Valtakunnallinen Avoimet Kylät 10.6.
Tule tutustumaan kyliin!
katso s. 12-13
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AVOIMET KYLÄT
A

voimet kylät tapahtumia on järjestetty Suomessa
jo kahtena kesänä 2015 ja 2016. Samana kesäkuun
päivänä mahdollisimman moni kylä järjestää tapahtuman, joka voi olla lähes mitä tahansa. Se voi olla
avoimet ovet kylätalolla, jossa buffet ja kyläyhdistyksen esittelyä. Tai sitten kirpparia, myyjäisiä, teatteria,
liikuntatempauksia, karaokea jne.

kaan on lähdössä yli 650 kylää, joten on odotettavissa
että kylillä käy vieraita jopa 50 000. Mainio tilaisuus
saada huomiota kylille ja nykyaikaiseen kylätoimintaan.

Avoimet kylät tapahtumalla on myöskin Suomi100
status, eli se on yksi juhlavuoden tapahtumista. Kylissä tämä on huomioitu ottamalla mahdollisuuksien
Tänä vuonna Avoimet kylät päivä on 10.6. lauan- mukaan ohjelmaan jotakin sadan vuoden varrelta,
tai ja tänä vuonna myös Keski-Pohjanmaa on tapah- siis historiaa mutta myös nykypäivää.
tumassa mukana. Mukaan ilmoittautuneita kyliä on
kuusitoista ympäri maakunnan. Tästä lehdestä löytyy Tapahtumiin tulee yhtenäiset Avoimet kylät opasilmoituskooste kaikista tapahtumista. Aikatauluja on teet varustettuna Suomi100 logoilla.
yritetty vähän porrastaa, että useampaankin kohteeseen voisi käydä tutustumassa Valtakunnallisesti muTervetuloa käymään kylässä.

Kirjoittaja: Keskipohjalaiset Kylät ry:n
puheenjohtaja Marko Kivelä.

Vieraskynä

Ajan tavarajunan kolke
A

loitellessani 1990-luvulla
hommia yliopistomaailmassa,
maaseutututkijat hieroivat ahkerasti ohimoitaan pohtiessaan
maaseudun määritelmiä. Maaseutu tuli siis määritellä riittävällä käsitteellisellä tarkkuudella ennen kuin siitä saatettiin
keskustella. Tämä johti siihen,
että maaseutu ja kaupunki asetettiin vastakkain.

ja niistä nautitaan laajasti. Kansalaiset kiinnittävät huomiota
ravinnon laatuun ja terveellisyyteen, satsaavat uusiutuvaan
energiaan, elvyttävät kehoaan
puhtaalla vedellä, tutustuvat
kulttuurisiin juuriinsa sekä käyttävät maaseutualueita virkistäytymiseen ja vapaa-aikaan.

Myöhemmin vuosituhannen
vaihteessa alettiin pohtia vuorovaikutuksen merkitystä. Ymmärrettiin selvemmin, että maaseutu
ja kaupunki tarvitsevat toinen
toisiansa. Rohkeimmat sanoivat,
että ne peräti mahdollistavat toinen toisensa.
Menneen muistelu saa pohtimaan ajan olemusta. Varttuneen
tai virttyneen näkövinkkelistä
aika kolistelee kiskoilla menemään samalla varmuudella kuin
karannut tavarajuna loivassa
alamäessä. Kyytiin päästäkseen
tulee olla ketterästi määrätietoinen.
Tämän saattoi jälleen kokea
konkreettisesti kuluvana vuonna
Toholammilla järjestämässämme
aluekehittämisen kenttäkurssilla.

Opiskelijat suhtautuvat maaseutuun mutkattomasti, ilman turhaa teoreettista, poliittista tai
rampauttavaa moraalista painolastia. He ovat valmiita paneutumaan suoraan itse ongelmaan ja
alkavat ratkoa sitä tarmokkaasti.
Aivan viime aikoina on pohdittu maaseutututkimuksen tulevaisuutta. Joissakin visioissa sille ei
nähdä tarvetta, vaan maaseutu
voi olla kohteena eri tieteenalo-

jen kautta erikseen tai yhdessä.
Maaseutuun kohdistuvaa tutkimusta tarvitaan kuitenkin edelleen. Tämän huomaa, kun katselee ympärilleen. Metsiä, järviä,
peltoja, kyliä ja kirkonkyliä piisaa. Brändinäkin maaseutu on
kestävällä tavalla kirkas. Maaseutumielikuvilla ja estetiikalla myydään kaikkea mahdollista
aina elintarvikkeista ajoneuvoihin saakka.
Maaseututarjontoja käytetään

Yhteiskunnan kokonaisedun nimissä tulisi juuri nyt puntaroida,
kuinka maaseutu ja kaupunki toimivat ja näkyvät toistensa sisäkkäisissä todellisuuksissa. Kuinka
näennäisesti vastakkaisetkin ilmiöt edustavat yhtäaikaisuuden
yhteiskuntaa. Sen sijaan, että
käytetään voimavaroja eri vaihtoehtojen poissulkemiseen tai
vain yhden ainokaisen kohottamiseen, pohdittaisiin enemmänkin sitä, kuinka kannustetaan
maakunnasta kumpuaviin useampiin kilpaileviin kehityskulkuihin.
Tähän tulee suhtautua samalla
tavalla mutkattomasti kuin opiskelijat. He uhmaavat ajan tavarajunaa, juoksevat sen kiinni ja
hyppäävät kyytiin – ja pois.
Ilkka Luoto, yliopistonlehtori
Vaasan yliopisto, aluetiede
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Vaatimattomasti palkittu pieni suuri mies
Kun Untisen Pentti oli 19-vuotias,
hän lähti mukaan Yli-Lestin bingotoimintaan, osasikohan hän tuolloin
aavistaa, että siellä hänet tapaat edelleen yli 40 vuoden jälkeen.

ansiokkaasta kylän ja kotiseudun kehittämistyöstä. Meriitteinä: 40 v. bingotoiminnan vetäjänä, 40 v. Yli-Lesti seuran

kylätoiminnan luottamuselimissä, 30 v
Kotiseutulehti Mutti toiituksessa, 44 v.
Lestijärven kunnan luottamustoimissa,

Pentti Untinen on tuttu näky, ei ainoastaan bingotoiminnasta, vaan lukuisten
muiden luottamustoimien ja kyläyhteisöllisyyden ylläpitäjänä, kunnallisista
luottamustoimista puhumattakaan.

6v. Pirityisten hallituksen jäsenenä ja 6
v. Keskipohjalaiset Kylät ry:n hallituksen jäsenenä jossa toimii edelleen toiminnantarkastajana.
KP-Kylät ry:llä oli kunnia ojentaa tämä hopeinen ansiomerkki, joka
luovutettiin Yli-Lestin Työväentalolla bingo, -tapathumassa. Luovuttajina KP-Kylät hallituksen jäsenet, jotka
myös intoutuivat pelaamaan bingoa.

Vaatimattomat
muistamiset
Keski-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi 8.6. käsitteli ohjelmassaan turvallista ja elävää maaseutua. Mikä sen
oivallisempi tapahtuma, jossa voi palkita juuri tällaisen henkilön kuin Pentti.
Keskipohjalaiset Kylät yhdessä KeskiPohjanmaan liiton kanssa ojensi Pentille kunniakirjan elämäntyöstä pitkäaikaisena toimijana kyläyhteisöllisyyden
ylläpitäjänä.

... yhdeksän... sanoo Pentti Untinen
varoen, sillä hän tietää jo yli 40 vuoden
kokemuksella, että tämän jälkeen kuuluu salista huuto, Bingo!

Myös Suomen Kylätoiminta ry. myönsi
Keskipohjalaiset Kylät ry hakemuksella
Pentti Untiselle hopeisen ansiomerkin

Suomen Kylätoiminta ry;n myöntämän hopeisen ansiomerkin
Pentti Untiselle (kuvassa oikealla)
luovuttivat Keskipohjalaiset Kylät
ry. Vasemmalta: Mauri Koivusalo,
hallitusken jäsen Kaustinen, Marko
Kivelä, puheenjohtaja Kälviä, Esa
Erkkilä kyläasiamies Kannus.
Kuvat: Anja Jussila

Keskipohjalaiset Kylät ry 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.

Herleville kunniakirja

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
www.kpkylat.fi.
ANSIOMERKKEJEN 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.

Keskipohjalaiset Kylät ry myönsi yhdessä
Keski-Pohjanmaan Liiton kanssa Reino
Herleville Kunniakirjan Toholammilla
8.6. Hyvinvointi foorumissa.
Uudistajana ja uudenaikaisena kehittäjä
sekä aktiivisena kylätoimijana Ullavan
Palveluosuuskunnan perustajana.

Muutama vuosi sitten Kokkolan kaupunkiin liitetty Ullavan kirkonkylästä
palvelut alkoivat karata. Kyläyhdistyksen voimahahmo Reino Herlevi alkoi
aktivoida kyläläisiä.
Kyläläiset perustivat palveluosuuskunnan, joka pani toimeksi. Liiketoimintasuunnitelman perusteella he ostivat
kauppiaalta kirkonkylän tyhjäksi jäänyt
kauppakiinteistön. Kauppa avasi ovensa
kesällä 2011.
Aluksi he toimivat päivittäistavarakauppana. Nyt kylällä on Veikkauksen
ja Fintoton palvelut, lounas- ja palvelutiski, kahvila, apteekin sivutoimipiste,
hieroja, työkalumyyntiä ja maatalousmyyntiä, kokoustilat ja karaokeillat.
M-marketin pihan perälle on perustettu. polttoaineen jakelu josta vastaa
SEO huoltoasemaketju. Ullavan Huolto Oy:n toimitusjohtajan virkaa toimittaa Reino Herlevi. Mitä kaikkea onkaan
vielä tulossa, se jää nähtäväksi.
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Uusi silta eduskunnan ja kylien välille
Eduskuntaan perustettiin 18.4 kylätoimintaverkosto kansanedustaja
Katja Hännisen (vas.) aloitteesta.
Hallitusrintamasta mukana olivat
keskustan Antti Rantakangas ja Juha
Pylväs. Myös sosiaalidemokraattien,
vihreiden ja kristillisdemokraattien
edustus oli läsnä perustavassa kokouksessa. Verkostolle haetaan virallisen ryhmän status ja se saa omat
sääntönsä.
Kylätoimintaverkosto antaa äänen Suomen 4 200 kylälle tavoitteenaan eduskunnan ja paikalliskehittäjien välisen
tiedonvaihdon sekä vuoropuhelun vilkastuttaminen. Hallitusohjelmassa luvataan
helpottaa järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa, mikä osaltaan edellyttää yh- Eduskuntaan perustettiin kylätoimintaverkosto kansanedustaja Katja Hännisen (vas) aloitteesta. Hallitusrintamasta mukana
olivat Antti Rantakangas ja Juha Pylväs (kesk). Myös sosiaalidemokraatit, vihreät ja kristillisdemokraatit kokivat maamme
teisten työmuotojen kehittämistä.
– Keskustellessamme kylätoiminnan 4 200 kylän yhteisen asian osallistumisen arvoiseksi.
laajuusvaikutus yllätti kokeneemmatjaksi valittiin kansanedustaja Katja Hänkin kansanedustajat. Kyseessä on vai- Kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Petri miljoonaa talkootuntia vuosittain.
Aluehallintouudistuksen nähdään ninen ja sihteeriksi kyläasiamies Esa Aukuttava koko Suomen kattava verkosto Rinne.
Suomen Kylätoiminta ry on valta- avaavan kylätoiminnassa uusia mahdol- nola.
ja toimija, mitä ei arjessa tule ajateltua,
huomauttaa Pohjois-Pohjanmaan Kylät kunnallisesti kattavin maaseutujärjes- lisuuksia.
– Kolmas sektori tulee olemaan maary:n toiminnanjohtaja/kyläasiamies Esa tö. Suomessa on 3 124 kyläyhdistystä
ja 890 kylätoimikuntaa, minkä lisäk- kunnissa varteenotettava yhteistyöLisätietoja
Aunola.
Suomen Kylätoiminta ry,
– Puolet suomalaisista asuu maaseu- si useat muut yhdistykset toteuttavat kumppani. Ohjelmamme mukaisesti
puheenjohtaja Petri Rinne,
dulla. Monien tutkimusten mukaan kylien kehittämistä. Kylätoiminnassa ajamme nykyistä realistisempaa, tavoit040 555 3232,
puolet lapsiperheistä haluaisi asua maa- onkin mukana noin puoli miljoonaa teellisempaa ja siksi tuloksellisempaa
petri.rinne@kylatoiminta.fi
seudulla ja kaupunkilaisista 400 000 ha- henkeä kylä-, kunta-, seutu-, maakun- työnjakoa ja yhteistyötä kansalaistoiEduskunta, kansanedustaja
luaisi muuttaa maaseudulle. Tehtäväm- ta-, valtakunta- ja EU-tasoilla sekä mijoiden ja julkisen vallan välille, sanoo
Katja Hänninen, 09 432 3132,
me on edesauttaa esteiden purkamista kansainvälisesti laajemmaltikin. Yhtei- Rinne.
Kylätoimintaverkoston puheenjohtakatja.hanninen@eduskunta.fi
näiden haaveiden tieltä, kuvaa Suomen seksi hyväksi kylillä tehdään noin 4,5

Avoin tilaisuus maaseutuasujille Kälviällä
Keskipohjalaiset Kylät ry järjesti kyläläisille avoimen tiedotustilaisuuden
”Maakuntauudistus maaseudun kehittäjän näkökulmasta”. Tilaisuuden asiantuntijaksi oli kutsuttu Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Tilaisuuden anti oli selkeä ja kuvasi
hyvin maaseutuasumisen tulevaisuuksia ja uhkia tavallisen asujan näkökul-

Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula piti
loistavan esityksen maaseutuasumisen tulevaisuuden näkymistä, slouganilla ”Mikään ei
muutu, jos kukaan ei suutu”.
Vähäväkinen kuulijajoukko
sai kattavan tietopaketin pohdittavakseen.
Kuvat: Anja Jussila.

masta, mihin vielä kaivataan kyläläisten
näkemyksiä. Tilaisuuksia päätettiin pitää uudelleen syksymmällä Kaustisen
seutukunnassa.
Kevätkokouksen alussa julkistettiin
Vuoden Keskipohjalaiseksi kyläksi Eskolan kylä Kannuksesta. Vuoden kylä
tiedotteita on lähetetty kylille vuodenvaihteessa ja kylän valinta tapahtuu kylän jättämällä hakemuksella.

Keskipohjalaiset Kylät ry julkisti vuoden 2016 Vuoden kylän Kevätkokouksessaan
13.5.2017. Palkinnon ojentavat puheenjohtaja Marko Kivelä ja kyläasiamies Esa
Erkkilä. Tunnustuspalkinnon ottivat vastaan Miia Tiilikainen ja Sanna Hautamäki Eskolasta.
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Rinteen maaakuntakierros

Maaliskuinen räntäsade tihenee hetki
hetkeltä. Loskaa alkaa jo kerääntyä
keskitielle ja vaikeuttaa ohittamista.
Lähdettiin turhan myöhään Eskolasta junalle Kokkolaan. Suomen
kylätoiminta ry:n puheenjohtaja Perti
Rinteen pitäisi ehtiä junaan. Aamulla olisi lento Kiinaan, siis melkein
yhtä tärkeä reissu kuin tämä KeskiPohjanmaan kiertomatka. Intercity
seisoo jo laiturissa, kun kaarramme
asemalle. Mies kuitenkin ehtii onnellisesti junaan.

Suomen kylätoininta ry:n eli SYTY.n
puheenjohtaja Petri Rinne teki maakuntakierroksen Keskipohjalaiset Kylät ry:n
vieraana. Matka alkoi Kälviän Jokikylältä, matkaoppaana toimi puheenjohtaja Marko Kivelä.

Suomen kylätoininta ry:n eli SYTY.n
puheenjohtajaksi valittiin viime vuonna,
siis 2016, Petri Rinne Joutsenten reittileaderryhmästä Sastamalasta. Hän on
ahkerasti tutustunut Suomalaiseen kylätoimintakenttään. Tiistaina 14.3.2017
vuorossa oli Keskipohjalaiset kylät ry.
Kiertomatkan teemaksi otettiin kylien
liiketoiminnan esittely.

Päivän viimeinen etappi oli Eskolan
kyläpalvelu Oy, yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto käytetään yhteisön hyväksi eikä osakkeenomistajien voitoksi.
Eskola kylä on pitkään ollut aktiivinen, mm Vuden kylä 2001. Tiukan paikan eteen kylä joutui kuitenkin neljä
vuotta sitten, kun Kannuksen kaupunki
päätti lakkauttaa kyläkoulun ja hiukan
myöhemmin myös päiväkodin.
Kyläyhdistys kuitenkin päätti, että
Eskolan kylä ei kuole. Syntyi varsin
omaperäinen osakeyhtiö, joka hankki
omistukseensa entisen koulukiinteistön ja ylläpitää nyt päiväkotia, lounasruokalaa, elinarvikekioskia, kirjastoa,
vuokra-asuntoja ja kotikoulua yhdessä
vanhempainyhdistyksen kanssa.
Koulu aloittaa syksyllä yhteistyön
Lapinjärven koulun kanssa ja saa taas
valtionavut toimintaansa. Kaiken tämän lisäksi kylältä löytyy vielä huippusuosittu kesäteatteri. Jotta vieraamme
ymmärtäisi kylän historian kävimme
näyttämässä hänelle vielä Eskolan pikkuradan pienoismallin.

