa.
http://www.yhteisoklubi.fi/siltatietoa/kosti-ry/

1.6.
Rolf Wirtanen, trubaduuri
8.6.
Kamarikuoro Arietta
15.6.
Laulu ja Soitinyhtye LEIJAT
22.6.
Hannu Ilmolahti, Hannu Annala
29.6.
Onnenonkijat
6.7.
Kannuksen Soittokunta
13.7.
vapaa
20.7.
Juha & ryhmä: Juicen musiikkia
27.7.
Johanna Leinonen ja Janne Palmiola
la 30.7. ja
3.8. Hannu Luostarin yhtye
Lisätietoja: www.kannus.fi/vapaa-aika, 044 4745238/Sirkka Laurila,
kulttuuritoimenohjaaja

Kesäkuu
Ylivieskan seudun kuvataideyhdistys vuosinäyttely
vaihtuvien näyttelyiden tilassa
Lestijokilaakson taideyhdistys
vuosinäyttely pysyväisnäyttelyn tilassa
Avoinna viraston aukioloaikoina: ma-to 9-16, pe
9-15, lisäksi su 13-16 (juhlapyhinä sulj.)
Vapaa pääsy! Tervetuloa! Galleria Justus, Asematie 1, Kannus
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KESÄTAPAHTUMIA KOKKOLAN KYLILLÄ
Kälviän 47. musiikkileiri Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Pllt|skonseUtti  kOo  6neOOmansaOi KokkoOa ZZZmXsiikkiOeiUiÀ
Juhannusaatto Cafè Bryggan, Öja 24.6. klo 11-13
XXX Ullavan kuvataiteen ja musiikin viikko 26.6.-1.7.
* 30-vuotisjuhlakonsertti Laulun ja soiton juhlaa 28.6. klo 20
9eikko 9ionojan koulu,9ionojantie 2. Lipputoimisto.À. ZZZ.kokkola.À
Taide Vionoja avoinna 27.6.-14.8.
* kesänäyttelynä Maalauksia-Esa Tiainen, avaus 27.6. klo 18
* ZZZ.vionoja.À
Kokkolan kesäviikko 1.-10.7.
* tapahtumia ja elämyksiä ympäri Kokkolaa
* ZZZ.kokkola.À
Ystävyyskuntatoiminnan 25-vuotisjuhlakonsertti
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä. 8.7. klo 1, ZZZ.kokkola.À

Leadertoiminta 20 vuotta - tule juhlimaan kanssamme!
Rieska-Leader tavattavissa alueen tapahtumissa:
10.6. Kesäpäivät, Kannus
9.7. Raumankarin markkinat, Himanka
14.7. Toritapahtuma, Merijärvi
14.7. Kyläkierros, Alavieska
16.7. Muttimarkkinat, Sievi
20.8. Taiteiden yö, Oulainen
30.8. Juhlaseminaari yhdesssä Keskipiste Leaderin kanssa, Nivala
10.9. Viljanpäivät, Ylivieska
Rieska-Leader
PL 84 (Vierimaantie 5)
84101 YLIVIESKA

Ohtakarin kalajuhlat 17.7. Ohtakari, Lohtaja
* Kalastajaseura 80v., kalastajamuseo 30v.

ZZZULHVNDOHDGHUƬ
Yhteistyössä:
ZZZOHDGHUVXRPLƬ

Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat ”Pakko kuulla” 26.7.-31.7.
* Sven Svanbäck Ikonit-näyttelyn avaus Lohtajan pappilassa 26.7. klo 18
1äyttely avoinna 26.7.-28.8. ZZZ.kirkkomusiikkijuhlat.À
Kesäteatteria:
* Teatteriryhmä Huvin Vuox, Pastori Liimataisen maalliset murheet,
Kälviän kulttuuriketo, Kälviäntie 24, ensi-ilta 16.6. klo 19.
* Teatteri Pystymehtä, Lähtijät -musiikkidraama, Kultamaan kutsu-kotomaan
kaipuu, Rahkosen monitoimitalo, Rahkosentie 246, ensi-ilta 29.6. klo 19.
* Kujakatti Antero ja Vanhan Kapteenin arkku -lasten teatteriesitys
Neristanin kaduilla ja kujilla, Kokkola, ensi-ilta 2.7. klo 13.
* Kulttuuriosuuskunta Oravan Pyörän kesäteatteriesitys Molièrin Saituri,
Laivurintalon piha, Läntinen Kirkkokatu 26, ensi-ilta 6.7. klo 18.
* Lohtajajan Harrastajanäyttelijät, Suloinen myrkynkeittäjä, Suoramyynti
Wihtorin piha, Jaakolantie 2, ensi-ilta 15.7. klo 19.
* Omat-avaimet -yhdeksän kuvaelmaa maaseudun naisten elämästä,
Kruununvoudin talo, Kaarlelankatu 43, ensi-ilta 27.7. klo 19.30.
* Lisää esityksiä: ZZZ.kokkola.Àkesäteatterit
KOKKOLA

