Ullavan M-market on enemmän kuin ruokakauppa

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone

Ullavan M-Market Lukkarista on muodostunut kyläläisten kokoontumispaikka, jonne muun muassa paikalliset ja lähialueella urakoivat työmiehet tulevat heti ovien
avautuessa aamukahville. Myöhemmin päivällä Satu Kalliokoski ja talon muut myyjät saavat toivottaa heidät tervetulleeksi lounaalle.
Kukapa olisi uskonut, että Ullavan
kirkonkylällä menestyisi ruokakaupan lisäksi lounaskahvio ja pubi.
No, kyläläiset uskoivat, ja uskovat
yhä. Heinäkuussa 2011 avatusta MMarket Lukkarista on kasvanut koko
kylän olohuone, jossa ei käydä vain
pikaostoksilla vaan myös istutaan
iltaa, syödään, juodaan ja rupatellaan
– ja lähdetään kotiin kauppakassit
täynnä.
-Nyt myynnit näyttävät hyvältä. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä ajattelimme, että toiminta saataisiin plussalle 3-4 vuodessa, ja aikataulu näyttää
edelleen realistiselta, miettii markettia
ylläpitävän Ullavan Palveluosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reino
Herlevi.
-Kauppa on yksi pala pelissä, jossa
kaikki palvelut vaikuttavat toisiinsa ja
Ullavan vetovoimaan asuinpaikkana.
Jos kauppa puuttuisi, olisi suuri vaara,
että julkiset palvelut, kuten sosiaali- ja
terveyspalvelut karkaisivat kauemmaksi
ja koko kylä näivettyisi.
Hyvää ei tule helpolla, ei kaupan perustamisessakaan, vaikka osuuskunta
saikin Pirityiset ry:ltä tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Herlevi myöntää, että ensimmäisenä vuonna
ovia pidettiin auki liiankin pitkään ja

liian isolla työntekijämäärällä.
-Mutta vähemmällä väellä emme olisi silloin pärjänneet. Kaikki on opittu
kantapään kautta, eikä se välttämättä
ole mikään huono tapa oppia.
Entisten ja nykyisten ullavalaisten
omistama Ullavan Palveluosuuskunta
työllistää tällä hetkellä kolme vakituista työntekijää ja tarjoaa työtä nuorille
harjoittelijoille – ja isolle joukolle talkoolaisia, jotka käyvät muun muassa siivoamassa ja pistämässä tavaroita hyllyyn
kiireisimpinä tavarantoimituspäivinä.
-Ei taida toista sellaista kauppaa löytyä, jossa kaksi entistä kunnanjohtajaakin (itsenäisen Ullavan kunnanjohtajat
Jouko Klemola ja Sten Varila) kävisi talkoilla töissä, naurahtaa hallituksen jäsen
Terttu Videnoja, joka itsekin lukeutuu
talon talkoolaisiin.
Videnoja ehti olla vuoden irti maatilan
navettatöistä, kun paikallinen K-kauppias sulki myymälänsä Ullavan kirkonkylällä ja kyläläiset päättivät paikata sen
jättämän aukon itse. Ensin perustettiin kirkonkylän seudulle kyläyhdistys
ja heti perään palveluosuuskunta, joka
osti tyhjilleen jääneen kauppakiinteistön omakseen. Muun muassa pitäjän
sähkö-, lvi- ja rakennusalan ammattilaisten ja kaikkien vähänkään kynnelle
kykenevien apua tarvittiin kiinteistön

remontoinnissa ja kaupan käynnistämisessä.
Terttu Videnoja kävi aluksi vain siivoamassa ja järjestelemässä hyllyjä,
mutta nyt hän on tuttu näky myös kaupan kassalla.
-Kun kuulin, että apua tarvittiin, olin
heti valmis kuin partiopoika. Haluan
tehdä oman osani, että kauppa säilyy
täällä – ja onhan tämä hupaisaa: olen
sanonutkin, että olen ollut koko ajan
väärällä alalla.
Terttu Videnojan mukaan kaikki talon
työntekijät haluavat palvella asiakkaita
niin pitkälle kuin suinkin on mahdollista: jos jotakin ei löydy hyllystä, sitä
hankitaan ja vaikka saman tien, jos joku
myyjistä tai hallituksen jäsenistä sattuu
olemaan sopivasti tukkukäynnillä. Reino
Herlevinkin mukaan pieni pärjää palvelulla. Tulos tehdään päivittäistavarakaupassa, mutta arkilounas, kahvio, pubi-illat, Veikkaus, Toto, Kotikatsomon dvdvuokraus ja yhteistyö Kälviän Apteekin,
Kokkolan Työkaluässän, Maatalous
Koskelan ja Toimintakeskus Tuulikummun kanssa tukevat toimintaa.
-Välimatkat muihin marketteihin ovat
niin lyhyet, ettemme voi supistaa valikoimaa tai pistää hintoihin Ullava-lisää.
Meille lisäarvoa tuo esimerkiksi hyvä
ruoka, jota tullaan syömään kauempaakin, Herlevi huomauttaa.

Tulevana kesänä Ullavan Palveluosuuskunnan on tarkoitus puhkaista ovi
kaupan seinänaapuriin, entisiin Postin
tiloihin ja rakentaa sinne kabinettitilat,
jotka olisivat arkipäivisin ruokailijoiden
käytössä ja vuokrattavissa vaikkapa kokouskäyttöön. Samalla saataisiin lisätilaa Kokkolan Työkaluässän tuotteille.
-Maatalouskauppa ei lähtenyt liikkeelle, kuten olimme toivoneet, joten
pienennämme sitä puolta ja lisäämme
Työkaluässän valikoimaa. Se yhteistyö
on toiminut erinomaisesti.
Kiitoksen saa myös Ullavan kirkonkylän seudun kyläyhdistyksen kanssa
tehtävä yhteistyö: sen ansiosta pitäjään
ei ole saatu ainoastaan kauppaa palveluineen vaan myös koko joukko uusia
tapahtumia. Kevättalvella järjestettiin
ensimmäinen Lukkari Pilkki, ja tämän
vuoden kalenterissa ovat uusina muun
muassa onkikilpailu ja syksyn erämarkkinat.
Viikko ennen juhannusta tanssitaan
Kari Vepsän tahtiin kyläyhdistyksen
rakentaman hevos- ja koiraharrastuskeskuksen avajaisia – totta kai Lukkarin pihalla.
-Joka kuukausi täytyy tapahtua jotain.
Onneksi kyläläisillä ideoita riittää – siitä
tämä ei ainakaan ole kiinni.
Teksti ja kuva: Kati Jylhä
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Haasteita kerrakseen!