Kälviän Jokikylä
Matka alkoi aamukahvilla Jokikylätalolla Kälviällä. Pienellä, noin 150 hengen kylällä, on suuri kylätalo, entinen
kansakoulu. Kylätalon kustannusten
kattamiseksi kyläyhdistys perusti siivousringin kymmenen vuotta sitten. Tällä
hetkellä yhdistys työllistää kolme osaaikaista kotisiivoojaa. Siivous verotetaan
elinkeinotoimintana, mutta sen rinnalla
toimii ylesishyödyllinen toiminta, mm
bingo ja kylätalon vuokraaminen erilaisiin tapahtumiin.

Ullava
Kälviältä matka jatkui Ullavaan M-

Eskola

market Lukkariin lounaalle. Ruokailun
jälkeen Mauri Niemistö saapui kertomaan paikallisesta kylätoiminnasta ja
kylän liiketoiminnasta.
Kun Ullava liittyi kuntaliitoksella
Kokkolaan, pelättiin palvelujen ja elinvoiman hiipuvan. Kyläyhdistys kuitenkin onnistui aktivoimaan ihmiset
erilaisten harrastusten pariin, yhtenä
esimerkkinä agility-monitoimikentän
rakentaminen.
Kylältä oli elintarvikemyymälä sulkenut ovensa ja palvelut olivat kaukana.
Kylähdistus pani alulle osuuskunnan
joka käynnisti kaupan uudelleen Mryhmän väreissä. Reippaalla talkootyöllä
vanha kiinteistö kunnostettiin ja talkoolaisi löytyy vieläkin mm hyllyjä täyttämään, vaikka myyntityö tapahtuukin
palkatun työvoiman toimesta.
Ajan mittaan palveluvarustus on parantunut kun saman katon alle on saatu
esim posti, veikkaus, apteekin etäpiste

jne. Nyt kun kolme vuotta tulee täyteen noin 500 hengen kylien yhteisö on
osoittanut sitoutumisensa omaan osuuskuntaansa ja kauppa tekee positiivista
tulosta.
Uutena kuviona muutamat kyläläiset
perustivat osakeyhtiön polttoineen jakelupisteen käynnistämiseksi. Lukkarin
kupeessa on nyt myös kylmä jakeluasema SEO:n väreissä.
Lukkariin saapui myös Ari Sorola kertomaan Kyytiin-hankkeesta. Kaustisen
seutukunnassa on meneillään selvitys,
joka pitää sisällään mm joukkoliikenteen kehittämistä eri toimijoiden välillä, monipalveluliikenteen toimintamallien luomista, kutsujoukkoliikenteen
sovelluksien etsimistä ja sitten uusien ja
toimivien mallien levittämistä käyttöön
koko valtakunnassa.
Petri Rinne sai melkoisen rautaisannoken aiheesta oikein käytännön esimerkkien valossa.

Teksti ja kuva Marko Kivelä

KIRJANPIDOT JA VEROILMOITUKSET
 maataloudet  yritykset  taloyhtiöt

PALKANLASKENNAT LASKUTUKSET
Valtakatu 19 A, 69100 KANNUS
Puh. 06 870 642, 050 373 6286
kannuksen.tilitoimisto@kotinet.com

rakennusten asiantuntija
t kuntotarkastus
t kuntotutkimus
t kosteusmittaus

t sisäilmatutkimus
t rakennussuunnittelu
t vastaava tj ja valvonta

www.mustajarvi.net p. 040 706 3232
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Kestävä VERNA - vertaistuki ja neuvonta, on SILTA yhteisöklubin työntekijöiden luoma ja STEA:n rahoittama
kolmivuotinen hanke, ajalle 2017-2019.
Hankkeen toiminta-alue on koko Keski-Pohjanmaa, mukaan lukien Kruunupyy ja Reisjärvi. Hanketyötä tehdään
tarpeen mukaan myös yli maakuntarajojen, kulttuurisen Keski-Pohjanmaan
alueella.
Vertaistuen merkitys ihmisten hyvinvoinnille on noussut esiin useassa maakunnassamme järjestetyssä tiedottamis-,
kuulemis- ja työpajatilaisuudessa soteuudistukseen liittyen. Esimerkkinä huhtikuussa 2016 toteutettu ”Miten tuemme arjen hyvinvointia yhdessä?” tiedottamis- ja työpajatilaisuus, johon osallistuivat kansalaisten ja järjestöväen lisäksi
Soite, Kokkolassa sijaitseva Hyvinvoin-

Kestävä Verna

tipalvelukeskus, TK-Sairaala-hanke,
Keski-Pohjanmaan liitto ja SILTA yhteisöklubi. SILTA yhteisöklubin työntekijät ovat havainneet ihmisten suuren
tarpeen kohtaamiselle ja vertaistuelle
jo vuosien ajan omassa toiminnassaan.
Suunnitteluvaiheessa Kestävä Verna
-hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat
lupautuneet keskipohjalaiset merkittävät toimijat Soite, Keski-Pohjanmaan
liitto, Centria ammattikorkeakoulu sekä
alueen potilasyhdistykset. Keskusteluissa on noussut esiin myös se, että resurssit vertaistukitoiminnan kehittämiseen
ovat olleet hyvin vähäiset.
Maaliskuun puolessa välissä Vernahankkeessa ovat työskentelyn aloittaneet hankepäällikkö Minna Kallio-Järvinen ja hanketyöntekijä Riikka Junkala. Verna -hankkeessa kehitetään ver-

taistuen- ja neuvonnan toimintamallia,
jonka avulla lisätään tukea tarvitsevien
vertaistuen mahdollisuutta, tietoutta
vertaistuen merkityksestä ja kehitetään
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäisevää
toimintaa. Hankkeen tavoitteena on tukea ihmisten hyvinvointia arjen ja elämän eri tilanteissa.
Verna-hankeen työntekijät työskentelevät yhteistyössä maakunnan kaikkien potilas- ja sote-yhdistysten kanssa. Hankkeen kautta yhdistykset saavat
mahdollisuuden parempaan näkyvyyteen ja tukea eri yhdistysten väliseen yhteistyöhön sekä hyvän perustoiminnan
myötä yhdistysten toimintakin kehittyy.
Verna-hanke mahdollistaa ja organisoi
potilas- ja sote-yhdistyksille kohtaamispaikkoja, joissa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa ja järjestää vertaistuki-

kohtaamisia. Kohtaamispaikka voi olla
kiinteä VERNA-piste, sijaiten esim.
terveyskeskuksessa, kuntoutusyksikössä
tai kylätalolla. Mobiilikohtaamispaikka,
liikkuva VERNA, on herättänyt sekä
rahoittajan että hanketyöntekijöiden
innostuksen.
Liikkuvan Verna-auton toimintamallia onkin alettu kehitellä Verna-työntekijöiden ja koko Sillan työntekijöiden
voimin. Hankkeen ensimmäisenä kesänä liikkuva Verna lähteekin kesäkiertueelle, osallistuen maakuntamme kesätapahtumiin.
Hankkeen tulevina vuosina työn alle
otetaan verkossa toimiva, vain klikkauksen tai pyyhkäisyn päässä toimiva digitaalinen VERNA.
Kirjoittanut Riikka Junkala.

puuntyöstöä vuodesta 1978




Juha Hyyppä
puh. 050 5579 514

juha.hyyppa@hyypanhoylaamo.fi

Kumpulantie 2, Kälviä
puh. 06-8350 320
avoinna ma-pe 8.00-16.30

Kauppakaari 2 (Heinolan alue) Kokkola
myynti: 020 741 0480, varaosa/konemyynti 020 741 0487

- Rakentamisen suunnittelua -


 
Luomala 2, 69600 Kaustinen
 
 
rauno.kaustinen@kaustinen.fi
440
  puh.
 0400
 267
 

7RP
(OLDV

.RNNRODQ

.21(7$59,.(
$UN/D

http://www.pyoraliikemaunumaki.fi

p. 06-8350 101
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Meidän turvallinen kylä -kurssilla on harjoiteltu myös alkusammutusta. Kuva: Elina Itäniemi

Turvallisuus on koko kylän asia
Kylän oma apu on yleensä nopein
apu. Tämä tiedetään haja-asutusalueella, jossa viranomaisavun saaminen
voi kestää.

Eri puolilla Keski-Pohjanmaata on pidetty viime syksyn ja kuluneen kevään
aikana kyläturvallisuuskoulutuksia. Kyliä ja kyläläisiä kannustetaan varautumaan yhdessä erilaisiin poikkeustilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin.
Pääosa kyläturvallisuuskoulutuksista
on järjestetty Leader-ryhmä Pirityisten
Kylien ääni -hankkeen kautta. Pirityisten toiminnanjohtaja Elina Itäniemi
kävi viime syksynä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) järjestämän Meidän turvallinen kylä -kouluttajakurssin ja kuluvan talven aikana
oppia on jalkautettu myös Keski-Pohjanmaalle.
Meidän turvallinen kylä -koulutuksissa on käyty läpi, miten omaa ja koko

kylän turvallisuutta voitaisiin parantaa.
Ohjelmassa on ollut muun muassa alkusammutuskoulutusta sekä millaista
ja kuinka paljon kotivaraa kaapeissa
olisi hyvä olla.
- Arki voi yllättää, eikä kauppaan pääsekään syystä tai toisesta. Vettä, ruokaa
ja muita välttämättömyystarvikkeita
olisi hyvä olla kotona vähintään muutamaksi päiväksi, mieluiten jopa viikoksi, Itäniemi sanoo.

Suunnitelma tuo turvaa
Turvallisuuskoulutusten tarkoituksena on ollut herätellä kyläläisiä pohtimaan yhdessä turvallisuusasioita. Elina
Itäniemi toivookin, että mahdollisimman moni kylä innostuisi laatimaan
oman turvallisuussuunnitelman.
- Suunnitelman laatimisen voi aloittaa vaikkapa kyläläisten yhteisellä turvallisuuskävelyllä, jossa kierretään yh-

dessä läpi kokoontumistilat, kylänraitti,
lenkkipolut ja leikkipaikat, Itäniemi sanoo.
Turvallisuussuunnitelmaa varten kartoitetaan ne asiat, jotka uhkaavat kylällä
arjen sujuvuutta ja turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta.
- Tämän lisäksi on hyvä miettiä etukäteen, miten toimitaan kriisitilanteissa. Mitä tehdään esimerkiksi silloin, kun
talvimyrsky katkoo kylästä sähköt useammaksi päiväksi, Itäniemi toteaa.
- Suunnitelmaan kirjataan ylös käytössä olevat resurssit: ihmiset, osaaminen,
kalusto ja välineet. Kylälle voidaan koota esimerkiksi yhteinen puhelinluettelo,
kuka vastaa mistäkin missäkin tilanteessa.
Ohjeita turvallisuussuunnitelman laatimiseen löytyy esimerkiksi Kyläturvallisuus.fi-sivulta. Kun suunnitelma on
kerran tehty, se on hyvä käydä läpi kerran vuodessa ja tarvittaessa päivittää.

Tukea investointeihin

Mikäli kylän turvallisuuden parantaminen vaatii esimerkiksi konkreettisia
investointeja, Itäniemi kannustaa kääntymään rohkeasti Leader-ryhmän puoleen.
- Voimme katsoa yhdessä, voisiko investointiin saada Leader-rahaa.
Hyvä esimerkki kyläläisten aktiivisuudesta on Halsuan Kanalan kylään
rakennettu varakaivo, jonka rakentamiseen Pirityiset on myöntänyt Leadertukea.
- Varakaivo turvaa vedensaannin onnettomuustilanteessa. Vanha kaivo sijaitsee tien välittömässä läheisyydessä.
Jos tiellä kaatuu esimerkiksi säiliöauto,
ilman varakaivoa koko kylän vedet olisivat vaarassa saastua.
Teksti:
Maija Ahonen

Ullavan M-Market ja kahvio

Vionojantie 36, Ullava, p. 044 762 5702

Poikkea kauppaan tai lounaalle!
Kaikki saman katon alta: kahvit, kukat ja kaasut,
posti ja polttoaineet – Tervetuloa tupaan!

www.kaustisenosm.fi

Avoinna arkena ja pyhänä:
Ma–to 8.30–20, pe 8.30–21, la 9–16 ja su 12–16, lounas arkisin 10–13
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Uudet liikkumispalvelut
tukevat maaseutua
Maaseudulla liikkumispalveluiden
järjestäminen voi olla haastavaa. Kuljetukset ovat pirstaleisia, etäisyydet pitkiä
sekä henkilö- ja tavaravirrat ovat ohuita.
Lisäksi kansallinen toimintaympäristö
edellyttää muutosta. Ympäristötavoitteet kannustavat kasvattamaan joukkoliikenteen osuutta yksityisautoilun
vähentyessä. Lisäksi julkisen sektorin
kustantamien tai tukemien kuljetusten
tehostamispaineet lisääntyvät.
Haastavat lähtökohdat edellyttävät
uusia ratkaisuja sujuvien matkaketjujen
ja palvelukokonaisuuksien luomiseksi,
jotta palveluiden määrä tai taso ei laskisi tulevaisuudessa maaseudulla. Liikkumispalveluiden tarkoitus ei kuitenkaan
ole poistaa henkilöauton käyttöä, vaan

tehostaa sitä ja tarjota myös muita vaihtoehtoja. Kuljetusten yhdistely on tärkeää kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Uusia palveluita voidaan kehittää
monella eri tasolla, ja kaikessa kehityksessä avoin keskustelu ja yhteistyö ovat
avainasemassa. Esimerkiksi valtakunnan
tasolla suunnitellaan sosiaalihuoltolain,
sairasvakuutuslain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten yhdistelyä ja
määritellään periaatteita. Kunnissa voidaan yhdistellä erilaisia tavara- ja henkilökuljetuksia, myös yhteistyössä kuntien välillä. Asukkaat, kyläyhdistykset
sekä muut yhdistykset ja seurat voivat
ideoida, edistää ja osin toteuttaa pienimuotoisia maaseudun asukkaiden liikkumista edesauttavia palveluita.

JA JATKAT MATKAA
- KORJAUKSET
- MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
- ÖLJYNVÄIHDOT
- ILMASTOINTIHUOLLOT

KÄLVIÄN AUTOHUOLTO
Kumpulantie 39,
p. 0400 865 336

www.kalvianautohuolto.com
Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN

Tip...tip...tip...

RÄNNIREMONTTI!
Katso lisää: vesivek.fi

tippuuko
rännit?
Vaihda Vesivekin kestäviin
ja saumattomiin ränneihin!