KARLEBY

Lisätietoja:
ZZZ.kokkola.À
Kulttuuri-Kokkola

Kaikki kodin kiintokalusteet
mittojesi mukaan …jo vuodesta 1978
Soita ja varaa veloitukseton kotiköynti ja hyödynnä kesän huippuedut!
Päivi Räisänen, 044 310 1874 | Jonna Latomaa, 040 571 9868
TEHDAS: Tasangontie 19, Ylivieska | (08) 420 040 | www.sievinkeittio.fi
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Millainen on oma elinympäristösi?
Kysytään kylistä! … ja miten kyselyn täyttäminen innosti Toholammilla
Oma elinympäristöni -kyläkyselyn
avulla on huhtikuun alusta kartoitettu
Keski-Pohjanmaan asukkaiden toimintaa ja liikkumista maakunnassa ja lähialueilla. Keski-Pohjanmaan liitto kerää
kuntalaisilta tätä tietoa karttapohjaisella Harava-verkkokyselyllä. Tietoa siis
kirjaimellisesti kartoitetaan, nimittäin
vastaajat merkitsevät tietokoneruudulle
avautuvalle kartalle tapahtumakohteen
pisteinä, asiointimatkat ja muut reitit
viivoina ja toiminnot alueina. Merkinnän jälkeen avautuu alikysely, jossa kysytään yksinkertaisia taustatietoja rasti
ruutuun menetelmällä perinteiseen tyyliin. Vastaaminen vie yleensä kysymyksiin vastaamisen laajuudesta ja vastaajan tietoteknisestä osaamisesta riippuen
15–30 minuuttia. Nyt vastaamista pääsi kokeilemaan toholampilainen Aulis
Kopsala, jolle karttapohjaiset kyselyt
eivät olleet ennestään tuttuja.
Kysely perustuu paikkatietoon, mikä
tarkoittaa yksinkertaistettuna ja nimensä mukaisesti paikkaan kytkettyä
tietoa. Paikkatietopohjaiset tarkastelut
ovat erittäin tärkeitä alueiden, kuten
maakunnan, suunnittelussa. Tavanomaisesti käytössä on Tilastokeskuksen
ja Suomen ympäristökeskuksen sekä
muiden viranomaisten tai tutkimuslaitosten tuottama paikkatieto. Siinä
esimerkiksi ihmisiin, rakennuksiin ja
työpaikkoihin liittyvä tilastotieto on
sidottu koordinaattien perusteella määritettyihin ruutuihin. Nyt halutaan kysyä myös maakunnan asukkailta, miten
oma ympäristö koetaan ja missä tärkeät
kohteet sijaitsevat tai mitä muuta tulisi
olla. Kyläkyselyssä merkittyjä pisteitä,
reittejä ja alueita hyödynnetään KeskiPohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan
valmistelussa ja niitä on mahdollista
käyttää alueen kuntien ja kunnanosien
kehittämiseen. Paikkatieto -sana olikin
Aulikselle jo ennestään tuttu:
Ne on niitä GPS-paikannusjuttuja, niillä voi esimerkiksi tehdä reitinopastussovelluksen, Aulis tietää.
Tietokoneen käytöstä Auliksella on
paljonkin kokemusta töiden kautta,
mutta mikään taitoniekka hän ei koe
koneiden kanssa olevansa. Vastaukset
kuitenkin löytävät määränpäänsä kartalle helposti ja Auliksen liikkuminen
kartalla on sujuvaa. Haastava hetki
koetaan, kun kartalle merkityn kohteen
alikysely avautuu osittain kuvaruudun
reunan alle piiloon, mikä johtuu tietokoneen näytön koosta suhteessa kyselyohjelman karttapohjaan. Tarttumalla
hiirellä karttaan ja siirtämällä vastakkaiseen suuntaan, tulee kyselylaatikko
paremmin näkyville. Paikkojen tunnistaminen kartalta ei tuota Aulikselle
ongelmia.
Olen aikoinaan käsitellyt paljonkin paperisia karttoja, hän kertoo.
Esitettävät kysymykset liittyvät otsi-

Myös Pentti Untinen Yli-Lestiltä pääsi täyttämään sivustoa Joonas Niemen ja
Janna Räisäsen opastamana.
kon mukaisesti vastaajan elinympäristöön ja toiminta-alueeseen. Vastauksia
tehdään kolmelle välilehdelle. Aluksi
vastaajaa pyydetään merkitsemään kartalle asuinpaikka. Seuraavaksi hiirellä
klikkailemalla rajataan karttapohjalle
kotikylä sen laitoja myötäillen. Samalla välilehdellä myös merkitään asiointimatkojen liikkumissuuntia esimerkiksi
päivittäistavarakauppaan ja töihin tai
kouluun.