M

aassamme on sosiaali- terveyspalvelujen järjestämiseksi tehty merkittäviä linjapäätöksiä. Suuret
ERVA-alueet tuovat jatkossa uutta ajattelua palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Soteratakaisun taustalla on valtion ja kuntien rahakirstujen tyhjyys. Nyt onkin syytä olla huolissaan siitä, miten ja millaisia palveluja saamme tulevaisuudessa, eikä vähäinen ole huoli
näiden palvelujen saatavuudessa.
Olemme tottuneet siihen, että peruspalvellut ovat olleet meille tarjolla lähellä, esimerkiksi omissa terveyskeskuksissa. Mutta miten löydämme palvelut tulevaisuudessa? Aiheuttaako sote-uudistus sen, että kustannustehkuuden nimissä palvelut järjestetään ja tuotetaan jatkossa keskitetysti isoissa yksiköissä, ja näin asukkailta
katoavat lähipalvelut kaupunkikeskuksiin - pitkien välimatkojen päähän?
Meidän on syytä terästäytyä! Demokraattisessa järjestelmässä päätökset tekevät kansalaisten valitsemat päättäjät, heidän kauttaan voimme vaikuttaa tuleviin ratkaisuihin. Meidän tulee muistuttaa heitä, että me asukkaat haluamme ja voimme itse osallistua oman ja yhteisöjemme hyvinvoinnin turvaamiseen liittyvään päätöksentekoon.
Kun nyt on syyttä säästää, niin ainoa tapa säästötoimenpiteille ei ole palvelujen lakkauttaminen ja keskittäminen. Säästöjä saadaan aikaiseksi myös määrätietoisella palvelujen kehittämistyöllä; hallinto-, hoiva- ja hoitoprosessien uudenalisella ajattelulla. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja ei saa nähdä ”yksinäisenä
saarena yhteiskaunassa”, vaan kiinteässä yhteydessä ihmisen jokapäiväiseen elämään ja muihin palveluihin.
Ihmisten hyvinvointi rakentuu erilaisten asioiden varaan. Siihen tarvitaan myös omaa toimintaa, läheisiltä
saatua apua ja välittämistä. työtä mitä meidänkin kylien ihmiset ovat jo perinteisesti osanneet tehdä.
Kai-Eerik Känsälä on valittu Keskipohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtajaksi
syyskokouksessa 2013. Toimintakautensa
hän aloitti 2014 vuoden alusta.
Leipätyökseen ”Kaitsu” toimii kehittäjänä Kunatyhtymä Kaksineuvoisella.
Kotoisin ja asuuu Kaustisella, Puumalan kyläsä, poikamies.
Ikää sopivasti, tukka hyvin ja kello
näkyvillä.

Tuloksellisessa kehittämistyössä on ensiarvoista nostaa ammatillisen ja poliittisen tietämyksen rinnalle meidän
palveluja käyttävien ihmisten kokemukset ja tarpeet. Hyödynnettävä se kaikki paikalliseen asiakas- ja asukasasiantuntemukseen pohjautuva tieto, kun maassamme uudistetaan sote- palvelurakenteitaan.
Meidän kylien asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle ovat äärimmäisen tärkeitä kunnalliset ja yksityiset
palvelut, jotka osaltaan antavat turvallisuuden tunteen siitä, että myös maaseudulla voi ja saa elää. Sosiaalija perusterveydenhuollon palvelujen saatavuudesta tulevaisuudessakin on meidän jokaisen kannettava suurta
huolta, etsittävä uusia, kansalaisten omia keinoja, joilla vaikuttaa niiden säilymiseen ja kehittymiseen. Rakkaat
Kyläläiset, meille riittää haasteita!
Kirjoittaja on Keskipohjalaiset Kylät ry:n uusi puheenjohtaja
Kai-Eerik Känsälä

Kylien palvelut hakemistoksi
Ruotsalon kyläyhdistys ry. haastaa
kaikki keskipohjalaiset kylät kokoamaan oman kylän palveluhakemiston. Ruotsalon hakemisto kattaa tällä hetkellä lähes 30 erilaista palvelua
jäsenkorjauksesta vaatemyyntiin ja
metsästysmatkojen järjestämisestä
valokuvauspalveluihin. Hakemisto
kertoo lyhyen kuvauksen palvelusta
ja keskeiset yhteystiedot. Kriteerinä
on, että palveluntarjoaja on kyläläinen ja asiakkaan ei tarvitse poistua
oman kylänsä ulkopuolelle vastaanottaessaan palvelun.
Hakemisto on vastaisku puheille kylien palvelurakenteen mitättö-

myydestä ja kannustin oman lähipalvelun tärkeyden ymmärtämiseen.
Intoa hakemiston laadintaan lisäsi
kaupungin suunnittelemat kyläkortit, joiden tarkoitus on antaa kuva
myös kylien palvelurakenteesta.
Etäältä katsoen kylät vaikuttavat liian usein hiljaisilta nukkumalähiöiltä,
joissa ei ole juuri lainkaan palveluita.
Ruotsalon hakemisto on jaettu jokaiseen kotitalouteen kevättiedotteen lomassa. Kyläläiset ovat antaneet hakemistosta erittäin hyvää
palautetta. Useat ovat tunnustaneet,
että monista palveluista he eivät olleet aikaisemmin kuulleet. Myös pal-