• Markkinoiden ainoa ruostumaton kouru
• 5 vuoden asennustakuu
• Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä
• Omat, sertifioidut asentajat, ainoana Suomessa

Soita heti

06 2410 2686

tai pyydä tarjous: vesivek.fi

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

sadevesijärjestelmän
alumiinimateriaalilla

Asukkaiden ideoimia kokeiluja on jo
tehty Suomessa ja myös Ruotsissa, missä kyläyhteisöt ovat kehittäneet liikkumispalveluita omista tarpeistaan ja lähtökohdista. Esimerkkejä ovat muun
muassa kylän asukkaiden yhteiskäyttöauto, kimppakyytirinki WhatsApp -sovelluksen kautta, asukkaiden ideoimat
bussin pysäyttämispaikat turvallisista ja
sopivista nousu- ja jättöpaikoista bussilinjalla sekä kyläyhdistyksen suunnittelema (aikataulu ja reitti) kyläbussilinja/
palvelulinja.
Mitä liikkumistarpeita kylälläsi on?
Miten niihin voitaisiin paremmin
vastata? Keiden yhteistyö olisi tällöin
oleellista? Näiden kysymysten saattelemana haastan teidät kehittämään

liikkumispalveluita, jotka helpottaisivat
kyläläistesi liikkumista ja parantaisivat
palveluiden saavutettavuutta.
Maaseudun liikkumispalveluita on
tutkittu VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttamassa MMM
Makera-rahoitteisessa hankkeessa:
Liikkuminen palveluna –konsepti maaseudun elinkeinojen ja palveluiden kehittämisen edistäjänä. Lisätietoja hankeen nettisivuilta: http://www.vtt.fi/
sites/maaseutumaas/.
Jenni Eckhardt
Erikoistutkija, DI
Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy Logistiikka
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Suomi 100 juhlavuoden kuulumisia
Kesä on monien juhlien ja kylätapahtumien kulta-aikaa. Suomi 100 juhlavuosi antaa erityisen syyn juhlia entistä
enemmän ja isommin. Monilla kylillä
on satavuotiasta Suomea kunnioitettu
perinteisten tapahtumien yhteydessä.
Lukuisat toimijat ovat myös kehittäneet aivan jotain uutta Suomi 100
juhlavuoden innoittamana. Esimerkiksi
öjalaiset järjestivät Suomen historiaan
johdattavan yövaelluksen ja välikyläläiset kannustivat kokollaan noitia pukeutumaan sinivalkoiseen asuun.
Kesän aikana monet kesäteatterit kuten Salonkylän näytelmäpiiri ja Toholammin Amerikan arkku –työryhmä
nostavat ohjelmistoissaan esiin satavuotiasta Suomea. Myös erilaiset valokuvanäyttelyt ovat olleet suosittu tapa
osallistua juhlavuoteen. Vionoja-Säätiö
kokoaa kuvanäyttelyn Mutkalammin
kadonneesta kylämaisemasta ja Veikko Vionojan sodanaikaisista piirroksista. Väliviirteen kyläyhdistys puolestaan
juhlistaa syyskuisessa iltamassaan 100
vuotta sitten kylällä perustettua Keskipohjanmaa –lehteä.
Kaikki edellä mainitut tapahtumat
ovat osa virallista Suomi 100 –ohjelmaa
eli toimijat ovat saaneet oikeuden Suomi 100 -tunnuksen käyttöön. Samalla
heille on tarjoutunut valtakunnallinen
näkyvyyspaikka Suomi 100 ohjelmassa,

ALAVUS IKKUNAT OY
PL 39, 63301 Alavus
020 7819 820
myynti@alavusikkunat.fi
www.alavusikkunat.fi

joka kokoaa juhlavuoden kaikki tapahtumat suomifinland100.fi -nettisivulle.
Suomi 100 ohjelmassa mukana oleville
tapahtumille Keski-Pohjanmaan liitto
tarjoaa lainaan Suomi 100 näkyvyyttä
kuten salkolippuja, Roll Uppeja, julisteita ja ilmapalloja. Valtakunnalliseen
Suomi 100 ohjelmaan voi hakea mukaan aina lokakuun loppuun asti. Haku
tapahtuu sähköisesti ja parhaiten lomakkeen löytää kirjoittamalla googleen
”Suomi 100 hae mukaan”.
Juhlavuotta voi juhlia myös muulla
tavoin kuin tapahtumia järjestämällä

JAAKKO OJATALO
paikkakuntasi ikkuna- ja ovimyyjä
040 678 9350
jaakko.ojatalo@alavusikkunat.fi
Betjäning på svenska

tai niihin osallistumalla. Käsityöstä innostuneilla on mahdollisuus osallistua
sinivalkoisiin käsityöhaasteisiin, joissa
sukkia ja kaulaliinoja kudotaan niin veteraaneille, ekaluokkalaisille kuin vastasyntyneille. Koko Suomi tanssii –hanke
haastaa suomalaisia tanssiin niin kylillä
kuin työyhteisöissä. Ottakaa siis seuraavassa kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa kamera esiin ja kuvatkaa tanssivideo, jolla haastatte naapurikylänne
hallituksen mukaan tanssiin.
Jokainen suomalaisella on oikeus juhlia
suomalaisuutta omalla tavallaan. Suo-

mi 100 juhlavuosi tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden niin hullutteluun kuin
vakavoitumiseen, niin itse tekemiseen
kuin sivusta seuraamiseen. Suomi 100
juhlavuosi on vasta puolivälissä. Vielä
ennätämme ideoita ja toteuttaa monta
tapahtumaa, joissa peilataan suomalaisuutta historian, nykyisyyden tai tulevaisuuden näkökulmasta. Kun teemme
asioita juhlavuoden teemaa Yhdessä
kunnioittaen, ei mielikuvitukselle tarvitse asettaa mitään rajoituksia. Yhdessä voimme tehdä mitä vain. Hyvää
itsenäisyytemme juhlavuotta keskipohjalaisiin kyliin!
Sanna-Maija Kauppi,
Keski-Pohjanmaan
Suomi 100 yhteyshenkilö
sanna-maija.kauppi@keskipohjanmaa.fi , 040 150 2702

Suomi 100 ilmapallot ovat mukava
piristys juhlavuoden tapahtumissa.
Pirskerin Talvipäivä oli osa Kohtalona
Käläviä -viikkoa. Talvipäivään osallistui maaliskuussa noin 150 ulkoilijaa.
Kuva: Sanna-Maija Kauppi.

Puh. 08-4110 500, www.murska.fi

LVI- JA PELTITYÖ
RUTANEN OY
TOHOLAMPI
•LVI-asennukset/huolto
•LVI-tarvikkeet
•Rakennuspeltityöt
•Putkityöt (asennukset
sekä saneeraukset)
•Vesikiertoiset
lattialämmitykset

0400-878 667

•Varaajien vaihdot
•Kattilan vaihdot
•Maalämpöpumput ja
asennukset
•Käyttöveden
lämmittimien asennukset
•Ilmastointi asennukset/
tarvikkeet
•teemme myös kaikki
kodin vesipisteiden
asennukset kuten:
keittiön, wc:n ja kylpy
huoneen

Toimimme koko
Keski-Pohjanmaa
alueella!
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eViljo uudistui
- näkyvyyttä yhdistyksille ja yhteisöille
Tietoa yhdistysten ja yhteisöjen toiminnasta haetaan yhä enemmän netistä,
joten sähköisestä näkyvyydestä kannattaa pitää huolta. Onko sinun yhteisösi
tai yhdistyksesi jo eViljossa? eViljo on
virtuaalinen maakunnan kansalaistoimijoiden kohtaamispaikka - yhdistysten ja yhteisöjen yhdistysrekisteri osoitteessa www.eviljo.fi. Yhdistysrekisteriä
kootaan, jotta yhdistysten yhteystiedot
olisivat hallitusti ja helposti löydettävissä yhdestä paikasta. Samalla myös yhdistysten väliselle yhteistyölle luodaan
paremmat toimintaedellytykset. Yhdistyksen ja yhteisöjen tietojen vaivaton
löytäminen palvelee kaikkia osapuolia,
niin toimijoita, kuntia, kuntalaisia kuin
esimerkiksi uusien harrastusten etsijöitä.
eViljo palvelu on täysin ilmainen.
eViljoon rekisteröityneelle toimijalle
luodaan automaattisesti annettujen tietojen perusteella sähköinen kuvallinen
käyntikortti. Käyntikorttia voi muokata milloin vain omien tunnusten kautta. Tunnuksen lähetetään sähköpostilla
tietojen antajalle ja kahdelle yhteyshenkilölle, jotka mainitaan käyntikorttitiedoissa.
Kevät toi eViljoon uudistuksia. eViljossa olevilla yhdistyksillä ja yhteisöillä
on nyt mahdollisuus kirjoittaa kuvalli-

varsinaisen tapahtumailmoituksen jättämisen jälkeen.
Ja lopuksi oiva näkyvyysvinkki myös
kylätoiminnalle. eViljo julkaisee kuukausittain yhdistys/yhteisöesittelyn.
Vapaamuotoisia esittelyjä kuvan kera
yhteisön tai yhdistyksen toiminnasta voi
lähettää osoitteeseen sanna-maija.kauppi@keski-pohjanmaa.fi. Esittely voi olla
lyhyt tai pitkä, ja se voi tuoda esille mennyttä tai tulevaa toimintaa.
eViljo on muuten mukana Suomi 100
-juhlavuoden ohjelmassa teemalla Sata
Viljoa. Tavoitteena on saada 100 uutta
yhdistystä tai yhteisöä eViljoon vuoden
2017 aikana. Jo nelisenkymmentä uutta toimijaa on kuluvan vuoden aikana
kirjannut tietonsa eViljoon. Kaikkiaan
eViljossa on jo lähes 300 keskipohjalaisen yhteisön tai yhdistyksen tiedot, joisMyös Kälviän ja Ullavan jakokunnan tiedot löytyvät eViljosta. Omia tietoja voi ta noin 20 on kyläyhdistyksiä.
muuttaa milloin vain rekisteröinnin jälkeen sähköpostiin tulevien tunnusten kautta. Tulkaa kaikki mukaan tekemään keskipohjalainen kansalaistoiminnasta näsia uutisia, jotka näkyvät yhdistyksen/ dettävissä myös google -hakupalvelun kyvää!
yhteisön käyntikortissa otsakkeen Yh- kautta. Näin uutiset lisäävät entisestään
distyksen kuulumisia alla. Tuoreimmat toimijoiden näkyvyysmahdollisuuksia
eViljo terveisin,
uutiset ovat näkyvillä myös www.eviljo. verkossa. Lähiaikoina on eViljoon tuSanna-Maija Kauppi,
fi -pääsivustolla. Uutisia voi kätevästi lossa uudistus, jossa eViljo tunnusten
Keski-Pohjanmaan liitto
jakaa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan kautta pääsee muokkaamaan KP24Sirpa Nevasaari ja Lasse Nygård,
ja uutisen esille nostamat asiat ovat löy- tapahtumakalenterissa olevia tietoja
SILTA yhteisöklubi
Esa Erkkilä, Keskipohjalaiset Kylät ry

ISO MÄÄRÄ MERKKITUOTTEITA HUIPPUEDULLISEEN

MINIHINTAAN!

JATKUVASTI HUIPPUEDULLISET MINIHINTA-TUOTTEEMME OVAT
VANKKA PERUSTA EDULLISELLE OSTOSKORILLE PÄIVÄSTÄ TOISEEN.
PALJON LISÄÄ MINIHINTA-TUOTTEITA MYYMÄLÄSSÄ ja www.minimani.fi

Seuraa somea:
#kesäminihintaan

Ville Vallaton

JÄÄTELÖPUIKOT
• monipakkaus
• 40x43 ml (1,74/l)

2

99

Novelle

Atria

PAREMPI NAUTA
JAUHELIHA 10%
• 400 g (6,98/kg)

2

79
PKT

KIVENNÄISVEDET
• 24x0,33 l pack
(0,82/l sis.),
• sis. pantit 2,40

8

90

Palvelemme:
ma–pe 8–22
la 8-21
su 10–21

Kokkola

Vaasan

TOSIRUKIINEN
• 175 g (1,66/kg)

0

Tehtaankatu 43,
67100 Kokkola
puh. 044 4013 737
www.minimani.fi
/minimani.kokkola

29
KPL

www.minimani.fi/perhe

®
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Keskipohjalaista kesäteatteria
Kanadassa
Miia Tiilikainen,
Eskolan kesäteatteri
KP Club - Keskipohjalainen Kerho
Thunder Bayssä Kanadassa esittää pitkin vuotta 2017 Eskolan Kesäteatterin
näytelmätallenteita. Tapahtumasarjan
tarkoituksena on juhlistaa satavuotiasta
Suomea ja auttaa muistamaan kanadansuomalaisten keskipohjalaisia juuria.
Tapahtuma on osa valtakunnallista
Suomi 100 -ohjelmaa. Tuotot lahjoitetaan Kanadansuomalaiselle Kulttuuriliitolle, joka järjestää vuotuiset Kanadansuomalaisten Suurjuhlat. Ensimmäinen
esitys järjestettiin 22. tammikuuta, jolloin näytettiin ”Osuuskaupan Maria”.
Ennen esityksen alkua kaksi Eskolan
kesäteatterin edustajaa oli Skype-yhteydessä tapahtumapaikalle, välittäen
terveiset kanadansuomalaisille katsojille. Kanadan päässä oltiin tapahtumasta
innoissaan. Näin kuvaa tunnelmia järjestäjä ja idean äiti, KP Clubin puheenjohtaja, Kannuksesta syntyisin oleva
Ulla Ahokas:
”Näytös oli tosi mahtava kokemus.
Nautimme täysin siemauksin. Lopuksi
oli paljon tyytyväisiä halailuja. Kyseltiin, että onko näitä enempää. -- Noin
70-päinen yleisö lupasi tulla takaisin ja
tuoda muitakin mukana. -- Suurkiitokset teille kaikille siellä Eskolassa kun
saimme tilaisuuden olla yleisönänne.”

Muistoja entisiltä
kotiseuduilta
Maaliskuussa ”Pikkupässi” -esityksen
jälkeen Eskolan kesäteatterin edustajat

saivat Kanadasta videotervehdyksen,
jossa silmin nähden liikuttuneet katsojat kertoivat näytelmän tuoneen vahvasti mieleen entisen kotimaan. Erityisesti puhetapa oli tuntunut varsin tutulta.
Eskolassa oltiin iloisen yllättyneitä siitä,
että huumorinäytelmä nosti esiin myös
muita, syvällisempiä tunteita. Tavoite
muistojen herättämisestä on selvästikin
täytetty! Teatterinäytökset jatkuvat läpi

Maanrakennus
Haaponiemi
- perustusten kaivuu
- salaojitukset ja sadevesijärjestelmät
- maa- ja kiviainestoimitukset
Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
info@haaponiemi.fi, www.haaponiemi.fi

www.kaustisenravit.fi

vuoden, ja kanadalainen elokuvantekijä Kelly Saxberg dokumentoi niiden
kulkua muun muassa suomalaisen työväentalon Friends of the Finnish Labour Templen Facebook -sivuille. Myös
Eskolan kylän nettisivuille päivitetään
kuulumisia Kanadasta pitkin vuotta.
Kuvat: Kelly Saxberg
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- HALSUA Kanala -

- KANNUS Yli-Kannus -

KANALA: klo 11-15 Lestijärventie 1381, Kanala

YLI-KANNUKSEN KYLÄKESKUS
Ylikannuksentie 192 klo 11-15

Kutsumme vanhoja oppilaita ja opettajia puolisoineen ja kaikki muutkin joiden sukujuuret tulevat meidän kylään.
Paikka olis Kanalan kylätalo vanha koulu Lestijärventie 1381
- Tarjolla olis keittolounas ja kahvit jälkiruuaksi
hinnta 10 euroa.
Lisätietoja: Helena Kanala puh. 040 5555 564 tai
Anneli Kentala puh. 040 5655 425
Järjestää: Kanalan Elinvoimaiseksi ry

- HIMANKA Pahkala - Pernu PAHKALA - PERNU Tervahaudantie 20. klo 9-12
Tutustutaan tervahaudan pohjan valmistamiseen ja talkooperinteeseen tervanpolttoa varten. Kaffiakin keitellään.
Järjestää: Pahkala- Pernu kyläyhdistys

- HIMANKA AeroDancen Keväinen Tanssinäytös
- Minun Suomeni:
... jotain Uutta, vanhaa, sinistä...
Paikka: Raumankarin koulun liikuntasali
Aika: La 10.6.2017 klo: 18.00- 20.30.
näytöksessä väliaika.
Liput: aikuinen 10€, lapset/nuoret 6€, perhe 25€
alle kouluikäiset vapaapääsy (-eskarilainen).
Tervetuloa kokemaan unohtumaton tanssielämys!
Järjestää: AeroDance sekä Tomujoen kyläyhdistys ry

- KANNUS Märsylä MÄRSYLÄN KOULU Märsyläntie 21, klo 11-14
Elämäniloa kylässä, opastus koululta.
Järjestää: Mutkalammin kyläyhdistys ry

- KAUSTINEN LAUTAMIEHENTALO Puumalantie 167 klo 12-14
Perinnetalon ovet avoinna lauantaina klo 12-14
Järjestää. Kyläkeidas ry

Kesäyliopiston laulukoulun, opettajana Miia Huhta, loppukonsertti.
Nähtävänä Edesmenneen kyläkauppiaan Niilo Salon lasinegatiiveja
digitoituna vuosien 1920 lopputuolelta ja1930 alkupuolelta ja Kyläkaupan historiaa. Istutamme Suomen itsenäisyyskuusen. Kahvitarjoilu Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järjestää: Yli-Kannuksen kyläyhdistys ry

- KANNUS Välikannus VÄLIKANNUKSEN KOULU
Himankatie 659 klo alk. klo 12
Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen
- maa- ja kotitalousnaiset järjestää kaffia ja pullaa
- makkaranpaistoa
- soittoa: haitari; Arto Saarenpää, Asko Turunen, Alpo Luostari.
viulu; Viljo Ranta-Pitkänen
- Vanhoja autoja ja traktoreita sekä muita vanhoja työkoneita:
Jouko Mäki-Petäjä, Petri Peltokorpi
- Kyläpoliisi paikalla mittaamassa sählypallon nopeuksia
(Pauli Äijälä)
- Peräkärry kirppis (säätilan mukaan sisätiloissa)
- Kylälle viime vuosina muuttaneiden tervetulo toivotus klo 12:00
- Hevoskyytiä kärryillä, Kotieläimiä
- Mahdollinen pelastuslaitoksen kalustoesittely
Niskankoskella: Onkitapahtuma: jokainen tekee omat onget, onkia ja vapoja paikan päällä.
- Makkaranpaistoa ja mehua
- Omatoimista pyöräilyä Niskankoskelle
Järjestää: Välikannuksen kyläyhdistys ry

- KANNUS Eskola ESKOLA-TALO, Koulutie 3 klo klo 10-14
Eskolan Pikkuratavaellus, yövaellus pe 9.6 klo 21.30.-la 10.6. aamu
Eskolasta Sieviin Saariveden kämpälle. pituus 40 km.
Lähtö klo 22, kesto 6-8 tuntia. Perillä odottaa kaksi lämmintä saunaa.
Huolto koko matkan ajan, myös huoltopiste.
Metsäherranpisto, pituus 14 km. Eskolasta Ristilään.
Paluumatka linja-autoilla.
Ennakkoilmoittautumiset 044 4745 202, jari.maki-leppilampi@kannus.fi.
Tai paikanpäällä klo 21.30 mennessä.
Järjestää: Eskolan kyläyhdistys ry
Hanhikukko, Eskolan Eskot, Kukonkylän kyläyhdistys ry
Sievin kunta ja Kannuksen kaupunki
10.6. klo 10-14 Avoimet ovet Eskola-Talolla.
Voit tutustua mm. Metsäradan pienoismalliin, Veturitalliin ja muihin
kohteisiin.
järjestää: Eskolan Kyläyhdistys ry ja Eskolan Kyläpalvelu Oy.
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- LOHTAJA Väliviirre VÄLIVIIRRE klo 11-15

- Maatilavierailu Antti ja Maija Kerolan lypsykarjatilalle.
Väliviirteentie 445.
- Väliviirteen koulu avoimet ovet. Väliviirteentie 345. Yrityskyltti,
kitaraesittely, istutamme myös Suomi-100 kuusen koululle, kesä
kioski on auki. Lasten leikkikenttä klo 11-14.
- As Oy Saharati. Myytävänä asunnot 3 ja 4 om. kaupunki (kaksiot)
Järjestää: Itäkylien kyläyhdistys ry ja vuokrattavana as 5 om. Pirkko Tuomaala (kaksio).
Väliviirteentie 335.
- Myytävä omakotitalo. om. Ismo Liedes. Väliviirteentie 334.
- KÄLVIÄ Jokikylä - Nuorisoseurantalo avoimet ovet. Väliviirteentie 292.
- Dacabe Husky ja Issikka retket, kennel. Väliviirteentie 294.
- Myytävä tontti om. Antti Kerola. Polventie 145.
- Lokasaaren peruna; perunanmyyntiä varastolta.
Väliviirteentie 224.
JOKIKYLÄTALO Passojantei 183 klo 9-18

Leikkikentän avajaiset
Muuta ohjelmaa: kasvomaalausta, ongintaa, pomppulinna,
ilmapalloja, Ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
kahvia/mehu tarjoilu. Tervetuloa!