Toisella välilehdellä halutaan tietää
liikunnallisista vapaa-ajankohteista ja
reiteistä sekä maastoon sijoittuvista
kohteista. Mansikkapaikat ja rentouttavat metsälammet pääsevät tässä kartalle.
Lopuksi kolmannella välilehdellä kartalle merkitään niitä yhteiskäytössä olevia paikkoja, joissa vastaaja viettää muiden keskipohjalaisten kanssa aikaansa
sekä käyttämiään palveluita. Mahdollisuus on myös ehdottaa uusia palveluita

lähialueilleen. Tässä on hyvä hetkeksi
pysähtyä ja miettiä, mitkä olivatkaan
ne puuttuvat asiat, mitä on kaivannut
lähemmäksi.
Vähäisellä opastuksella Aulis vastaa
onnistuneesti kyselyn loppuun. Myös
aivan omatoimisesti vastaaminen olisi hyvin onnistunut. Haastavinta on
poistaa ylimääräisenä kartalle livahtanut merkintä, kun työkalu pitää napauttaa pois käytöstä ennen kuin merkintään pääsee hiirellä käsiksi ja sitä
kautta alikyselyn ”poista merkintä”painikkeeseen. Tätä ongelmaa Aulis ei
kohdannut, mutta tässä kohtaa lomake olisi ”tiltannut” eli ei anna liikkua
välilehdeltä toiselle, koska kartalle livahtaneen merkinnän pakolliset kohdat olivat täyttämättä. Eihän sen edes
kuulunut olla siellä eli ongelma ratkeaa
turhan kohteen kokonaan poistamalla.
Kyläkyselyyn on ollut kevään aikana mahdollista vastata omatoimisen
täyttämisen ohella opastetusti Oma
elinympäristöni, Keski-Pohjanmaan
kyläkysely -kiertueella muun muassa
Väliviirteen kyläkoululla ja Kälviän
aluetoimistolla. Useimmilla maankunnan kirjastoilla on ollut mahdollisuus
vastata yleisöpäätteillä nettilomakkeeseen ja niissä on kiertueen edetessä
käyty paikan päällä opastamassa. Myös
Auliksen mielestä opastetut vastaustapahtumat ovat hyödyllisiä, sillä näin
saadaan tärkeä asukkaiden tuottama
tieto suunnittelukäyttöön riippumatta
henkilön tietoteknisistä taidoista. Lisäksi hänen mielestään on tärkeää, että
kaikki ikäryhmät pääsevät vastaamaan.
Mikä sitten jäi päällimmäisenä Auliksen mieleen kyselystä?
Vähän pitkä kysely, mutta on
tärkeää, että kylien asukkaat itse pääsevät vaikuttamaan. Uskon, että jos vastaajia on monia, niin pienienkin kylien ääni saadaan kuuluviin. Tarvittaisiin
muutenkin enemmän paikallisuutta
maakunnan kylien suunnitteluun kuin
että ulkopuoliset päättäisivät asioista.
Oma elinympäristöni -kyläkyselyyn
pääsee vastaamaan osoitteessa www.
keski-pohjanmaa.fi. Vastausaika jatkuu
vielä 5.6.2016 asti. Vastaaja voi myös
halutessaan jättää yhteystietonsa ja
osallistua kahden hengen risteilymatkan ja yöpymisen arvontaan Kokkolan
majakkasaari Tankariin. Huhtikuussa
kerättyjen vastausten osalta palkinto
on jo arvottu. Keski-Pohjanmaan liitto onnittelee voittajaa!
Tekstin kirjoittaja maantieteen yo
Joonas Nieminen vastaa kyselyn toteutuksesta harjoittelijana Keski-Pohjanmaan liitossa ja kerää samalla aineistoa
geoinformatiikan opintojen pro gradu
tutkielmaa varten.
Keski-Pohjanmaan liitto
Joonas Nieminen