veluntarjoajat ovat olleet mielissään
kyläyhdistyksen kädenojennuksesta.
Uusi Ruotsalon palveluhakemisto
kolahtaa postiluukuista jälleen syksyllä tai viimeistään taas kevättiedotteen lomassa. Näin palvelutiedotteen
päivitystyö säilyy virkeänä, eikä yhtäkään palvelua tulla unohtamaan.
Oletko sinä tietoinen kaikista kyläsi
palveluista?
Sanna-Maija Kauppi
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Kunniamerkkejä
kylätoimijoille
Keskipohjalaiset Kylät ry jakoi
syyskokouksessaan ansiomerkejä
sekä vuoden kylätoimija kunniakirjoja kyläyhdistysten hakemuksien perusteella.
Ruotsalon kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Terttu Karhulahti on läpi
vuosikymmenten tehnyt pyyteetöntä
ja tunnollista työtä oman kylänsä parhaaksi. Moni asia Ruotsalossa ei olisi
toteutunut ilman Tertun vahvaa panosta käytännön toteutuksessa. Muutamina esimerkkeinä mainittakoon:
Paskalaakan tanssit, lauluillat, kesä- ja
joulujuhlat sekä monet muut lukuisat
kylätapahtumat, jotka Terttu on emännän roolissa vienyt alusta loppuun asti.
Työtä ja vaivannäköä Terttu ei ole koskaan kaihtanut.
Nurina ja pessimismi eivät ole osa
Terttua, vaan hän osaa nähdä asioissa
aina hyvän eikä valita turhista. Tertulle
on ominaista antaa tuki uusille toimintatavoille ja ideoille. Ylipäätänsä Tertulla on ystävällinen ja välitön asenne
kanssaihmisiin. Hän tuottaa aurinkokennon lailla varaavaa lämpöä ja energiaa ympärilleen. Ristiriitatilanteissa
Terttu on sovitteleva ja kompromisseja
hakeva.
Tertun kanssa on helppo olla ja toimia. Kaikkien kyläläisten hyvinvoinnin
kehittäminen on Tertulle tärkeää, niin
nuorten kuin iäkkäämpien. Tästä osoituksena mainittakoon, että Terttu lähti
mukaan tukemaan Ruotsalon vanhempainyhdistyksen toimintaan, kun yhdistys keväällä 2012 perustettiin. Ilman
Tertun antamaa apupa ja ohjeistusta
kirjanpidollisiin tehtäviin, olisi vanhempainyhdistyksen perustaminen kohdannut huomattavia haasteita.
Tertun rautainen ammattitaito kylätoiminnan kirjanpidossa ja talouden
hoidossa on mahdollistanut monen
pienen ja isomman hankkeen toteuttamisen.
Kuluneiden vuosikymmenten aikana
Terttu on kantanut huomattavan vastuun myös kylätapahtumien tiedotuksesta. Tertulla on aina kamera mukanaan. Ilman Terttua monet tapahtumat
olisivat jääneet täysin ilman kuvallisia
muistoja. Kuviaan Terttu on säännöllisesti välittänyt niin lehtiin kuin kyläyhdistyksen omille sivuille. Kameran
ohella Tertun hyppysissä viihtyy myös
kynä, sillä Terttu on aktiivisesti raportoinut kyläyhdistyksen toiminnasta ja
kuulumisista paikallislehteen. Usein
sanotaankin, että Ruotsalo on toiminnallinen kylä, jossa aina tapahtuu. Valtaisa kiitos tästä kuuluu Tertulle, joka on
toimintansa kautta luonut Ruotsalolle
aktiivisen kylän maineen ja aseman.
Terttu on esimerkillinen toimija nyky-

yhteiskannassa, jossa kolmannelle sektorille kasaantuu entistä suurempi vastuu ihmisten hyvinvoinnista.
Ruotsalon kyläyhdistyksen
hallituksen puolesta
Sanna-Maija Kauppi

Ansioluettelo

- Ruotsalon Kyläyhdistyksen hallituksessa 2002-2011.
- Ruotsalon Kyläyhdistyksen rahastonhoitaja 2003- ja edelleen.
-KälviänMarttojen jäsen 15 v, sihteerinä.
- Keski-ja Etelä-Pohjanmaan Marttapiirin hallituksessa 8 v.
- SVUL:n Keski-Pohjanmaan Piirin
hallituksessa 4v, Piirin Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja 2 v.
- Kokkolan Naisvoimistelijoiden hallituksen sihteerinä 5v, Kälviän Nv. 10 v, puheenjohtajana 2 v, sekä Jyväskylän Naisvoimiselijoiden rahastonhoitajana 3v.
- Kälviän evl. seurakunnan kirkkovaltuustossa ja lähetysjohtokunnan pj 4 v.
- Kälviän Kansalliset Seniorit hallituksessa ja sihteerinä 4 v. Jäsenenä yhteensä
13 vvuotta.
- Ruotsalon Maa-ja Kotitalousnaisissa
rivijäsenenä n 15 vuotta.

Terttu Karhulahti ottai hämmentyneenä, mutta kiitollisena vastaan hopeisen ansiomerkin, sekä vuoden kylätoimija kunniakirjan. Kuva: Heidi Pasanen.

Pronssinen
ansiomerkki
Toholammille

Antero Kerttula on Toholammin Kyläyhdistyksen perustajajäsen 9.10.2006
lähtien, jossa hän on toiminut hallituksemme jäsenenä yhdistyksemme
alkumetreiltä lähtien. Hallituksemme
jäsenyyden lisäksi Antero Kerttula on
toiminut kyläyhdistyksemme rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä. Lisäksi
Anteron vastuualueena ovat olleet kyläyhdistyksemme eri hanketoiminnoista
aiheutuneet kirjanpito ja rahaliikenteen
hoito.
Antero Kerttula on myös aktiivisesti
mukana mm. Tohotuli-teatteriyhdistys
Ry:n näytelmätoiminnassa sekä Tohlammin Mieskuorossa.
Toholammin kyläyhdistys:
Katariina Lempinen, puheenjohtaja
ja Veijo Porkola, sihteeri.
Antero Kerttula kiitti nöyrästi saamastaan huomionosoituksesta.
Kuva: Heidi Pasanen.
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Halsua

Tiesitkö mistä kaikesta saat kotitalousvänennystä?
Kodinhoito- ja siivouspalvelut
puh. 044 5676 864

Kannus
- pienet ja suuret remontit, maalaukset
- tuomme materiaalit, siivoamme jäljet
puh. 044 5676 864
www.duunimies., info@duunimies.