Taidenäyttely, paikallisten taiteilijoiden töitä.
Järjestää:

Jokikylän kyläyhdistys ry

- KÄLVIÄ Ruotsalo RUOTSALO Pirskerintie 209 Ruotsalo klo 17-19
Yhteinen liikuntapäivän Pirskerissä. Ohjelmassa:
- Frisbeegolffia uudella 7 maalisella luontoradalla
- Jalkapalloa, beachvolleyta, uintia jne.
- Rantasauna tarjoaa lämpöä uimareille ja grillikodan tulet mahdollisuuden makkaranpaistoon (omat eväät mukaan). Tervetuloa.
Järjestää: Ruotsalon kyläyhdistys ry

- LOHTAJA Alaviirre MYLLYKAHVILA Viirretie 36, klo 10-15
- Peräkonttikirppis.
- Match show koirille alkaen klo 12.
Ilmoittautuminen koirille klo 11 alkaen.”
Järjestää Alaviirteen kyläyhdistys

- SIEVI Kukonkylä -

Tervetuloa! Järjestää: Väliviirteen kyläyhdistys ry.

- TOHOLAMPI Kleemola KLEEMOLAN KOULU Koulukankaantie 41. Klo 11-14
Tervetuloa tutustumaan uudistettuun koulun pihan leikkipuistoon!
Ota hurjat vauhdit lähes 30 metriä pitkässä vaijeriliu-ussa tai laske
vähän rauhallisemmin rinneliukumäessä.
Voit myös kokeilla frisbeegolfia ja nauttia makkaraa tai kahvia ja
pullaa kyläyhdistyksen buffasta.
Järjestää Kleemolan kyläyhdistys ry

- TOHOLAMPI Kirkonkylä KYLÄTALO LAMPIN TUPA Lampintie 3. Klo 10-14
Kyläläisille kirpputori oma myyntipaikka sisältä tai ulkoa
Tapahtumassa mukana:
- Toholammin Kyläyhdistys myy kahvia ja pullaa, hattaraa
- Toholammin Urheiluautoilijat esittelee kilpa-autoja ja myy
makkaraa ja mehua
- Toholammin Harmonikkakerho soittaa musiikkia Suomi 100 v.
- Kylätalon karaoke.
- Toho-Taivaltajat ja Toholammin 4-H.
Tervetuloa! Järjestää Toholammin kirkonkylän kyläyhdistys.

- TOHOLAMPI Kotila -

KUKONKYLÄN KYLÄTALO, Poleentie 29

PAJAMÄEN PERINNEKESKUS

Kukonkosken Kesäkahvila avoinna 10.6. klo 12-16, muulloin sunnuntaisin su klo 12-20.
Oma-ehtoinen Kalliosaaren laavuretki upeassa maisemassa, laavulla
puut valmiina.
Järjestää: Kukonkylän kyläyhdistys ry

Pohjapuolentie 366, Toholampi
IMPI - saunoo
- Maa ja kotitalousnaisten Impin päivän savusauna alkaen klo 13.
Tervetuloa!
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Kuvia kyliltä -valokuvaprojekti kannustaa keskipohjalaisia kuvaamaan omia kotikyliään.

Miltä keskipohjalaiset kylät näyttävät
vuonna 2017?
Siitä otetaan selvää Leader-ryhmä
Pirityisten Kuvia kyliltä -valokuvaprojektissa, joka etsii kuvaamisesta kiinnostuneita kyläläisiä tallentamaan omia
kotikontujaan omaksi ja muiden iloksi.
Kuvista kootaan internetiin sähköinen
arkisto.
- Kylien kuvaaminen on kulttuurihistoriallinen teko. Kuvilla kylä jää historiaan juuri sellaisena kuin se on kuvaushetkellä. Valokuvissa näkyy aika, joka
hetken päästä onkin jo historiaa, projektia vetävä kuvataiteilija Tiina Palola
sanoo.
- Kuviin tallentuu kylässä tapahtuva muutos: uusia taloja rakennetaan ja
vanhoja puretaan, asukkaat vaihtuvat ja
maisema muuttuu.

Kuvaa oma kotikyläsi

Tarkoituksena on kuvata kylänäkymiä, kylänraitteja, taloja, ihmisiä ja tapahtumia. Palola toivoo, että kuvaushaasteeseen tarttuisi mahdollisimman
monenlaiset kuvaajat vasta-alkajista
ammattilaisiin asti.
- Suuri joukko on rikkaus. Jokainen
katsoo kotikylää omalla tavallaan ja näkee eri asioita.
Hän kehottaa kuvaamaan paljon ja
lähestymään kuvauskohteita rohkeasti. Vaikka monet tallentavat mieluusti
maisemia, hän kannustaa kuvaamaan
myös ihmisiä.
- Kuvasta tulee huomattavasti mielenkiintoisempi, jos siinä on ihminen,
Palola vinkkaa.
Kuvia kyliltä starttasi viime syksynä
nuorten projektina, joka haastoi yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria pohti-

maan omaa asuinympäristöään. Nuoret
saivat ohjausta valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyen, ja kuvasarjoista
toteutettiin yhteinen nettisivusto syksyllä 2016. Nuorten ottamat kuvat ovat
nähtävillä osoitteessa http://tipalola.
wixsite.com/kuviakylilta.
Tänä vuonna kylien kuvaamista päätettiin jatkaa ja laajentaa kaikenikäisten
yhteiseksi projektiksi.
- Projektista kiinnostuneet voivat ilmoittautua minulle, Palola sanoo.
Valmiit kuvat toimitetaan mahdollisimman suurikokoisina jpg-tiedostoina
osoitteeseen tiina.palola@pirityiset.fi.
Myös kännykkäkameran kuvat kelpaavat.
Kuvausaikaa on elokuun puoliväliin
asti. Tämän jälkeen kuvista kootaan
sähköinen arkisto, jossa kuvia voi sela-

ta paikkakunnittain ja kuvaajittain. Lisäksi Palolan haaveissa olisi saada kuvia
näytille myös kylien kokoontumistiloihin.
Yksi näyttely onkin jo ehditty järjestää. Projektiin osallistuneiden lestijärveläisten kahdeksasluokkalaisten
otoksia oli esillä Lestijärven kirjastossa
huhtikuussa.
Kuvia kyliltä -valokuvaprojekti on osa
Kylien ääni -hanketta, jossa Pirityiset
on mukana. Kuvia kerätään Pirityisten
toimialueelta, johon kuuluvat Halsua,
Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli sekä Kokkolan maaseutualueet Kälviä, Lohtaja ja Ullava.
Teksti: Maija Ahonen
Kuva: Iiris Ala-Korpi

Konemyyjämme
Ylivieskassa

Ilkka Jokitalo Palvelemme asiantuntevasti.
Tervetuloa!
050 345 7160 050 338 1960
Traktorit
Työkoneet
Ratakatu 22, Ylivieska
Petri Kivioja

WWW.TURUNKONEKESKUS.FI
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Paikallisesta kulttuuriperinnöstä matkailureitiksi
Eskolan kesäteatterin näytelmä ”Pikkupässi” (2016) kertoi elämästä metsäradan kylässä.
Kuva: LH
merkitsi sitä, että eskolalaiset järjestivät monenlaisia palveluja ja toimintoja
omin päin. Tällainen aktiivisuus ja omatoimisuus on jatkunut Eskolassa näihin
päiviin asti.
Metsähallitus lopetti radan toiminnan 1960-luvun alussa taloudellisesti
kannattamattomana. Puretusta radasta on jäljellä metsätie, joka sopii hyvin
vaellusreitiksi joko jaloin tai ajoneuvoin.
Metsätien varrella on opastauluja, jotka kertovat paikkojen historiasta. Myös
Eskolan kyläalueella voi tutustua Pikkuradan historiaan monin tavoin. Genius
Loci -sivusto omalta osaltaan tukee ja
elävöittää tätä historiallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Paikallista aktiivisuutta

PaikuGL-hankkeessa luodaan historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella
paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten käyttöön.
Kulttuuriperinnöstä ammentavat
kulttuurireitit suunnitellaan yhdessä
paikallisten avaintoimijoiden kanssa.
Reittien kehittämisessä ja markkinoimisessa hyödynnetään digitaalista
ympäristöä.
Kiintoisa esimerkki kulttuurireitistä on
Pikkuradaksi kutsuttu Eskolan metsärata Kannuksessa ja sen naapurikunnissa.
Työn alla on parhaillaan reittiä koskevan käsikirjoituksen laatiminen Genius
Loci -sivustoa varten yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Digitaalisessa
ympäristössä metsärataa tulevat rikastamaan historialliset faktat, tarinat, valokuvat, videot ja musiikki. Matkailijoita
ajatellen reitin on tietenkin toimittava
hyvin myös fyysisessä ympäristössään.
Parhaimmillaan digitaalinen ja fyysinen

maailma sulautuvat ja hahmottuvat elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Mutta
miksi Eskolan metsärata on mukana
hankkeessa?
Metsärata oli erikoinen ilmiö suomalaisessa metsätaloudessa. Metsähallituksen omistama rata oli kapearaiteinen ja
pisimmillään lähes 70 kilometriä pitkä puunkuljetusrata, joka rakennettiin
käsivoimin ja sen aikaisin työvälinein
vaikeakulkuisten sydänmaiden halki. Rautatie vetureineen, vaunuineen
ja resiinoineen oli käytössä noin neljäkymmentä vuotta 1920-luvun alusta
1960-luvun alkuun.
Rataa pitkin kuljetetut noin kaksi miljoonaa puukuutiota tuotiin Sievin, Reisjärven, Toholammin ja Lestijärven metsistä. Liikkeellä ei ollut pelkkää puutavaraa vaan kaikkiaan myös satoja ellei
tuhansia ihmisiä erilaisine taustoineen
ja tarinoineen. Suurin osa työmaiden
työntekijöistä oli kotoisin lähialueilta
mutta myös muualta Suomesta. Alkuvaiheessa töissä oli jonkin aikaa myös
satakunta Kronstadtin linnoituksessa

kapinaan noussutta ja sieltä paennutta
merisotilasta Neuvosto-Venäjältä.

Tarinallisuutta
Pikkuveturi puhkuu radan suunnalla. Se
kulkee taaksepäin ja työntää haloilla lastatut vaunut ison veturin jättämien vaunujen viereen. Pikkujuna pysähtyy. Mies
juoksee veturin ja ensimmäisen vaunun
väliin, ja kohta veturi lähtee ja vaunut
jäävät. Pian vaunujen väliin pannaan
lankku ja miehet alkavat kantaa sitä pitkin halkoja pikkuvaunuista isoihin vaunuihin. Sitä sanotaan lossaamiseksi.
Näin kirjoittaa Arto Ojakangas Pölkynvälit-romaanissaan. Ojakankaan
kolmiosainen romaanisarja luo kokonaisuudessaan rikkaan ja juonellisen tarinakuvaston Pikkuradan elämästä.
Eskolan kylä ratapihoineen ja rakennuksineen kasvoi voimakkaasti metsäradan rakentamisen myötä. Kylään siirtyi uusia asukkaita, sillä työpaikkoja oli
runsaasti tarjolla. Yli kymmenen kilometrin matka Kannuksen kirkonkylään

PaikuGL-hankkeessa kulttuuriperinnöstä ammentavia matkailukonsepteja
voivat olla vaikkapa Vanhojen pappiloiden reitti Pietarsaaresta Lohtajalle,
Wirkkaloiden taiteilijapolku Perhonjokilaaksossa, Soivat kylät Kaustisella
-reitti ja Pohjanmaan vanha rantatie
erilaisine kohteineen. Kulttuurireittien
valitseminen ja toteuttaminen edellyttää paikallisten toimijoiden kiinnostusta
kulttuuriperintöään kohtaan sekä aktiivisuutta säilyttää ja elävöittää sitä.
Hankkeen on määrä olla valmis vuoden 2018 lopussa ja sen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen
GL-tiimi. Hanketta rahoittaa Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2014−2020.
Teksti: Kari Ilmonen
yliopistotutkija ja dosentti
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
kari.ilmonen@chydenius.fi
Genius Loci -sivusto
http://geniusloci.chydenius.fi.

Kulttuuriperintömatkailua kehittämään
PaikuGL-hankkeen tavoitteena on luoda historiallisen KeskiPohjanmaan alueella paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä
matkailukonsepteja yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön.
Matkailukonseptit voivat olla paikallisen tai alueellisen
kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia tai kulttuurireittejä.
Hankkeessa matkailukonseptit suunnitellaan yhdessä alueen
avaintoimijoiden eli yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Kulttuuristen kohdekokonaisuuksien ja reittien kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2014 valmistunutta Genius Loci
-sivustoa http://geniusloci.chydenius.fi. Hankkeessa ovat
mukana 13 kuntaa Uudestakaarlepyystä Kannukseen ja
Perhoon asti. Hankkeen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus
Chydeniuksen GL-tiimi. Hanketta rahoittaa Pohjanmaan
ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020.
Lisätietoja: Kari Ilmonen
kari.ilmonen@chydenius.fi
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HÄKKILÄN KESÄTEATTERI
KESÄTEATTERI
HÄKKILÄN
Kirkkojärventie 156 Toholampi

KATETTU KATSOMO

EURA ESITTÄÄ

SALONKYLÄN NUORISOS

LIPUT:
15 €/aikuiset
10 €/ 7-15 vuotiaat
sis. väliaikakahvit
Ohjaus: Minna Koivula
Käsikirj. Työryhmä

Liput 15 €, lapset 5 €
eläkel. ja väh. 10 h ryhmät 12 €

,
ia ja yksi Hänninen
”Ämpärillinen unelm
.”
län
ky
oman
joka tahtoi perustaa
Näytökset:
KE 5.7. klo 19 ensi-ilta
LA 8.7. klo 19 Pappilanniemi Kaustinen
SU 9.7. klo 13 ja 19 Tiedustelut ja
TI 18.7. klo 19
lippuvaraukset:
TO 20.7. klo 19
Outi Rauma p. 040 843 7055
LA 22.7. klo 19
SU 25.7. klo 13 ja 19 Salonkyläntie 457, Kaustinen

HUVIN VUOX ESITTÄÄ NÄYTELMÄN

POIKAMIEHEN PESÄPUU

Intoa, iloa, surua, juhlaa ja jännitystä
tarjoaa suuri siirtolaisnäytelmä

AMERIKAN ARKKU

joka esitetään osin maakunnallisin voimin

Häkkilän kesäteatterissa Toholammilla
7.8. ja 9. heinäkuuta iltaisin
Kannattaa tulla kauempaakin

Eskolan Kesäteatteri 2017

Kirj. Arto Ojakangas
Lipunmyynti

046 933 1075
tai www.eskolankyla.fi
Liput 15 e / 6-12 v. 7 e
Ryhmät yli 20 henk. 13 e
Esitykset heinäkuussa
ti ja to klo 19
su klo 14 ja 19, la 22.7. klo 14
Teatteripaketti 30 e /hlö, 28 e /hlö ryhmät
Sisältää teatterilipun, ruokailun Lounasruokala Pikku-Pässissä
ennen tai jälkeen esityksen sekä väliaikakahvit teatterilla.
Varaukset teatterin varausnumerosta tai p. 044 947 9102.

Menyy 2017
Possunfilee viherpippurikastikkeella
Kasvisgratiini, keitetyt perunat
Talon vihersalaatti
Pastasalaatti
Tomaatti-sipulisalaatti
Oman uunin leipää
Maito, kotikalja tai vesi
Marjamousse

Käsikirjoitus Matti Wanne

Ensi-ilta 13.6. klo 19
Ohjaus Anni-Veera Aitolahti
Muut esitysajat:
Yhteistyössä Kokkolanseudun Opisto
15.6. klo 19
20.6. klo 19 29.6. klo 19
Liput: 10 €, lapset 5 €
21.6. klo 19 2.7. klo 14 ja 19 varaukset p. 050 324 2907
27.6. klo 19 5.7. klo 19
Kälviäntie 24 Kälviä
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Yhdessä kuunnellen Impivaarasta Lintukotoon
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
teema on Yhdessä. Aiheen innoittamana yhteisestä voimanponnistuksesta
syntyi näytelmäteksti Lintukoto. Näytelmä on osa Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden (Suomi100) ohjelmaa. Tarinassa päähenkilö Kaamos Hänninen
päättää perustaa oman kylän. Lintukoto
on kuin Seitsemän veljeksen Impivaara.
Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä
Impivaara edustaa syrjään vetäytymisen
tyyssijaa, pakopaikkaa.
Juhani: ”Yhdestä maailman kulmasta
kuumoittaa meille vieläkin rauhan päivä. Ilvesjärvi tuolla Impivaaran kupeilla
on se satama, jonne purjehdimme myrskyistä pois.”
Lintukoto on Kaamos Hänniselle turvasatama, unelmien kyläyhteisön pesäpaikka. Elämä kerrostalolähiössä tuntuu
yllättäen ihmisten keskellä yksinäiseltä
ja arjen täyttää valituksen kuorolaulu.
Kommunikointi ihmisten välillä muistuttaa videopeliä, korkeimmat pisteet
saavutetaan häijyimmällä ilmoitustaulun ”heippa-lapulla” ja kääntämällä katse rappukäytävässä tiiviisti omiin
varpaisiin. Hänninen saa tästä kaikesta
tarpeekseen.
Hänninen: ”Kukaan ei tässä taloyhtiössä tervehdi toisiaan. Paikka on täynnä
toisiaan kadehtivia ihmisiä, oman onnensa onkijoita, kukaan ei välitä toisesta.
Minä perustan kylän!”
Kaamos Hänninen ei nimestään huo-

näyttelijöiden kuin yleisönkin kanssa.
Tarina Lintukoto on syntynyt yhdessä
tehden ja toisiamme kuunnellen. Lintukoto näytelmän teksti on kirjoitettu
työryhmälähtöisesti. Ohjaaja on hahmotellut tarinan raamit ja jokainen
näyttelijä on tuonut kokonaisuuteen
oman kädenjälkensä. Näyttelijät ovat
kirjoittaneet tekstiä ja tuottaneet materiaalia myös toiminnan kautta. Ideointi
on kuin yhteisen

limatta vaivu synkkyyteen vaan toimii.
Hänninen yrittää ja joskus kenties erehtyykin mutta ketterän notkeasti nousee
jaloilleen ja yrittää jälleen. Kyllä, Hännisellä on sitä kuuluisaa suomalaista sisua. Joskus on kuitenkin kuljettava pitkäkin matka, että näkee metsän puilta;
niin se on Hännisenkin kohdalla. Seitsemän veljestä palaavat Impivaarasta
takaisin Jukolaan, jääköön nähtäväksi
ajaako routa Hännisen takaisin lähiöön.
Juhlavuoden teema Yhdessä kuvastaa
hienosti myös teatterin ydintä; se on
yhdessä tekemistä, yhdessä toimimista
yhteisen hyvän puolesta. Yhdessä tarkoittaa jotakin paljon suurempaa kuin
pelkkää joukkoa ihmisiä, se pitää si-

sällään kunnioittamisen ja arvostuksen
tunteen, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen.
Ihmisellä on yksi suu ja kaksi korvaa,
jotta hän kuuntelisi kaksi kertaa enemmän kuin puhuu. Kuunteleminen ei tarkoita pelkästään vastaanottamista, se on
vastavuoroista liikehdintää. Kuunteleminen ei tarkoita pysähtynyttä hetkeä,
se on aktiivinen tila, väreilyä ihmisten
välillä. Ja silloinkin kun toinen on hiljaa, on hyvä kuunnella. On myös hetkiä,
jolloin sanoilla ei ole merkitystä, ei löydy
niitä oikeita sanoja; kuuntelemisen jalo
taito nostaa päätään.
Näyttelijän tärkeimpiä työkaluja ovat
läsnäolo ja kuunteleminen. Näyttelijä on
vuorovaikutuksessa niin ohjaajan, vasta-

savipatsaan kasaamista. Joku heittää
sanan tai lauseen ilmoille, toinen nappaa palan savea, antaa sille muodon, lopuksi yhdessä hiotaan ja viimeistellään
se valmiiksi. Ideat ovat saattaneet saada
alkunsa arkipäivän askareista, sanomalehden tekstaripalstasta, juna-matkalla
kuullusta keskustelusta tai vaikka naapurin kertomasta vitsistä. Olemme
kuunnelleet itseämme, toisiamme ja
laajemmin koko ympäröivää yhteiskuntaa. Lintukoto on tehty yhdessä, se
on Salonkylän näytelmäpiirin lahja satavuotiaalle Suomelle.
Tähän loppuun kiteytän vielä mehukkaan ja täyteläisen Lintukodon reseptin:
Yllin kyllin yhteisöllisyyttä
huomattava hatullinen huumoria
ja kasapäin kuuntelua
Minna Koivula
Lintukoto - näytelmän ohjaaja

Keskipohjalaista jäsenkorjausperinnettä jo vuodesta 1900
Koulutetut hierojat: Marjo Polvikoski
puh. 050 3226 050

Antti Polvikoski
puh. 040 5817 194

Ajanvaraukset ja tied.
klo 6.30-8.00 ja klo 16 jälkeen

Avoinna ma-pe klo 10-18.

Kysy myös viikonloppuaikoja!

Homeopatiaa, refleksologiaa,
solumineraali-kasvoanalyysit
Salus Balanssi Ulla Salmi

www.salusbalanssi.com
Yli-Kannus
Ajanvaraukset ja tied.
Tmi Salus Balanssi Ulla Salmi, Valtakatu 6, Ylivieska
klo 6.30-8.00 ja klo 16 jälkeen

Ajanvaraus: puh. 044 060 1663, ullanunna@gmail.com
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KOLMEN VYYHTI -hanke
Etelä-ja Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien
vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan – hanke = Kolmen
VYYHTI. Kuva: Juha Huusko.
Hanke on alueensa luonteen mukaisesti
kaksikielinen ja sen vahvuutena on vesistöjen kokonaisvaltainen tarkastelu.

Vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia voidaan
parantaa kuormitusta vähentämällä,
vesistöjä ja rantoja kunnostamalla ja
hoitamalla. Hankkeessa laaditaan
yleissuunnitelmatasoisia esimerkiksi
valuma-aluesuunnitelmia, joissa
arvioidaan maankäytön ja vesiensuojelutoimenpiteiden mahdollisuuksia.
Suunnittelualueelta kartoitetaan
sopivia vesiensuojelu-, sekä kunnostus- ja hoitotoimenpidekohteita.
Kolmen Vyyhti – hanke tukee paikallistason toimijoita vesistöjen, rantojen ja
valuma-alueiden kunnostustoimenpiteiden valinnassa, suunnittelussa ja lupakäsittelyssä Pohjanmaan maakuntien
alueilla. Hanke avustaa myös rahoitusjärjestelyissä, toteutuksen läpiviennissä
ja seurannassa. Valtion resurssien vähentyessä vesistökunnostushankkeiden
vastuu ja toteutus on yhä enemmän siirtymässä toimijoille, joilla ei ole aiempaa
kokemusta vesistökunnostuksista.
Hankkeessa tarkastellaan kolmen osaalueen muodostamaa kokonaisuutta;
vesistö, rannat ja valuma-alue. Näiden
osalta konkreettisia toimenpiteitä ovat:
valuma-alueselvitykset ja – suunnitelmat, rantojen ja vesienhoidon suunnitelmat, esimerkkikohteiden kunnostustoimenpiteiden näytösluontoinen
toteutus. Esimerkkikohteiksi valitut
valuma-aluesuunnitelmat pitävät sisällään useita erilaisia kunnostustoimenpiteitä, kuormituslaskelmia ja pienempiä
suunnitelmia sekä selvityksiä.
Tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta, vesien ja kalaston tilaa
ja edistää vesien- ja ympäristönhoitoa
luomalla toimintamallit ja pitkäjänteinen välittäjäorganisaatiomalli pienimuotoisen kunnostus- ja hoitotoiminnan tueksi.
Hankkeessa on järjestetty työpajoja
kaikkien kolmen maakunnan alueella
ja osallistujia on ollut runsaasti. Kesän

Farmari-näyttelyssä Seinäjoella hanke
on mukana näyttelyosastolla, päivittäisillä jokilaivaristeilyillä ja Hyypänjokilaaksoon järjestettävällä tutustumisretkellä. Kuluvan vuoden aikana
on tarkoitus järjestää vielä esimerkiksi
kohdekohtaisia työpajoja ja lyhytkursseja, osallistutaan kesätapahtumiin sekä
muiden hankkeiden ja sidosryhmien
toimintaan.
Hanketta toteuttaa Pohjanmaan vesi
ja ympäristö ry yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan (Österbottens) ProAgrioiden
kanssa Manner- Suomen maaseudun
kehittämisohjelman (2014–2020) tuella.
Lisätietoa hankevetäjä
Satu Järvenpää,
puh 044 777 8839,
satu.jarvenpaa@vesiensuojelu.fi

Lestijärvelleä työryhmä palaverissa kunnantalolla 24.4. ollaan laatimassa valuma-aluesuunnitelmaa ja sen valmistelussa on
hanketoimijoiden lisäksi mukana paikallinen työryhmä, joka perustettiin viime syksynä järven tilaa koskevassa yleisötilaisuudessa. Kuva: Satu Järvenpää.

METSÄKONETYÖT
• Harvennushakkuut • Pihapuiden
kaatotyöt • Puun ajoa traktorilla
• Monipuoliset metsäalan palvelut

AS Ylikoski

P. 050 3311 170 / 050 5966 320 • Kannus

Asiantuntija- ja hanketoimintaa vesistöjen
ja ympäristön tilan parantamiseksi
Vesien kunnostushankkeet Kolmen Vyyhti
-hankkeessa
Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa
Jässi-hankkeessa
www.vesiensuojelu/pohjanmaa
www.facebook.com/Pohjanmaan-vesi-ja-ymparisto
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Liikkumispalveluita kartoittamassa
Toholammilla

Neljän päivän mittainen Vaasan
yliopiston aluekehittämisen kenttäkurssi suuntasi 20.-23. maaliskuuta
Toholammille teemanaan maaseudun
kehittäminen.

Varsinaista kurssia edelsivät luennot
ja työ jatkui kenttäkurssin jälkeen loppuraportin työstämisellä. Kurssin aikana pääsimme tutustumaan maaseudun
kehittämiseen, erityisesti Toholammin
kyytipalveluiden haasteisiin, potentiaaliin ja tulevaisuudenkuviin. Yhteistyökumppaneina olivat KYYTIIN! -hanke, Keskipohjalaiset Kylät ry. sekä Toholammin kunta.
Maaseutumaisilla alueilla on asukaslukumäärän laskun takia jouduttu karsimaan sekä keskittämään palveluita,
mikä on korostanut hyvien liikkumispalveluiden merkitystä. Markkinaehtoisesti toimivaa joukkoliikennettä on
usein haastavaa saada toimimaan harvaan asutuilla alueilla, minkä vuoksi julkisen sektorin merkitys liikkumispalveluiden järjestäjänä korostuu. Toholammilla liikkumispalveluihin on selkeästi
panostettu, mutta niiden käyttöaste on
jäänyt kuitenkin alhaiseksi. Esimerkiksi
TOPI-kyytipalvelua on kehitetty mutta
kuntalaiset eivät ole löytäneet sitä.
Kunnan ja asukkaiden vuoropuhelun
lisääminen olisi mielestämme tärkeää,
jotta tieto lisääntyisi molemmin puolin
ja asukkaiden ajatukset ja kokemukset

Keskieurooppalainen vuoristokylän monitoimikuljetusmalli 1+6, talvella lisänä lumilinko ja -aura. Kuva: Esa Erkkilän esityksestä ”Maaseudun asukkaiden monipuolinen nykyarki liikkumisen näkökulmasta”.
saataisiin paremmin esiin. Liikkumispalveluiden kehittäminen paremmassa
yhteistyössä kunnan ja asukkaiden kesken voisi tuoda säästöjä ja synnyttää parempia palveluita.
Kurssin aikana kartoitimme asukkaiden näkökulmaa Toholammin liikennepalveluista eri puolilla kuntaa
järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa.
Yhtenä projektimme päätarkoituksena
oli selvittää syitä liikkumispalveluiden
vähäiselle käytölle. Niitä olivat muun

Kotimaista kalustemuotia!
Unelmiesi keittiön saat helposti,
aloita varaamalla aika Topille.

keittiö/kylpyhuone/kodinhoito/liukuovet/säilytys

topi-keittiot.fi/myymalat

muassa aikataulutekijät, informaation
hankala saatavuus sekä liityntäyhteyksien puuttuminen. Liikkumispalveluiden
tarjontaan oltiin suhteellisen tyytyväisiä,
mutta oman auton käyttö päivittäisessä liikkumisessa on juurtunut alueelle
vahvasti. Kurssin aikana ideoitiin myös
uudenlaisia mahdollisuuksia liikkumispalveluiden järjestämiselle.
Saimme keskustelutilaisuuksissa riittävän kuvan erityyppisten asukkaiden
kokemuksista liikennepalveluista, mutta

olisimme toivoneet tilaisuuksiin enemmän osallistujia. Mietimme pienehköä
osanottoa laajemmassa kokonaisuudessa
ja arvelimme sen mahdollisesti heijastelevan yleistä kuvaa ihmisten aktiivisuudesta osallistua yhteisistä asioista päättämiseen. Olisi hienoa, jos asukkaiden
kiinnostus liikennepalveluiden kehittämistä kohtaan nousisi ja heidän potentiaalinsa ja ideansa saataisiin käyttöön.
Kenttäkurssi antoi hyödyllistä kokemusta aluekehittämisen käytännön
työstä ja avasi maaseudun kehittämisen
arkea ja vaihtoehtoja. Maaseudulla olisi
tärkeää luoda ennakkoluulotonta ajattelu- ja kokeilukulttuuria, joilla voitaisiin
vastata tulevaisuuden haasteisiin, myös
liikenteessä. Harvaan asutut maaseutualueet hyötyvät suhteellisesti eniten
digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja uusien liikennepalveluiden tarjonnan muodoista. Ylipäätänsä yhdessä
tekeminen, resurssien mahdollisimman
tehokas hyödyntäminen, omaleimaisuus
ja alueellinen identiteetti voivat toimia
voimavarana uuden luomisessa.
Teksti:
Emmi Siljamäki,
Joona Luhta,
Nelli Eerikäinen,
Sami Lehtinen
ja Teemu Saarinen

Auto-Expertti
A. Havisto
Asematie 7, 69100 Kannus
Puh. 06 871 362, 0500 931 716

Perinteistä
Hermoratahierontaa

Metsänomistajanumeroon 26.4.2017 alla oleva 2-palstaisena
yli 25 vuoden kokemuksella

TIINA KIVELÄ, Opistokatu 1, 68300 Kälviä
puh. 040 548 1550 www.hoitolavalo.fi

mmoy@anvianet.fi
www.metsamarkkinointi.com

K-P:N MM OY LKV [A]

Pitkänsillankatu 20 c Kokkola 0400-564433 MP 040-7277467PE

VÄLITÄMME MAASEUDUN MAA- JA METSÄTILAT, TONTIT JA VANHATKIN
KIINTEISTÖT EDULLISESTI JA ASIANTUNTEVASTI,
kts www-sivulta myynnissä olevat tontit, omakotitalot, maatilat, metsätilat ja
rantakohteet. Teemme myös metsäarviot, arviolausunnot, kauppakirjat, jakokirjat, perukirjat, sukupolvenvaihdoksen asiakirjatyöt ja perinnönjakokirjat.