Tuki-, siivous-, remontti ja ATK palvelut
050 591 1259 siivous- ym. tukipalvelut
050 525 6532 remonttityöt
050 522 6608 neuvonnat, tiedustelut
info@kannustava.com, www.kannustava.com

- ATK -huollot ja asennukset
- ilmalämpöpumput, kodinkoneet
puh 044 521 0590
s-posti: jokihuolto@gmail.com

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ
Tavanomainen kotitaloustyö mm.

Vähennykseen oikeuttavaa työtä ei
kuitenkaan ole esimerkiksi sisustussuunnittelu tai likakaivon tyhjennys.

Tavanomainen
hoiva- ja hoitotyö
Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on
normaalisti kotona tehtävä työ, kuten
lasten tai vanhusten hoitaminen kotona.
Tavanomaisena kotona tapahtuvana
hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä kampaajan, parturin, kosmetologin tai muun
vastaavan tekemää työtä, vaikka se
poikkeuksellisesti tehtäisiinkin henkilön kotona. Terveyden- tai sairaanhoitopalvelusta ei myöskään saa kotitalousvähennystä, kun työn tekee koulutettu
sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kunnossapito
Piha- ja huonesiivous
remontit ja kuljetukset

puh. 050 520 7325, 050 056 1909

Kokkola
Kotisiivoukset, ikkunanpesut,
remonttityöt

Puh. 06-835 1223, 040 061 8895

Kaustisen seutukunta
Kotisiivoukset
Puh. 045 887 7720
050 520 6758

yhteydessä.

tajalta etukäteen muutosta ennakon-

nystä sovellettaessa uudisrakentamiseen
verrattavaa rakentamista on muun muassa laajentaminen, käyttötarkoituksen
muuttaminen tai sisätilojen täydellinen
uusiminen. Myös grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista eikä
siten oikeuta kotitalousvähennykseen.
Uudisrakentamisena ei pidetä kuitenkaan kattamattomien rakennelmien,
kuten esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista ennestään rakennettuun rakennukseen.

tukselle. Kannattaa kuitenkin tarkistaa
esitäytetty veroilmoitus ja lisätä kotitalousvähennystä koskevat tiedot, jos ne
puuttuvat veroilmoituksesta.
Vähennys myönnetään sinä vuonna,
jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

siivous, kaupassa käynti, ruoan Uudisrakentaminen ja kaikki siihen pidätysprosenttiinsa. Tällöin kotitalolaitto, nurmikon leikkaus ja lu- verrattava rakentaminen ei oikeuta ko- usvähennyksen tiedot siirtyvät yleensä
menluonti.
titalousvähennykseen. Kotitalousvähen- automaattisesti varsinaiselle veroilmoi-

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa
kunnossapito- ja perusparannustyötä on
muun muassa, keittiön, kylpyhuoneen
tai muiden huoneiden remontointi,
sauna- ja kellaritilojen remontointi, rakennusten maalaaminen, parvekelasien
asennus, putki- ja sähkötyöt sekä lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen.
Kiinteistöön kohdistuvista huoltotoimenpiteistä voi myös saada kotitalousvähennyksen. Tällaisia ovat esimerkiksi
lämmityskattilan öljypolttimon huolto,
lämmityskattilan puhdistus, lämmityskattilan hyötysuhdemittaus ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, mittaus,
säätäminen sekä huolto. Vähennystä ei
kuitenkaan saa nuohouksesta.
Vähennykseen oikeuttavana kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden ja
laitteiden, kuten kylmälaitteiden tai astianpesukoneen, asennusta ja korjausta,
ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön

Tietotekniikan neuvontaja asennuspalvelut
Kotitalousvähennykseen oikeuttavia
tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat muun muassa: digilaitteen
tai antennin asentaminen ja korjaaminen, tietokoneen tai sen oheislaitteen
asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen
ja asentaminen, tietoturvapalveluiden,
hankittujen ohjelmien ja hankittujen
päivitysten asentaminen tietotekniselle
laitteelle sekä kodissa tapahtuva kodin
tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö.
Kun ostat palveluja kotiin tai vapaaajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä,
kunnossapito- ja perusparannustyöstä
sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.
otitalousvähennystä pitää hakea itse.
Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee
ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan
verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.
Työn teettäjä voi myös hakea verot-

Vähennyksen määrä
Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn
osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.
Kotitalousvähennyksenä voit vuonna
2014 vähentää 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut
tai 45 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta.
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2 400 euroa
vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron
omavastuuosuus.
Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2014
yritykseltä ostamissasi palveluissa työn
osuus on yhteensä noin 5 555 euroa [(5
555 x 45 %) - 100) = 2399,75].
Vähennys on henkilökohtainen, joten
pariskunta voi vuonna 2014 saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun
he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron
raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää
vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu
tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

Lähde: Verohallinto
www.vero.
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Kokkola-alue
- kotityöpalvelut, siivous, allergiasiivous
- palveluseteliyritys
puh. 050 327 3565
s-posti: pirkko.tuomaala@kotinet.com
http:viirteentupa.

- siivouspalvelu
- kokous- ja juhlapalvelu
puh. 040 096 8276/Marko Kivelä
s-posti: kalvianjokikyla@gmail.com

Lestijärvi

- kotitalous, siivous ja lastenhoitotyöt
- pihatyöt, remontit
puh. 044 5242 452/Marketta Similä

Perho

Kodinhoito-, hoiva- ja asiointipalvelut

Sinikka Junno luotsaa Marjusaaren Maamiesseuran toimintaa.

Raija Koto
puh. 040 024 2772

Marjusaaren Maamiesseura auttanut viisitoista vuotta

Lähtökohtana kotona asuminen

Vanhusten ja eläkeläisten kotona
asumisen pidentämiseksi perustettu
Marjusaaren Maamiesseuran kotiapu
on koettu tarpeelliseksi. Aluksi
toiminta oli ideoitu oman kylän
tarpeisiin.