Laillistettu hieroja

Riitta Maunumäki
p. 040 725 2757
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Kyläyhdistys kohensi koulunpihan
kohtauspaikaksi Kleemolassa
Yli 90-vuotiaan kyläkoulun pihapiirissä Kleemolan koulukankaalla Toholammilla pääsee nyt kokemaan uutta
vauhdin hurmaa. Kyläyhdistys pystytti
metsänreunaan talkoilla kunnan ensimmäisen köysiradan, jossa liu’utaan
noin 30 metriä pitkän vaijerin varassa.
Kleemolan koulun pihaa täydennettiin
samalla kyläyhdistyksen hankkimalla
rinneliukumäellä, vauvakeinulla ja tukevalla pöytäryhmällä. Kaksi viikonloppua ahmaisseisiin talkoisiin riitti kylältä osaavaa väkeä omine työkoneineen.
Esimerkiksi valukuoppien kaivamisessa, betonin sekoittamisessa ja maiden
tasoittelussa hyrräsi koulunkankaalla
parhaimmillaan useita koneita kerrallaan. Työtä jäi vielä tehtäväksi maaston

Rinneliukumäki testattiin heti.

lopulliseen siistimiseen. Leader-ryhmä
Pirityiset ry:n tukeman Virtaa Kleemolassa -hankkeen tavoite on lisätä koulunpihan käytettävyyttä ja viihtyisyyttä
kaikenikäisten keskuudessa niin, että
se toimii monipuolisena leikkipuistona
koulupäivien ulkopuolella. 30-metriseen vaijerirataan ja rinneliukumäkeen
päädyttiin, koska vauhdikasta liukurataa
ei Toholammilla vielä ollut eikä pihan
leikkivälineissä ollut ennestään liukumäkeä. Vauvakeinu puolestaan vaihdettiin yhden tavallisen lautakiikun tilalle
palvelemaan taaperoikäisten perheitä.
Uudistuneen leikkipuiston avajaisia vietetään virallisesti kesäkuussa Avoimet
kylät -päivänä.
Kirjoittanut Sanna Suomela

Köysiradan valutalkoot. Kuvat: Kaisa Suomala / Lestijoki

Tervetuloa palvelevaan kyläkauppaan !

Avoinna:
ma-pe 9-18
pe
9-19
la
9-17

- Elintarvikkeet
- Puutarhamullat ja -lannoitteet
- Rauta- ja Rakennustarvikkeet - Toholammin Apteekin
- Pellettiä ja Kutterinpurua
palvelupiste
Poikkitie 19, Sykäräinen. Puh. 06-862 3003, 040 510 4090

a

ous ja voit

Pyydä tarj

AINOENNTTI!
ILM
TOREM

KAT o laaturemontti.fi
Kats

Nyt se
vuotaa,
emäntä
huokaa

Korjaa katto ennen kuin
kosteus pääsee rakenteisiin!
• Katto 2 päivässä
• Tehokas ja laadukas asennuskonsepti
• Vesivekin kestävät kattovarusteet
• Tuotteet omalta tehtaalta, ilman välikäsiä

odesta 1987

elua jo vu
Korjaamopalv

Yhteystiedot:
KOKKOLA: p. 010 2925 400
TOHOLAMPI: p. 040 0347 742
Päivystys: p. 010 2925 400
www.kokkolantraktorihuolto.fi

SOITA

06 2410 2686
Paikalliset
pojat!

Kokkolan yksikkö

www.laaturemontti.fi
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POKS – Pesäpallo on kylän sydän
10-11.30. Jos intoa riittää pesäpallokoulu jatkuu heinäkuussa.
Myös aikuisten keskuudessa ollaan
Ruotsalossa innostuttu pesäpalloilusta sekä hienona suomalaisena
urheilulajina, että hyvää oloa säteilevänä sosiaalisena tapahtumana.
Aikuiset pelaavat Ruotsalon koulun kentällä aina kesäsunnuntaisin
klo 18-19.30. Pelaajien ikähaitari
on ollut 50 vuotta. Pesäpallo tarjoaa joustavasti jokaiselle pelaajalle
sopivan mahdollisuuden osallistua
yhdessä liikkumiseen. Jos lyöminen
tai juoksu ei tunnu omalta, voi paikkansa vakiinnuttaa pesien kopparina
tai takakentän pallotopparina. Räiskyvä pelihuumori takaa pelin hauskuuden tukalassakin tilanteessa.
Pesäpalloilu on yksi Suomi 100
juhlavuoden teema ja lajia tehdään
tunnetummaksi myös ulkomailla.
Meidän tehtävä on pitää huolta,
että ruohonjuuritasolla ja seuratoiminnassa pesäpalloilulla on tilaa kehittyä ja kasvaa.

Keski-Pohjanmaan pesis ry toteuttaa vuosien 2016–2017 aikana
POKS-hanketta teemalla Pesäpallo
on kylän sydän. Hanketta rahoittaa
Rieska-Leader, Pirityiset ja Keskipiste-Leader. Tavoite on houkutella
pesiksen pariin eri ikäisiä kyläläisiä,
kuntia ja seuroja, joissa pesäpallotoimintaa ei juuri ole ollut.
Jokaisella Keski-Pohjanmaalla asuvalla lapsella tai nuorella tulisi olla
mahdollisuus pesäpallon peluuseen,
myös ilman kilpailullisia tavoitteita.
Pesiskoulun ideana on toimia lasten
kesäisenä harrastuspaikkana lähellä
kotia. POKS tarjoaa lasten käyttöön
kaikki pesäpalloilun välineet, joten
kaupan kautta ei kerhoon tarvitse
tulla.
Ruotsalon kylä tarttui POKShankkeen mahdollisuuksiin jo kesällä 2016. Reilun kuukauden ajan lapsille ja nuorille vedettiin viikoittain
kyläkoulun kentällä pesäpallokoulua
halsualaisen Timo Torpan karismalla.
Kaikkiaan lapsia oli harrasteringissä
lähes parikymmentä. Myös tulevana
kesänä POKS liikuttaa lapsia ja nuoria koko kesäkuun ajan tiistaisin klo

Sanna-Maija Kauppi

Kalevalainen jäsenkorjaus
Marko Korpela, Ylikannuksentie 278,
LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO
• ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00
www.lvirahkola.fi

Kannus p. 045 168 4100

-KAFFELI
Kälviänkatu 16
puh. 06-8350 750

SORVOJA KY
Viirretie 100
68240 Alaviirre

Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
Muuttokuljetukset
Avoinna joka päivä klo 10-22
Lammasojantie 4, 69100 KANNUS
040 715 6049 info@kuljetuspalvelusyrjala.fi

Tilitoimisto

Puh. 06-876 544
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Viime kesäkuussa pidettiin Jussinpirtillä mielenkiintoinen nukenrakennuskurssi, johon ohjaajiksi saatiin Nukketeatteri Sananjalasta Merja Luukkonen ja Mikko Piiroinen.
Ideana oli saada entisten lamppilaisten näköisiä nukkeja, joiden avulla sitten jatkossa voidaan esittää Toholammin historiaan liittyviä nukketeatteriesityksiä.

Jussinpirtillä virkistytään ja opitaan uutta
Toholammin Hyvinvointikeskus
Maunu ry on toiminut viisi vuotta
entisen Palvelutalo Maunun yhteyteen kuuluneessa Jussinpirtissä.
Siellä ikäihmisille on järjestetty monenlaista virkistävää toimintaa. Erityisen suosion on saanut kuntosali, jossa
viikoittain käy yli viisikymmentä iäkästä kuntoilijaa. Äijäkööri kokoontuu kerran viikossa laulamaan ja parantamaan
maailmaa. On myös muisteltu vanhoja
tapahtumia, on opeteltu valokuvaustekniikkaa ja videokameran käyttöä. Kisailu- ja ulkoilutapahtumat ovat koonneet

eri ikäisiä lamppilaisia virkistymään yhdessä.
Viime kesäkuussa pidettiin Jussinpirtillä mielenkiintoinen nukenrakennuskurssi, johon ohjaajiksi saatiin Nukketeatteri Sananjalasta Merja Luukkonen
ja Mikko Piiroinen. Ideana oli saada
entisten lamppilaisten näköisiä nukkeja, joiden avulla sitten jatkossa voidaan
esittää Toholammin historiaan liittyviä
nukketeatteriesityksiä. Kuvien ollessa
malleina vähitellen kasvojen muoto ja
ilmeet alkoivat kummasti muistuttaa
mallina olleita persoonia. Koko talvikauden on vaatetettu nukkeja ja kou-

• Alkuperäiset Sveaverkenin
lantakoneet ja varaosat, Odin,
Elin, DM sekä lietepumput
• Jourdain kalusteet, mukana
suosittu hiljainen etuaita
• KRAIBURG-matot navettaan
• Ransucon kotimainen tuotanto

lulaiset ovat kuvaamataidon opettajan
ohjaamina valmistaaneet rekvisiittoja
näytelmiä varten. Samalla kun nukkeja
on rakennettu, on muisteltu ja kerrattu
malleina olleiden henkilöiden luonnetta, puhetyylejä ja heidän vaikutustaan
lamppilaiseen elämään. Näitä on tallennettu kirjallisesti ja on haastateltu heitä tunteneita ihmisiä. Mielenkiintoista
on odottaa käsikirjoituksia ja rohkeita
näyttelijöitä, jotka antautuisivat esittämään näiden nukkien avulla Toholammin historiaan liittyviä tapahtumia.
Nukkien joukossa ovat hahmoltaan rovasti Kyrö, kansanrunoilija Sahan Kal-



le, Toholammin ensimmäinen opettaja
Herman Ojala, seppämestari Leander
Nisula, Kotilan koulun opettaja Anni
Himanen, itsellinen Johanna Yli-Kotila,
emäntä Ida Suominen ja Limppu-Tiina.
Nukkien valmistaminen on ollut mielenkiintoinen projekti, joka tulee jatkossa tuottamaan monenlaista hauskuutta
ja toivottavasti elämyksiä nukketeatterin
muodossa.

Teksti ja kuva:
Anna-Maija Kujala

Timanttityö Syri Oy
Korkeahuhdantie 170,
Kokkola
Puh. 040 0664 835

www.luettelomedia.com/timanttityo-syri-oy-kokkola

.fi

Verstaantie 4, Koski Tl, 02-484 080

Asematie 5, Kannus Puh. 06-870 407, www.tekniset.fi
Avoinna ma-pe klo 9-17, la 10-14
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Rieskan Nuoriso-Leaderin kuulumisia

Nuoriso-Leaderin logo on muuttunut, muuten kaikki on ennallaan.
Rieska-Leaderissä on myönnetty tätä
rahoitusta jo vuodesta 2010. Nuoriso-Leader on rahoitusta nuorten
omiin pieniin projekteihin. Esimerkiksi harrastusvälineiden hankintaan, tapahtuman järjestämiseen tai
johonkin ihan muuhun. Hakeminen
on helppoa ja nopeaa.
Tuki on 100–500 €.

Nuoriso-Leader on rahoitusta
nuorten omiin pieniin projekteihin. Kuvissa tuotoksia
Vuoden 2016 Nuoriso-Leader
Graffitipojujen -hankeesta,
jossa nuoret hankkivat tarvikkeita graffitimaalaustapahtumaan Merijärvellä.

Tuella on järjestetty vuosien kuluessa mm. bänditapahtumia, konsertteja ja
yösählyturnauksia. Nuoret ovat opetelleet graffitin maalausta, skräppäystä ja
sirkustaitoja. Yhteisiä harrastuksia on
edistetty rakentamalla esim. biitsikenttiä, frisbeegolfratoja ja laavuja.
Hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Saapuneet hakemukset käsitellään
neljästi vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun
mennessä. Elokuun loppuun mennessä
tulleisiin hakemuksiin tehdään päätökset syyskuun alkupuolella.
Vuoden 2016 aikana Nuoriso-Leader
-tukea myönnettiin 33 nuorten ryhmälle. Näistä tapahtumia on 6 ja harrastusvälinehankintoja ja viihtyisyyttä
tukevia rakentamishankkeita 27, esim.
frisbeegolf-korien hankinta ja lastentapahtuman järjestäminen. Vuonna 2016
tukea nuorten hankkeisiin myönnettiin
yhteensä 14 300 euroa. Raha tulee alueen kunnilta, eikä mukana ole maaseu-

turahaston tai valtion rahaa.
Vuoden 2016 Nuoriso-Leader -hankkeeksi valittiin Graffitipojujen hanke,

jossa nuoret hankkivat tarvikkeita graffitimaalaustapahtumaan Merijärvellä.
Hakemus ja lisätietoja löytyy Rieska-

Leaderin nettisivuilta: www.rieskaleader.fi
Teksti: Laura Sorvoja

Varaa aika
kätevästi netissä:
www.sunsun.fi/
ajanvaraus/
hiusateljekannus

Hyvän olon palvelut
- Parturi-kampaamon palvelut
- Kauneushoitolan palvelut
- Koulutettu Ekokampaaja
myös p.06-873 77
8

AVAJAISET JA
ESITTELYPÄIVÄ

Valtakatu 11, Kannus p. 06-873 778

Olemme auki joustavasti, siis myös iltaisin ja lauantaisin.

pe 13.11. klo 10-17, la 14.11. klo 10-16

• Kahvitarjoilu
• lapsille ilmapalloja
KaiKenKattavat
Lvi-työt
ja paLveLut
rajuja avajaistarjouksia!
• tarjouksen
pyytäneiden
mm. maa-,• ilma-vesi,
ilmalämpöpumput
ja aurinkoenergia
kesken arvotaan molempina päivinä 150€ lahjakortti

Meiltä myös aurinkovoimalat

3 kWp
3-vaihejärjestelmä
alkaen

4900e

Tulikivi Green W10
-lämmitysjärjestelmällä
voit siirtää Tulikitakan
tuottamaa energiaa kodin
eri tilojen lämmitkseen tai
lämpimän käyttöveden
tuottamiseen.

LVIM
Tule tutustumaan
Tulikivi Green -tuotteisiin.

HUIPPU-UUTUUS!
PAIKALLA ASIANTUNTIJOITA:
GREE:n patentoimalla 2-aste kompres-

iLmaveSiLämpöpumppu

sorilla ennennäkemätöntä
• Onninen:
lämpöpumput lämmityste• monitoimikattilat
mitsubishi
hoa vielä -30C asteen lämpötilassa
• Tulikivi:
vesitakat
• aurinkoenergia
asennettuna
• LVI-suunnittelu
• hybridiratkaisut
u-Crown

electric

35-a/W
Tarjoamme
kokonaisvaltaisen LVI-palvelun suunnittelusta
ilmainen
Pyydä uudisperusasennuksella
asennukseen;
omakotitalot, maatilat, liiketilat,
tarjous ja
rakentaminen, saneeraus. Tule kysymään tarjous!
rahoitus!
ma!
tölaskel
sääsMyös

1890e

LVI M

RE

KaiKKi LVi-työt ja Nyt
myös sähKöaseNNuKset!

RE

Power Inverter ulkoyksiköllä tehoa
-20 asteeseen ja Zupadan Inverter
tehoa -28 asteeseen saakka!

YHDESSÄ ENEMMÄN

Lämpöpumppujen ja kylmiöiden
kaikkien merkkien huollot ja
Paavontie 2, (Sillankorva) Saarijärvi. Avoinna ark. klo 9-17 tai sop. mukaan
korjaukset.
Jorma Poikonen p. 040 153 4181 • jorma.poikonen@lvimore.fi • www.lvimore.fi

p. 040 153 4181 • info@lvimore.fi • www.lvimore.fi

Myös rahoitus!
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Vuoden vaihteessa eläkkeelle jäänyt Pirjo Palosaari-Penttilä ehti haravoida ideoita hankkeiksi lähes kaksi vuosikymmentä. Nyt työtä jatkaa toiminnanjohtajana
Elina Itäniemi. Kuva: Maija Ahonen

Pirityiset haravoinut ideoita
hankkeiksi jo 20 vuotta
Maaseudun kehittämisyhdistys,
Leader-ryhmä Pirityiset viettää tänä
vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan.
Vaikka yhdistyksen toimintakenttä
on laajentunut vuosien saatossa,
perustehtävä on pysynyt samana:
Pirityiset kannustaa alueen asukkaita
kehittämään omaa kotiseutuaan.
Yhdistys perustettiin Kaustisen seutukuntaan 15. toukokuuta 1997. Pian
perustamisen jälkeen Pirityiset sai seutukunnalta pyynnön laatia alueelle oma
POMO-ohjelma, joka tarkoitti paikallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelmaa.
Sen idea oli sama kuin Leader-toiminnassa eli paikallisen asiantuntemuksen
hyödyntäminen maaseudun kehittämisessä.
Leader-toiminta oli rantautunut Suomeen EU-jäsenyyden myötä, ja ensimmäiset Leader-ryhmät olivat aloittaneet
toimintansa vuonna 1996. Kaustisen
seutukunnassa ensimmäiseen Leaderjunaan ei ehditty, mutta POMO-kelkkaan oltiin valmiina hyppäämään seuraavana vuonna.
Pirityiset järjesti alueen pitäjiin kiertueen, jossa kerättiin ideoita POMOohjelmaan.
- Näihin kuntatilaisuuksiin saapui
pääasiassa kulttuuri-ja nuorisoyhdis-

tyksiä. Niinpä ohjelmasta tuli kulttuuripainotteinen. Kolmevuotisen ohjelman
nimi oli Perinteestä elämäntyö, kertoo
Pirityisten perustajajäsen ja pitkäaikainen toiminnanjohtaja Pirjo PalosaariPenttilä.
Ohjelman toteuttamiseen Pirityiset sai
8,5 miljoonaa markkaa.
- Kyllä maa-ja metsätalousministeriössä oli ohjelmaa pyöritelty ja ihmetelty,
voivatko he rahoittaa kulttuuria. Lopulta olivat päättäneet, että otetaan käsittelyyn ja hyväksytään, Palosaari-Penttilä
naurahtaa.

tus esimerkiksi yritysten investointeihin
sekä palveluiden ja työpaikkojen säilymiseen ja uusien syntymiseen.
Nyt yhdistyksellä on menossa kolmas Leader-ohjelmakausi, joka kattaa
vuodet 2014–2020. Koko kaudelle Pirityisillä on jaossa 4,7 miljoonaa euroa.
Yhdistyksen tekemät rahoituspäätökset
perustuvat Juurevat kylät -strategiaan,
joka sekin on laadittu aiempien ohjelmien tapaan yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Toimintakenttä laajeni

Vaikka Leader-työstä keskusteltaessa
puhe kääntyy helposti hankkeille myönnettyihin markkoihin ja euroihin, Pirityiset ei ole pelkkä rahoittaja vaan myös
kehittäjä.
- Kehittäminen on uusien asioiden käsittelyä, toimijoiden innostamista, ideoiden jalostamista hankkeiksi ja hankkeiden hallintoa, Palosaari-Penttilä sanoo.
Pirityisten toiminnanjohtajan paikalta vuoden vaihteessa eläkkeelle jäänyt
Palosaari-Penttilä kertoo nauttineensa
erityisesti työn vaihtelevuudesta.
- Koskaan aamulla ei tiennyt, mitä
kaikkea päivä tuo tullessaan. Mukavia
hankeihmisiä tulla tupsahti toimistolle.
Puhelin soi, pyydettiin käymään.

Leader-ryhmäksi Pirityiset muuttui
vuonna 2000. Samalla sen toiminta laajeni kattamaan kaikenlaisen yhdistystoiminnan. Yhdistys alkoi myöntää myös
yritystukia.
Palosaari-Penttilä muistuttaa, että Pirityisten rahoittamat hankkeet ovat olleet toteuttajiensa näköisiä.
- Hankkeet ovat olleet sen mukaisia,
mitä milloinkin alueelle on tarvittu.
Hankkeiden yhteisöllinen merkitys on
ollut suuri. Hankkeita on tehty yhdessä
ja niillä on esimerkiksi kunnostettu monia yhteisiä tiloja.
Myös yritystuilla on ollut tärkeä vaiku-

Ei vain rahahana

Nyt Pirityisiä luotsaa aiemmin yhdistyksen hankekoordinaattorina työskennellyt Elina Itäniemi.
Itäniemi katsoo, että Pirityisten alueen
vahvuutena on toiminta-alueen monipuolisuus. Hän korostaa yhteistyön
merkitystä.
- Voimamme on alueen ihmisissä ja
ihmisten välisessä yhteistyössä, Itäniemi sanoo.
Alun perin Kaustisen seutukunnan
kattanut Pirityisten toimialue laajeni
Kälviälle ja Lohtajalle 2014. Nyt alueeseen kuuluvat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Perho ja Veteli sekä
Kokkolan Kälviä, Lohtaja ja Ullava.
Pirityisten 20-vuotisjuhlaa vietettiin
Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa
15. toukokuuta. Juhlapuhujana oli toholampilaislähtöinen aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Puheiden, musiikin ja
teatterin lisäksi ohjelmassa oli muisteluita ja muistamisia.

Teksti:
Maija Ahonen
Pirityiset ry
tiedottaja
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Tapahtumia vuosien varrelta

16.5.2015 lanseerasimme yhdessä Lohtajan kotiseutuyhdistyksen ja Kokkolan
kaupungin kanssa viirrekylien pyöräilyreitin. 1.7.2016
Kokkolan kaupunki järjesti kiertävän kesämusarallin pienemmille lapsille Väliviirteen koululla. 13.8.2016 vietettiin kyläjuhlaa. Saimme kuulla viihdyttävää musiikkia Alaviirreläisen tanssiorkesterin Seilin esiintyessä.
Kyläläiset, kesälomalaiset sekä kylältä muuttaneet pääsivät tapaamaan toisiaan
vapaan seurustelun merkeissä ja nauttimaan grillimakkarasta, maukkaista muurinpohjaletuista sekä 4H-kioskiherkuista. Ohjelmassa oli myös arvontaa, tikanheittoa
ja ongintaa. Syötteellä kävimme laskettelemassa 25.3.
Tänä vuonna ohjelmassa on ainakin osallistuminen Avoimet Kylät-tapahtumaan
10.6 sekä Suomi 100-tapahtuma 9.9. Keskipohjanmaa-lehti perustettiin tuona päivänä päivälleen 100 vuotta aikaisemmin Nuorisoseurantalolla. Kesäkioski avautuu
kesäkuussa ja pidämme leikkikenttää. Väliviirteen kyläyhdistys ry.
Kuva ja teksti: Paula Keski-Korpela

Kylillä mahdollisuudet
ovat rajattomat

Kesämusaralli. Vasemmalta Meri, Suvi ja Sini Keski-Korpela, Leena ja Arttu Arvola sekä kaupungin kulttuuripalveluista Minna Porthen.

Kälviän Jokikylän kylätalolla pidettiin maaliskuun 16. päivänä iltama, jossa käytiin
läpi malliesimerkkejä tavasta virkistää oman kylän toimintaa ja ylläpitää palveluja.
Miia Tiilikainen kävi lävitse Eskolan kylän osuuskunnan tarinan ja Reino Herlevi
vei kuulijat Ullavan M-Marketin perustamisvuosiin. Kuulijakunta totesi yhteen
ääneen, että palvelujen perään ei kannata huokailla vaan aidosti ryhtyä toimiin niiden järjestämiseksi omin voimin. Illan aikana nousi esiin myös aloite perustaa nettisivut Kokkolan kylille. Nettisivun etusivulla olisi Kokkolan kyläkartta, josta kylää
klikkaamalla saisi tietoa faktatietoa kylästä ja kyläläisten järjestämästä toiminnasta.
Taustaorganisaationa voisi toimia kylien omat nettisivut ja maakunnallinen eViljo
-palvelu. Kenties hanke voisi hakea rahallista avustusta Pirityisiltä? Asian pohdinta
jatkuu ja toivottavasti asia etenee vielä maaliin asti.
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Edessä elämyksellinen museokesä

Meidän museo -hanke keskipohjalaista paikallismuseotoimintaa kehittämässä
K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa käynnistyi
kesällä 2016 Pirityiset ry:n ja RieskaLeader ry:n rahoittama Meidän museo
-hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita sekä nostaa museoiden profiilia ja
näkyvyyttä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna.
- Meidän museo -hanke tukee kulttuuriperintötyötä toiminnallisesti.
Hankkeen aikana järjestämme erilaisia
alueellista yhteenkuuluvuutta, toimijuutta ja osaamista tukevia tapahtumia
ja tempauksia, jotka pyrkivät vankistamaan kokemuksia keskipohjalaisen kotiseutukulttuurin merkityksellisyydestä,
kertoo hankkeen koordinaattori Anna
Kouhia.
Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat
hankkeen tärkeä kohderyhmä. Heidän
tavoittamisekseen hankkeessa toteutetaan tulevan kesän aikana Keskipohjalainen museopassi, joka innostaa tutkimaan alueen paikallishistoriaa leikin
ja elämyksellisyyden varjolla kuudessatoista museo- ja kulttuuriperintökohteessa. Passissa lasten ja lastenmielisten
oppaana seikkailee ystävällinen museokaveri Vaatermoukka, jonka eväiksi kerätään tarroja alueen paikallismuseoista.
Ilmaisen passin voi noutaa mistä tahansa alueen paikallismuseosta kesäkuun
alusta lähtien, ja kesän lopulla passin
palauttamalla voi osallistua palkintojen
arvontaan.
- Paikallismuseot ovat kiinnostavia
käyntikohteita, joiden runsaaseen esineistöön kietoutuu tuhansia ainutlaatuisia tarinoita kotiseudusta, suomalaisuudesta ja maakunnan historiasta.
Passi tarjoaa lapsille mahdollisuuden
etsimiseen ja löytämiseen. Leikin kautta on mahdollista kasvaa kokemuksellisesti paikalliseen perintöön, Kouhia
uskoo.



Meidän museo -hankkeen koordinaattori Anna Kouhia innostaa ottamaan kesän aikana kuvia paikallismuseoissa ja jakamaan
niitä Instagramissa #meidänmuseo-tunnisteella.
Yksi hankkeen tavoitteista onkin korostaa tarinallisuuden merkitystä osana
alueen elävää paikallishistoriaa. Meidän
museo -hanke on kuluneen vuoden aikana koordinoinut keskipohjalaisten
paikallismuseoiden ja kulttuuriperintötoimijoiden esinetarinoiden keruuta. Esinetarinoiden kautta hankkeessa
pyritään päivittämään kuvaa Suomesta,
maakunnan identiteetistä ja itsenäisyydestä.
Museot ovat lähteneet innolla mukaan tarinatalkoisiin. Hankkeen aikana
maakunnan alueelta on tallennettu 24
museokohtaista esinetarinaa, jotka on
koottu Itsenäisyyden heijastumia – tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta -verkkonäyttelyksi. Tarinat esittelevät muun

muassa alueen kouluhistoriaa, populaarikulttuuria, musiikillista perintöä,
maatalouskulttuurin murroksia sekä
liikkumisen ja merenkulun historiaa.
Osa tarinoista valottaa paikkakuntien
elettyä historiaa symbolisesti, kuten
Toholammin maatalouskulttuurista tarinoiva kirnu, Ullavan muinaissukset
sekä lohtajalainen merenkulkuun liittyvä seilipaatti. Mukana on myös museoiden esinekokoelmiin liittyviä uniikkeja
esineitä kuten Kannuksen koulumuseon
vanha pulpetti, Singer-ompelukone sekä
kälviäläinen luodin lävistämä lakki.
Itsenäisyyden juhlavuonna paikallishistorian merkitys osana maamme historiaa korostuu. Yksi hankkeen tavoitteista onkin lisätä ihmisten osallisuutta

kulttuuriperinnön vaalimiseen.
- On tärkeää muistaa, että elämme ja
teemme historiaa joka päivä. Meidän
museo -hankkeessa haluamme innostaa
ihmisiä tarkastelemaan itsenäisyyden
heijastumia nykyhetkessä. Katse voidaan kääntää itseemme päin esimerkiksi ottamalla Suomi-selfie perinnemaisemassa ja jakamalla kuva #meidänmuseo -tunnisteella sosiaalisessa mediassa,
ideoi Kouhia.
Itsenäisyyden heijastumia – tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta -verkkonäyttely www.itsenaisyydenheijastumia.com
Teksti: Anna Kouhia

 
  


  
    

  

   


Asematie 5, Kannus p. 040 0663 270
jokil.konehuolto@kotinet.com

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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Siitä se alkaa! Tervahaudan sytyttäminen on tarkkaa työtä.

Tervanpolttoa Pahkalassa
Tervanpoltolla on pitkät perinteet
Pahkalassa kuten muuallakin Pohjanmaalla. Tätä vanhaa perinnettä alettiin
elvyttää noin 24 vuotta sitten, jolloin
Pahkalan ja Pernun kylien isännät polttivat ensimmäisen ”uuden ajan” tervahaudan Pernussa. Sen jälkeen on Pahkalassa poltettu vielä kolme tervahautaa.
Seuraava tervahauta poltetaan heinäkuun alussa, jolloin Pahkalassa vietetään
tervaviikkoa.
Tervanpolttoa valmistellaan kolme

vuotta. Puut kuoritaan kolmena kesänä
sekä kaadetaan ja halotaan edellistalvena. Tuleva tervahauta puhdistetaan lauantaina 10.6. ja se on samalla Pahkalan
”Avoimet kylät” –tapahtuma. Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina puut ladotaan hautaan ja peitetään suosta nostetulla rahkalla.
Heinäkuun kuudentena on sitten
suuri päivä, tervahaudan sytytys. Kolmessa ensimmäisessä haudassa toimi
tervamestarina ja samalla tervahaudan

sytyttäjänä Onni Kivelä. Sen jälkeen
tämän kunniatehtävän on saanut hänen poikansa Veikko Kivelä. Sytytysiltana tervahaudan mäki on ollut joka
kerta täynnä tapahtumaa seuraamaan
tullutta yleisöä. Toivottavasti niin käy
tänäkin kesänä.
Tervaviikon ajalle on suunniteltu monenlaista oheisohjelmaa. Leena Heikkilän ja Päivi Kivelän vuoden 2012 tervaviikosta ottamista valokuvista koottu
valokuvanäyttely ”Tervan tie” on esillä
Pahkalan koululla perjantai-iltana ja
sunnuntaina. Lisäksi perjantai-iltana
lauletaan vanhoja kansakoululauluja
ja sunnuntaina on vuorossa ”Suomalainen messu” lauluryhmä Soinnun
esittämänä. Konsertin jälkeen tervanpolttajat laskevat ensimmäiset tervat

KÄLVIÄN
AJOISSA
HALVEMMALLA!
Nyt on koneiden keväthuoltojen aika!
Varaa huoltO HETI!
p. 0400 266 010

MOOTTOREIDEN
KONEISTUKSET
- Sylintereiden porauk set ja hoonaukset
- Kampiakseleiden
hionnat
- Sylinterikansien
koneistukset

Huom! Romutustodistukset meiltä!
Noudamme autonromut ja
maatalouskoneet pois nurkista.

RAUTA JA VÄRI OY
Kaikki
rakentamiseen ja
remontoimiseen

Puh 020 1550 820
Kesäniementie 1, Kälviä

tervahaudasta. Maanantaina vietetään
perinneiltaa voita kirnuten ja perinneleikkejä leikkien. Tiistaille on järjestetty
tervasuunnistus ja suunnistuksen jälkeen
on ohjelmassa vielä sysien nosto. Tervahauta sammutetaan loppuviikosta, kun
hauta on sopivasti palanut.
Tällä tapahtumalla Pahkalan ja Pernun
kylien tervanpolttajat ja kyläyhdistys haluavat pitää yllä vanhaa tervanpolttoperinnettä ja siirtää samalla tervanpolttotaitoa tuleville sukupolville. Toivottavasti
myös lähialueiden asukkaat löytäisivät
tapahtumamme ja tulisivat sankoin joukoin tervaviikon eri tilaisuuksiin.
Teksti ja kuva:
Päivi Kivelä
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Tuleva hattarayrittäjä Laura Isosaari koemaistattamassa tuotteitaan.