Käytäntö on laajentanut auttamisreviirin koko Halsuan alueelle. Maaliskuun
1. päivä 1999 palkattiin kyläavustajaksi
Risto Mastokangas yhden vuoden työsopimuksella.
Toimintaa luotsaava Sinikka Junno
muistaa kuinka pelisäännöt hiottiin ja
kyläläisille tiedotettiin avustajan palkkaamisesta. Työtehtäväksi rajattiin normaali kotitaloudessa tehtävä työ, mutta se saanut liittyä elinkeinon harjoittamiseen. Keskimääräiseksi työajaksi
sovittiin kuusi ja puolituntia päivässä.
Avustajalle ei määrätty tarkkaa raamia
työajaksi. Hän sai sopia aikataulut asiakasperheen kanssa.
-Koska palkkaukseen saatiin aluksi
yhdistelmätukea, asiakasmaksu pystyttiin pitämään alhaisena. Maamiesseuralla ei ollut tarkoituksena kerätä varoja
auttamistyöllä, vaan nimenomaan avustaa perheitä jokapäiväisissä askareissa.
Risto Mastokankaan työvuoden jälkeen

pidettiin mietintätaukoa muutama kuukausi, kunnes vuoden 2000 syksyllä Oili
Mastokangas aloitti työt, Junno mainitsee.
Palkkaukseen saatiin työllistämistukea, mutta yksistään sen turvin asiakasmaksut olisivat kohonneet liian korkeiksi. Halsuan kunta lupautui auttavasti maksamaan vajausta.
-Työllistämistukikaudet tulivat ja menivät, mutta kyläavustajaa tarvittiin
edelleen. Kunta oli suopea toimintaa
kohtaan ja jatkoi tukemista. Keväällä
2002 kunta osti kotipalvelua sotilasvammalain mukaiseen toimintaan. Se toiminta kesti reilut seitsemän vuotta. Sen
lisäksi kunta osti palvelua omaishoitoon
ja myöhemmin kotipalveluun.
Kyläavustajatoiminta laajeni vuonna
2002 koko kunnan alueelle. Toiminta
on ollut joustavaa, eikä erimielisyyksiä
ole esiintynyt. Avustaja ja asiakkaat ovat
toisilleen tuttuja usein myös sukulaisia.
Nykyisin palvelumaksuna on eläkeläisillä ja lapsiperheillä 10 euroa tunnilta
ja muilta tuntitaksa on 15 euroa.
Risto ja Oili Mastokangas ovat toimineet avustajina vuorotellen ja toisiaan
lomittaen. Risto oli töissä vuoden 2008
loppuun saakka. Nykyisin yhdistyksen

palkkaamana toimii Oili Mastokangas.
Asiakasperheitä on nykyisin kolmisenkymmentä taloutta, suurimpana työllistäjänä ovat eläkeläiset. Halsuan kunta tukee toimintaa noin 9 000 eurolla
vuosittain.
-Aluksi työ piti sisällään kaikenlaiset
kotityöt. Nykyisin se on muuttunut siivouspainotteiseksi. Valtaosa asiakkaista
pyytää palvelua kahden viikon välein.
Muutamat toivovat auttamista jokaiselle viikolle ja jotkut kerran kuukaudessa.
Työ on mielekästä ja asiakkaat mukavia.
Asiakkaita on niin paljon, ettei toimintaa voi tässä vaiheessa laajentaa. Avun
saajien ikähaitari on 40 vuodesta ysikymppisiin, Oili Mastokangas kertoo.
Aulis Hietalahti

Veteli

Koti- siivouspalvelut
puh. 040 056 0193

Siivoudpalvelut
puh. 040 702 7517

Koti- siivouspalvelutuotantoja

puh. 050 066 9386, 040 082 9725
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Grilli-kahvila Kotipesä avasi Halsuan keskustassa

Vappuna Halsuan keskustassa
avattu Grilli-kahvila Kotipesä
on otettu paikkakunnalla vastaan kehujen kera. Kotipesän tiloissa toimivat Veikkaus, posti ja
RAY:n pelikoneet. Yrittäjä Jenni-Maria Kangas ei ole yllättynyt suopeasta palautteesta. Tätä
toimintaa on odotettu ja toivottu,
hän kommentoi.
-Neljäs osa pitäjäläisistä poikkesi vappuna munkkikahveilla.
Anniskelulupa on miedolle alkoholille. Säät ovat olleet niin
koleat, ettei väki ole tarjennut
terassille istumaan. Kesälomien
aikana on varmaan vilkkaampaa.
Karaokevetäjälle olisi paikka
tarjolla. Saan kesällä apuvoimia
tarvittaessa. Perusgrilliruuat ovat
olleet suosiossa, Jenni-Maria
Kangas listaa.
Kangas lupaa joustavansa tarpeen vaatiessa aukioloajoissa.
Yksitoista vuotta Kotipesässä
työskennelleenä hän tulee talon
tarpeet.
-Harkitsin jonkin aikaa työllistää itseni. Sain ison avun yritysneuvoja Mikko Hänniseltä.
Baarissa on 35 asiakaspaikkaa ja
palvelu on rentoa.
Aulis Hietalahti

Jenni-Maria Kangas on satsannut Kotipesän viihtyvyyteen.

Kielten opettajasta palveluyrittäjäksi
Eräs hetki OYS:n potilashuoneessa antoi pitkäksi aikaa ajattelemista.
Omaishoitajan sitoutuminen läheiseen
oli koskettavaa, mutta toisaalta hänen
väsymyksensä ja voimattomuutensa sytytti halun tehdä jotain.
Ajattelu vaati aikansa. Olin vuonna
2013 ikäihmisten perhehoidon valmennuksessa, vaikka en perhehoidosta haaveillutkaan. Enemmänkin tähtäimessäni on se, että astun omaishoitajan tilalle, kun hän viettää lainmukaisia kuukausivapaitaan. Yksityishenkilönä teen
omaishoidon toimeksiantosopimuksen
sijaishoidon järjestämisestä vastaavan
peruspalveluliikelaitoksen kanssa esimerkiksi silloin, kun hoitoa tarvitsevan
lähipiirissä ei ole sellaista henkilöä, joka
voisi omaishoitajaa tuurata. Sitä paitsi
kotini on todettu sellaiseksi, että hoitoa tarvitseva voi tulla omaishoitajan
vapaan ajaksi myös luokseni ”lomalle”
rauhalliseen maalaisympäristöön. Kotini on silloin vaihtoehto palvelukodin
intervallihoidolle. Yksi ihminen ei paljon ehdi, mutta jos voin auttaa muutamia, se riittänee.
Perhehoidon valmennuksen kanssa
samanaikaisesti suoritin aikuisopiske-

lijana kotityöpalvelun ammattitutkinnon. Muilta opiskelijoilta, ohjaajilta ja
näyttötutkintojen arvioijilta sain kuulla,
kuinka sosiaalisten tukipalvelujen tarve
tulee kasvamaan lähi vuosina, koska väestö vanhenee ja kotona asutaan mahdollisimman pitkään. Hallituksen äskeiset säästöpäätökset ja muut ratkaisut
vain kiihdyttävät kasvuvauhtia.
Viirteen Tuvan tukipalveluja ovat
avustamispalvelut asiakkaan kotona tai
asiointiapu esim. pankissa tai kaupassa, kotisiivoukset, ikkunanpesu, verhojen vaihto, mattojen pesu, auton pesu,
vaatehuolto, ruokapalvelut, pihatyöt,
ulkoilutukset, asiapaperien ymmärtäminen jne. Lisäksi jaan mielelläni tietoa kotitalousvähennyksen käytöstä ja
arvonlisäverottomien palvelujen mahdollisuudesta. Käytän ihmisten hyväksi
osa-aikaeläkeläisenä hankkimiani hieronnan ja lymfahoidon taitoja, vaikkapa
yhdistettynä käyntiin infrapunasaunassa. Pidän tuote-esittelyitä suomalaisista
jalkojenhoitotuotteista, ihonhoitotuotteista ja kodinhoitotuotteista. Niiden
avulla pääsen mukavasti juttusille ihmisten kanssa. Se on paljon mukavampaa kuin istua illat telkkarin ääressä.

Pirkko Tuomaala on rohkea ja monipuolinen nainen. Kielten opetus vaihtui tyystin
muunlaiseen toimintaan ja toimintaa Viirteentuvalta löytyy kattavasti ja ammattitaitoisesti.
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Kotisiivous on luottamustyötä
- Täällä tuoksuu ihanan puhtaalta,
ihastelee spontaanisti Leila KurtenKorkiala saapuessaan kotiin, jonka
Riitta Hautamäki on juuri saanut
siivottua.

Torstainen siivousurakka on päättymässä ja Riitta tekee kotiin lähtöä. Sattumalta perheen isä Matti Korkiala kaataa maitoa lattialle ja samassa Riitta jo
tottuneesti pyyhkii lattiaa. Kurten-Korkialan perhe on käyttänyt siivousringin
palveluja koko sen toiminnan ajan eli
seitsemän vuotta ja on edelleen hyvin
tyytyväinen. - Jo ennen kuin kyläyhdistys aloitti siivousringin, käytimme
4H-yhdistyksen vastaavaa palvelua. Ja
Riitta siivosi meillä jo silloin. Kaikki on
sujunut aina hienosti ja Riitta on niin
taitava, sanoo Matti Korkiala.
Kälviän Jokikylän kyläyhdistys on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vuodesta 2006. Toiminnan keskuspaikka
on kylätalo, entinen Jokikylän koulu,
jonka Kälviän kunta lahjoitti kyläyhdistykselle. Kylätaloa on remontoitu ja
entinen opettajan asunto yläkerrasta ja
yksi luokka on vuokrattuna. Kylätaloa
vuokrataan erilaisten tapahtumien pitopaikaksi ja siellä järjestetäänkin vuosittain mm. hirvipeijaisia, häitä, lauluiltoja,
syntymäpäiviä, kokouksia jne. Siivousringin perustaminen tuli ajankohtaiseksi kun 4H-yhdistys lopetti vastaavan
toiminnan. Kyläyhdistyksellä on kolme
työntekijää. Asiakas tekee kyläyhdistyksen kanssa siivousrinkisopimuksen
ja kyläyhdistys hoitaa laskutuksen ja
maksaa työntekijöille palkat. Työ on
kotitalousvähennyskelpoista.
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marko Kivelä näkee siivousringin lisäävän
kyläläisten viihtyisyyttä monellakin tavalla. Se mahdollistaa kylätalon ylläpidon ja vieläpä sen että voidaan kyläläisille järjestää erilaisia tapahtumia mm.
kuntoilutapahtumia ja puurojuhlia. Imagollisestikin sillä on merkitystä, että
omalla kylällä voidaan tuottaa palvelua
jolle on kysyntää. Voidaan myös työllistää ja se jos mikä näinä aikoina kohottaa
itsetuntoa, ynnää kylätalon siivoustalkoista tavoitettu Marko Kivelä.
Toiminta ei näytä ainakaan olevan hiipumassa. Päinvastoin, etenkin jouluna ja
keväällä ikkunanpesujen aikaan kysyntää on ollut enemmän kuin on pystytty
tarjoamaan.
Työntekijällä on oma asiakaspiirinsä ja
yleensä päivässä on joko yksi tai kaksi asiakaskäyntiä. Asiakkaat ovat kaikenikäisiä, sinkkuja, perheellisiä ja tietenkin myös seniorikansalaisia. Työ on
pääasiassa siivousta, mutta – Ei todellakaan pelkkää siivousta, oikaisee Riitta
Hautamäki. Lampunvaihdosta lähtien
kaikenlaista hommaa tehdään ja ruuvi-

Kylätalon siivoustalkoista tavoitettu
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marko
Kivelä tunnustaa olevansa ylpeä siivousringistä ja sen työntekijöistä.