Nuorten yrittäjäkoulutuspäivä kyläkeskuksen Voorumissa.
Kuva: Piia Nisula

Yrittäjyyttä yrittäjän silmin Yli-Kannuksessa
Yli-Kannus on yksi Kannuksen viidestä sivukylästä. Kylällämme on reilu
sata taloutta ja noin kaksikymmentä
toimivaa yritystä mm.maataloutta, koneyrittäjyyttä, jäsenkorjausta, kotileipomo, ompelimo, hierojia jne.. Hieman
harvinaisempiakin yrittäjiä kylältä löytyy, sillä helikopterilentoyritys. Yrittäjiä
on siis monelta alalta, heistä osa työllistää itsensä ja osalla on useita työntekijöitä.
Yrittäjyys ja oman yrityksen perustaminen kiinnostaa myös Yli-Kannuslaisia nuoria. 4H tarjoaa nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti. Perustiedot yrittämisestä nuori saa
esim. osallistumalla 4H-yrityskurssille.
Kannuksen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Saarikoski on myös
yrittäjähenkinen ja asuu ”yrityskylällämme”.
Yli-Kannuksen kyläkeskuksessa pyö-

rii yrityskurssi, johon osallistuu viisitoista nuorta Kannuksesta ja Toholammilta.
Nuorista viisi on kylältämme ja kaikki
aikovat perustaa oman 4H-yrityksen
jo tulevana kesänä. On todella mukava
saada lisää nuoria yrittäjiä kylällemme
ja havaita yrittäjyyden jatkumo. Kenties
heistä jonkin yritysidea työllistää jatkossa useitakin henkilöitä.
Kannuksen 4H-yhdistys on linjannut
yrittäjyyskasvatuksen yhdeksi tärkeimmistä nuorille tarjottavista palveluista
muiden ohella. Keväänaikana yhdistys
on tehnyt koulutuksen lisäksi muitakin
tempauksia ala- sekä yläasteilla nuorten
yrittäjyyteen innostamiseksi.
Mielestäni yrittäjyyskurssi kaikkineen
sisältöineen ja laskelmineen on mahtava satsaus nuoriimme, vaikka kaikki ei
aikuisina toimisikaan yrittäjinä niin kyseinen koulutus antaa hyvät lähtökohdat myös vieraalla työskentelylle. Kou-

lutus opettaa tietynlaista ajattelua ja
ymmärrystä yrittämistä kohtaan. Tietous yrittäjän maksamista sivukuluista,
arvonlisäveron käytöksestä sekä muista
vaadittavista maksuista luo ehkä erilaisen näkökannan (tai ainakin resurssit)
myös työntekijälle ja millainen merkitys hänen omalla toiminnallaan sekä
työtehokkuudella on terveen yrityksen
ylläpitoon. Hyvinvoivan yrityksen voimavara ovat yhteen hiileen puhaltavat ja
yrittäjähenkiset työntekijät.
Kyläyhdistyksemme on vuokrannut
kaupungilta entisen, lakkautetun kyläkoulun, jossa on 104m2 vuokra-asunto
vakituisessa käytössä, erilaisia kokoustiloja, voimistelu- ja kuntosali. Kyläkeskuksen ylläpito ja kannattava toiminta
vaativat myös yritystaitoa, jotta kulut
saadaan katettua. Tätä pyöritämme pääsääntöisesti talkooperiaatteella, joka on

varsin hyvin rinnastettavissa yrittäjyyteen. Talkoovoimin pyöritettävät kokonaisuudet, kuten yrittäjyyskin tarvitsevat suurta työpanosta sekä organisointia tunteja laskematta. Ja vaikka tunnit
lasketaan niin joka tunnista ei siltikään
palkkaa nosteta.
Tällä hetkellä omalla yritykselläni
työllistän itseni ja mikäli jossain vaiheessa palkkaan työvoimaa niin jonkinasteisen yrittäjyyskurssin toivon
työntekijöille pidettäväksi, jotta lähtökohtaisesti ymmärtävät mikä merkitys
on yrittäjähenkisellä työntekijällä sekä
eron tunti- ja urakkatyöläisen toiminnalla.
Yrittäjä
Ylikannuksen kyläyhdistyksen pj.
Kannuksen 4H-yhdistyksen pj.
Piia Nisula

#

Kiusaako haittaohjelma?
Tapletti tukossa/lukossa?
Salasana hukassa?
Kirjautuminen ei onnistu?
TV kanavat ei näy ?

Kännyköiden,tietokoneiden,
tablettien päivitykset &
korjaukset & puhdistukset &
tietoturva kuntoon

TIETOKONEHUOLTO
AIMO KALLIO
0500 876 466

Heinolankaari 10, 67600 KOKKOLA

Myymälä p. 010 768 4660

www.hankkija.fi
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Lampinsuojalla klo 19 (säävaraus)
Marttojen kahvio
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ke

6.6. Sykäräisen karaokepiiri, Maija Mäntykorpi ja Terho Luoma
13.6. Pint o´The Times: Juho Kosonen, Einari Kärnä ja Tuomo
Leppiniemi
20.6. Hannu Annala, kitara ja Hannu Ilmolahti, laulu
27.6. Toholammin Harmonikkakerho, johtaa Veikko Päivärinta
4.7. Mirjamituvan porukan vetämä yhteislaulutilaisuus
11.7. Kaiku-yhtye: Anna Hakala, Paavo Mikkonen, Severi Hietala,
Samuli Kiiveri, Oskari Paakki
18.07. Elonjyvä, johtaa Riikka Haapamäki
26.07. Eero Laine, Antti Turpeinen ja Jaakko Välikangas

UUDET
RAHOITUSMUODOT
RIESKASSA!

Huhtikuun alusta 2017 Rieska-Leaderissä on hallituksen päätöksellä otettu testattavaksi uudet rahoitusmuodot Nuoriso-Leaderin rinnalle.
Bisnes-Leader & Yhteisö-Leader ovat nimiensä mukaisesti pieniin yritysten
ja yhteisöjen tarpeisiin kehitetyt. Molemmissa haku toimii sähköisesti Rieskan
nettisivujen kautta hakulomakkeella.
Yhteisö-Leader ja Bisnes-Leader toimivat samanlaisella periaatteella, kuin hyväksi havaittu Nuoriso-Leader -tuki, eli haku on helppoa, nopeaa ja tuki maksetaan ennakkoon. Hakija raportoi tuen käytöstä Rieska-Leaderille. Ja hakea voi
milloin tahansa, päätöksiä tehdään bisnes-leaderissä jatkuvasti ja yhteisö-leaderissä kolme kertaa vuodessa!
Uudet rahoitusvälineet on tarkoitettu niille yhdistyksille ja yrityksille, joiden
kehittämistarpeiden kustannukset eivät ylitä varsinaisten Leader-tukien alarajoja ja luonnollisesti toiminta pitää olla Rieska-Leaderin alueella. Yhteisö-Leader
tuki on 100–500 euroa, enintään 50 % kustannusarviosta. Bisnes-Leader tuki on
100–1 000 euroa, tukiprosentti määräytyy tuen kohteen mukaan; Investoinneissa
tuki on enintään 35 % kustannusarviosta ja kehittämisprojekteissa enintään 50
% kustannusarviosta. Tämä menee siis samoin kuin normaaleissakin yritystuissa.

Nuoriso-Leader
Nuoriso-Leaderiin on myös tulossa muutoksia. Uusi, koko Pohjois-Pohjanmaan
yhteinen, logo otetaan pikkuhiljaa käyttöön ja tämän vuoden aikana aukeaa uusi
nuorisoleader.fi -sivusto. Haku ja raportointi tulevat siirtymään uuden sivuston
alle. Lisäksi sivuille tulee täysin uusia ominaisuuksia mm. toteutuneista hankkeista.
Kirjoittanut Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti valmistuu vuosittain aktiivisten
kylien, sekä hanke- ja yhdistystoimijoiden kirjoituksilla ja toiminnalla.
Keskipohjalaiset Kylät ry. on voittoa tavoittelemateon maakunnallinen
yhdistys. Ilmoitustuotto käytetään kylien kehittämistyöhön.
Kustantaja: Keskipohjalaiset Kylät ry.
Y-tunnus: 1705127-7
painos: 34 000 kpl
paino: Lehtisepät Jyväskylä
Toimitus ja sivunvalmistus:
Anja Jussila
p. 046 5575 199
s-posti: lehti@kpkylat.fi

Kannen kuvat:
Päivi Kivelä
Marko Kivelä
Anne Kouhia
Aimo Kallio
Sanna-Maija Kauppi
Kaisa Suomala
Ullavan nuorisoseura

Kiitämme nöyrimmästi kaikkia lehden sisällön tuottamisesta sekä ilmoittajia!

e
e
e
e
e

Poutun lihajalosteita
Finn Springin tuotteita
Poppamiehen tuotteita
Runsas Salaattipöytä
Tuoreita leivonnaisia

Tilauksesta voileipäkakut
Täytekakut ym. leivonnaiset

Tehtaankatu 1, Kannus puh. 044 2353 845 tai 044 2513 68
Avoinna ma-pe klo 11-17
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Rieska-Leaderin juhlavuosi huipentui 7.10.2016 vietettyyn omaan 20-vuotisjuhlaan Ylivieskassa Akustiikassa. Juhlaan oli kutsuttu kaikki 20 toimintavuoden
aikana yhdistyksen hallituksessa mukana olleet, yhteensä yli 90 henkilöä sekä runsaasti eri yhteistyötahoja.

Leader Rieskan rahaa on jaettu yli 20 vuotta!
Rieska-Leader ry vietti vuoden 2016
syksyllä jo 20-vuotissynttäreitään perustamisestaan ja toiminnastaan Leader-toimintatavalla koko taipaleen
ajan. Juhlavuotta vietettiin alueen eri
kesätapahtumissa, mm. Himangalla
Raumankarin markkinoilla sekä Kannuksen kesäpäivissä oltiin ”telttailemassa” ja jakamassa rieskaa nimemme
mukaisesti. Juhlaseminaaria pidettiin
Nivalassa yhdessä Keskipiste-Leaderin
kanssa elokuun lopulla.
Moni teistä jäsenistäkin kävi piipahtamassa Leader-teltalla ja osallistui
juhlaseminaariin - on ollut mukava
muistella menneitä yhdessä! Kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu paljon
hankkeita, ihmisiä, tapahtumia ja toimintaa. 20 vuoden aikana rahoitettuja
hankkeita esiteltiin 20 hanketta vuosien varrelta -näyttelyssä. Näyttely kiersi
kaikki Rieska-Leaderin alueen kirjastot loka- ja marraskuun aikana.
Rieska-Leaderin juhlavuosi huipentui 7.10.2016 vietettyyn omaan
20-vuotisjuhlaan Ylivieskassa Akustiikassa. Juhlaan oli kutsuttu kaikki 20
toimintavuoden aikana yhdistyksen
hallituksessa mukana olleet, yhteensä
yli 90 henkilöä sekä runsaasti eri yhteistyötahoja.
Rieska-Leader muisti entisiä ja nykyisiä hallituksen jäseniään oulaistelaislähtöisen taidegraafikko Lotta Nevanperän tekemillä grafiikanvedoksilla.
Vuosirenkaita -niminen grafiikkavedossarja on tehty Rieska-Leaderille tilaustyönä juhlavuoden kunniaksi.
Juhlassa palkittiin myös RieskaLeaderin toimihenkilöitä. Suomen
Kylätoiminta ry:n hallitus myönsi,
Rieska-Leader ry:n hakemuksesta,
Suomen Kylätoiminta ry:n kultaisen
ansiomerkin toiminnanjohtaja Kirsti
Oulasmaalle. Kultaisen ansiomerkin

on ollut mieluinen urakka kokoontua
käsittelemään lukuisia hyviä hakemuksia. Tähän mennessä myönteisiä
hallituksen päätöksiä onkin tehty jo
108 kpl. Näistä suoria yritystukia tai
yritysten yhteistyöhankkeita on reilu
kolmannes, ja loput ovat erilaisia yhteishyödyllisiä kehittämishankkeita tai
investointeja. Leader-tukea näihin on
sidottu 4,1 m€ ja toimijoiden omaa rahaa ja talkootyötä reilut 2 m€. Kuluva ohjelmakausi on osoittanut jälleen
tarpeellisuutensa. Erityisen ilahduttavaa on ollut uusien hakijoiden määrä ja
yritysten yhteistyöhankkeet.

perusteena ovat erityisen painavat ansiot paikalliskehittämisessä. Oulasmaa
on toiminut Rieska-Leaderissä erilaisissa tehtävissä vuodesta 1997 lähtien.
Lisäksi toiminut muun muassa SYTY
ry:n hallituksessa ja varapuheenjohtajana sekä muissa maaseudun kehittämistehtävissä. Rieska-Leaderin hallitus myönsi Suomen Kylätoiminta ry:n
hopeisen ansiomerkin Leader-neuvoja
Heidi Pasaselle. Ansiomerkki myönnetään yli 12 vuoden ansiokkaasta toi-

minnasta toimintaryhmätyön luottamus- ja toimihenkilötehtävissä. Pasanen on toiminut sekä yhdistyksen hallituksessa että toimihenkilönä vuodesta
2005 lähtien.

Rahoituskuulumisia
kevääseen 2017
Aktiiviset hakijat ovat pitäneet meidät
Leader-yhdistyksen työntekijät kiitettävästi liikkeellä – ja myös hallituksella

Vaikka ollaan keskellä ohjelmakautta täydessä työn touhussa, on katseet
suunnattu kovasti tulevaisuuteen. Valtakunnallisessa Leader2030-työpajassa
on aloitettu pohtimaan tulevaisuuden
Leader-toimintatavan tarkoitusta,
tehtävää ja toimintatapoja. Tulevissa
tapaamisissa keskustellaan mm. siitä,
onko Leader-ryhmä jatkossa rahoittaja,
kehittäjä vai paikallisten voimavarojen
jalostuskanava – vai kaikkea näitä.
Tässä ideointivaiheessa kaikenlaiset
ajatukset ja visiot laitetaan siis lentoon.
Jatkossa kuntien, yritysten ja yhdistysten yhteistyöllä on entistä suurempi merkitys alueen elinvoimaisuuteen
ja viihtyisyyteen. Paikallisia palveluita tullaan tuottamaan uusilla tavoilla.
Rieska-Leader on mielellään tukemassa tällaisia kokeiluja. Tarvitaan siis juuria ja siipiä. Vaikka satavuotiasta Suomea muokataan suurilla maakunta- ja
soteuudistuksilla, paikallinen maaseudun kehittäminen jatkuu. Leader säilyy lähellä. Tähän ihmisen kokoiseen
toimintaan olette kaikki tervetulleita
mukaan!
kirj. Heidi Pasanen &
Kirsti Oulasmaa
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Matot - Matonkuteet - Käsityötarvikkeet

www.lanka-tekstiili.fi

Kotimainen ontelokude........... 14,00€/kg
Puuvillaräsymatto.................... 33,00€/m
Trikookude............................... 7,00€/kg
MEILTÄ MYÖS MUOVIMATOT 27€/m,
MYÖS ISOJA MUOVIMATTOJA
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Rieska-Leaderin
omat rahoitukset
Nuoriso-Leader
Tukea nuorten omiin, pieniin projekteihin,
tuki 100–500 €

Yhteisö-Leader

Tukea yhdistysten ja yhteisöjen pieneen
kehittämiseen, tuki 100–500 € (50 % kust.arv.)

Bisnes-Leader

Tukea pienten ja aloittavien yritysten
kehittämiseen, tuki 100–1 000 €

(investoinnit 35 % & kehittäminen 50 % kust.arv.)
TEHTAANMYYMÄLÄ KAUSTISEN SALONKYLÄSSÄ
Salonkyläntie 355, 69600 Kaustinen (10km Kokkolan suuntaan)
Avoinna ma-pe 12-15, la 10-15 Puh. 040 - 7000 440

Myymälä avoinna sovittaessa myös muina
aikoina, soita ja kysy rohkeasti!

HELPPO, NOPEA & JATKUVA HAKU
haku ja lisätietoja kaikkiin rahoituksiin:

www.rieskaleader.fi

Valokuvaamo avoinna:
Ma-pe 10-17
La 10-14

* Passikuvat
* Kehystyspalvelu
* Juhlakuvaukset
* Muotokuvaukset
* Kuvanvalmistus


KODIN TERRA
KOKKOLA
PRISMA KOKKOLA
ark. 8-22, su 10-22

Heinolankaari 4, puh. 020 780 8700
Ark. 7–21 | la 8-18 | su 10–18

Digikuvat voit teettää meillä
nyt myös netin kautta!
Käy tutustumassa palveluun
nettisivuillamme!
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Mäkiraonmäen kesätapahtumat 2017
Kesäkuussa

MUSEOPASSI
OPASTAA
KESÄÄN
Keskipohjalainen museopassi
tutustuttaa paikalliseen
kulttuuriperintöön
16 museokohteessa
maakunnan alueella.

ke 7.6. klo 19.

Johanna Leinonen & Janne Palmiola

ke 14.6. klo 19.

Hannu Ilmolahti ja Hannu Annala

su 18.6. klo 17.

Vaskiseitsikko Saaren Soittajat

ke 21.6. klo 19.

Hannu Luostarin yhtye

ke 28.6. klo 19.

Kannuksen Soittokunta

Heinäkuussa
la 1.7.

Tasavuosipiknik

ke 5.7. klo 19.

Monologi, Marika Sampio-Utriainen

ke 12.7. klo 19.

Kannuksen Harmonikkakerho

ke 19.7. klo 19.

Hannu Luostarin yhtye

ke 26.7. klo 19. Onnenonkijat
- Muutokset mahdollisia Lisätietoja:
Kannuksen vapaa-ajanpalvelut, kulttuuritoimi, sirkka.laurila@kannus.fi

Tutustu vähintään
kahteen museoon ja kerää
eväitä museokaverin
piknikretkelle!

www.itsenaisyydenheijastumia.com/museopassi
www.itsenaisyydenheijastumia.com/meidanmuseo

Nimetön 1 1

Mäkiraonmäen museot avoinna kesä-heinäkuussa ma – pe 14 – 19,
pihasoittoiltoina 14-20. Muina aikoina ryhmille tilauksesta.
Liput / museoiden avaus Aapan tuvan kahviosta: aikuiset 2€,
lapset (7-15v.) 1€, ryhmät 1€/hlö, koululais- ja päiväkotiryhmät vapaa pääsy.
Yhteystiedot / varaukset: 4H, puh. 044 2403821 / Sari,
Kulttuuritoimi, puh. 044 4745238 / Sirkka
Tervetuloa!

11.5.2017 11.55.54

Koti vakaalle pohjalle
uudella korkosuojalla
Me haluamme olla mukana tekemässä omistaja-asiakkaidemme koteja vakaalle pohjalle.
Siksi tarjoamme käyttöösi pitkän kiinteän koron: ainutlaatuisen korkosuojan asuntolainalle.
Se varmistaa alhaisen korkotason koko laina-ajalle.

Liity joukkoomme: op.ﬁ/omamme