Leila Kurten-Korkiala on tyytyväinen siivousringin palveluihin ja etenkin Riitta
Hautamäen työnjälkeen.
meisseliäkin pitää osata käyttää. Joskus
siivoaminen on jäänyt toissijaiseksi asiaksi, kun jonkun iäkkäämmän asiakkaan
luokse menee. Näkee että juttukaveria
on odotettu ja silloin jutellaan. Saattaa
olla, että olen se ainut joka viikon aikana
siellä vierailee, hän sanoo.
Siivoustyö joka tehdään toisen kodissa, on myös luottamustoimi. Vieras ihminen päästetään sisään ja joskus jopa
niin ettei talonväki ole edes kotona. Se
jos mikä kertoo luottamuksesta. – Meillä on Jokikylän kyläyhdistyksellä ollut
tuuria. Olemme saaneet ahkeria, arvostettuja ja luotettavia työntekijöitä. Eihän tämä siivousrinki muuten olisi näin
hyvin menestynytkään, kehuu Marko
Kivelä väkeään.
Siivoustyössä työn jälki puhuu puolestaan. Mutta antavatko asiakkaat palautetta? – Et arvaakaan miten hyvältä tuntui tulla kotiin, kun siellä oli niin siistiä.
Tällaisen tekstiviestin olen saanut ja
joku on joskus soitellut ja kiitellyt. Se
kyllä lämmittää mieltä. Ja ainahan toki
pyrimme tekemään työmme niin hyvin
että siitä ei löydy huomauttamista. Riitta suhtautuu työhönsä vakavasti mutta

ilon pilke silmäkulmassa ei jää huomaamatta. - Rakastan puhtautta, sanookin
hän intohimoisesti.
Siivoustyö on raskasta ja kuluttavaa
sen meistä jokainen tietää. Mutta miten sitä jaksaa tehdä päivästä päivään.
– Tässä työssä pitää olla perusterve ihminen. Mutta olen kyllä huomannut
että kun ikää tulee, tuntuu, ettei aina

viikonlopun aikana ehdi täysin palautua ja levätä. Omasta jaksamisesta pitää
pitää huolta. Ja kyllä perheellekin pitäisi
riittää aikaa. Jos jotain saisi toivoa, niin
toivoisin että
useammassa paikassa olisi jo aamulla matot heitetty ulos
tuulettumaan, niin pääsisi heti aloittamaan hommat. Se mattojen liikuttelu kun on kaikkein raskainta.
- Tämä työ on loppujen lopuksi aika
yksinäistä pakertamista. Meitä on kyläyhdistyksellä kolme työntekijää, mutta ani harvoin tulee tavattua ja juteltua.
Naisena sellaista vertaistukea kyllä kaipaisi. Että voisi purkaa tuntojaan ihmiselle joka painiskelee samojen työasioiden kanssa, pohtii Riitta Hautamäki,
kotisiivouksen ammattilainen.

Teksti: Katariina
Hakkarainen-Jylhä
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Ikäihmisille hyvinvointia Toholammilla
Toholammin Maunun kylällä on vajaan kahden vuoden aikana käynnistetty
mielenkiintoinen ikäihmisten kohtaamispaikka. Maunun palvelutalon yhteydessä ollut tyhjilleen jäänyt hyväkuntoinen Jussinpirtti on saanut eloa ja iloa,
kun paikalliset eläkeläiset perustivat uuden yhdistyksen Toholammin Hyvinvointikeskus Maunu Ry:n. Toholammin
kunta hankki taloon kuntosalivälineet ja
talo kunnostettiin talkoilla toimivaksi
ja viihtyisäksi kokoontumis- ja liikuntapaikaksi.
Toimintaryhmä Pirityiset näki hankkeessa ideaa ja antoi sille rahoituksen.
Sen avustuksella Jussinpirtille voitiin
palkata projektityöntekijä. Tässä tehtävässä pioneerityötä aluksi teki gerontonomi Miia Määttälä ja sen jälkeen sosionomi Eeva-Liisa Koskela hankkeen
loppuun saakka.
Mirja Niiranen on toiminut viimeisen
vuodenaikana osa-aikaisena työntekijänä ja huolehtinut juoksevien asioiden
hoidosta. Yhdistykseen on liittynyt toista sataa jäsentä ja talon toiminta on saanut hyvän vastaanoton. Projektityöntekijän lisäksi erilaisia toimintoja vetävät
vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Kunnan
liikuntasihteeri Minna Vilppola on pitänyt ohjattua kuntosaliliikuntaa naisille ja miehille, samoin 4H-neuvoja Sari
Pajakoski ja Hannu Ahola. Kuntosaliin
on voinut ostaa myös kausikortteja, joiden omistajat voivat käyttää kuntosalia
omalla ajallaan. Hannu Aholan johdolla sauvakävely-porukka on nähty tien

Miesten kuntosaliryhmä torstaina
ohjaajana Minna Vilppola.
Toisessa ryhmässä vertaisohjaajana
Hannu Ahola.

päällä kerran viikossa.
Ilari Kumpulainen on opastanut aloittelevia tai jo pidemmälle ehtineitä atkohjelmien ihmeelliseen maailmaan.
Näissä ryhmissä ei turhaan pingoteta,
mutta hyödyllistä oppia on saatu asioiden etsimisessä internetistä, Skypen
käytöstä ja pankkiasioiden hoidosta
sähköisesti. Kerran kuukaudessa on kokoonnuttu laulamaan yhteisesti, joskus
maakuntalauluja, joskus virsiä, toisinaan
taas vanhoja koululauluja eikä vanhoja
tuttuja iskelmiä ja laulelmiakaan ole
unohdettu. Säestäjinä ovat useimmiten
olleet harmonikkamiehet.
Käsityökökän kuukausittaisissa kokoontumisissa syntyy monenlaisia kädentaidon tuotteita. Monitaitoiset käsityöihmiset tuovat yhteisiin kokoontumisiin aina uusia ideoita, joita sitten

yhdessä toteutetaan. Joulu- ja pääsiäiskoristeet ovat olleet näyttäviä.
Kerran kuukaudessa on kokoontunut
Jussinpirtin parlamentti, jota on vetänyt Erkki Kujala. Parlamentissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita ja ne ovat
saaneet varsinkin miesväkeä mukaan.
Raili Välikankaan johdolla on tarinatuvassa muisteltu entisajan tapahtumia ja kerrottu tarinoita lamppilaisista
persoonallisuuksista, kerran muisteltiin
Kannuksen paloa vuonna 1936, jolloin
sanomalehtiä, valokuvia ja jopa laudan
kappaleita lensi ilmavirran mukana
Lampille asti.
Jussinpirtin toiminta on vireyttänyt
pari vuotta lamppilaisia ikäihmisiä ja
kuntosalilla käynti on kohottanut monien fyysistä kuntoa. Vaikka Pirityisten
hankkeesta saatu rahoitus loppui viime

vuoden lopulla, toimintaa pyritään jatkamaan vapaaehtoisten voimin. Pyrkimyksenä on saada rahoitusta niin, että
voitaisiin palkata vakinainen toiminnanohjaaja ja jopa laajentaa toimintaa
esim. omaishoitajien virkistystoiminnan
suuntaan.
Maakunnallinen hyvinvointiohjelma
tähtää juuri tällaiseen ikäihmisten fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
Lampin eläkeläiset ovat rohkeasti lähteneet auttamaan itse itseään hyvinvointinsa edistämisessä. Tässä hankkeessa yhdistyksen puheenjohtajalla Eero
Halmetojalla on ollut merkittävä osuus
asioiden eteenpäin viemisessä. Jussinpirtin toiminta on esimerkillistä, omaehtoista toimintaa kunnon sekä sosiaalisuuden ylläpitämiseksi ja siksi toivoisi
sille myös yhteiskunnan tukea.
Anna-Maija Kujala
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Kylät Keski-Pohjanmaan
maakuntajuhlavuonna 2015
Keski-Pohjanmaalla vietetään maakuntajuhlavuotta 2015. Maakuntajuhlien historia ulottuu 90 vuoden
taakse, jolloin Kokkolassa vietettiin
Keski-Pohjanmaan ensimmäinen
maakuntajuhla. Jo aiemmin oli nuoriso- ja raittiusyhdistyksen toimesta
järjestetty maakunnallisia kesäjuhlia,
mutta omalla maakuntajuhlanimellään on juhlia vietetty vuodesta 1925
alkaen. Edellinen maakuntajuhla oli
kannuksessa vuonna 2004.

Maakuntajuhlavuoden suunnittelupalavereita on pidetty ympäri maakuntaa.
Niiden viesti on ollut selkä: yksittäisten juhlien sijaan on koko vuosi 2015
nostettava maakunnalliseksi juhlavuodeksi. Keski-Pohjanmaa kaipaa kilven
kiillotusta ja hengennostatusta. Pöyhistelemme liian harvoin turkkiamme
maakuntamme moninaisista tapahtumista ja hienouksista. Esimerkkinä
voisi mainita Lestijärven Peuranpolun,
Pyhäjärven kivipuiston, Ylivieskan Sun
Pampas kaupunkifestivaalin, Nikulan
ravit ja Kaustisen taiteenpäivän. Mainitut esimerkit muistuttavat myös siitä,
että maakuntajuhlavuosi ei ole nykyisten maakuntarajojen kahlitsema, vaan
juhlavuosi ulottuu koko historiallisen
Keski-Pohjanmaan alueelle.
Keskipohjalaisten kylien ”pään menoksi” on maakuntajuhlavuoden tiimoilta mietitty monen moista ja uusia
ideoita otetaan yhä vastaan. Toteutusasteelle viedään Keskipohjalaiset kylät
ry:n toimesta ainakin Avoimet keskipohjalaiset kylät -tapahtuma, jossa kylät kirjaimellisesti avaavat ovensa niin
satunnaisille ohikulkijoille kuin asian
tiimoilta järjestäytyneesti liikkuville
bussimatkaajille. Pikkulinnut kuiskuttelevat, että tapahtumaa ”harjoitellaan”
jo tulevana syksynä.
Avoimet keskipohjalaiset kylät -tapahtuman ohella maakuntajuhlavuoden aikana voisi toteuttaa yksittäisiä
opastettuja kyläkierroksia, millä saralla
Alavieskan kylät ovat jo tähän mennessä ansioituneet erinomaisella tavalla. Näillä kyläkierroksilla reipassanaiset
oppaat tietävät kylistä enemmän kuin
kaiken, täysien bussilastien iloksi. Opastetut kyläkierrokset olisi hienoa iskostaa
myös muualle maakuntaan. Entä miltä
kuulostaisi oma Kylien tori -tapahtuma,
joka voisi olla Yhdistysten tori -tapahtuman yhteydessä? Kylien torilla kylien
edustajat voisivat eri tavoin markkinoida kyläänsä ja myydä paikallisia tuotteita.
Maakuntajuhlien kulkue Kannuksen kylämaisemassa tietämättömänä
vuotena.
Kuva: Keski-Pohjanmaan
liitto.

Keski-Pohjanmaan maakuntajuhlavuoden 2015 kunniaksi, ja erityisesti
keskipohjalaisen hengen nostattamiseksi, on Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto julistanut kilpailun keskipohjalaisen
hengennostatuslogon suunnittelusta.
Kilpailuun saa osallistua kaikki histo-

riallisen Keski-Pohjanmaan II-asteen
opiskelijat. Aikaa logojen suunnitteluun
on syyskuun loppuun 2014. Parhaan
logon suunnittelijalle annetaan palkinnoksi 100 euroa.
Hengennostatuslogoa toivotaan käytettävän rajattomasti kaikkien tapah-
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Kuvassa vuoden 1925 Keski-Pohjanmaan maakuntajuhlien logo. Kulttuuriliitto etsii nyt uutta keskipohjalaista hengennostatuslogoa. Lisätietoa
suunnittelukilpailusta Sanna-Maija
Kaupilta.

tumien yhteydessä, joita Keski-Pohjanmaan kylillä riittää yltäkylläisesti.
Logon kautta tapahtuman järjestäjät
osoittavat vaalivansa maakuntamme
yhteisöllisyyttä, yhdistystoimintaa ja
talkooperinnettä. Logoa saatetaan painattaa myös T-paitoihin ja kasseihin.
Logo palvelee erityisesti ”jokamiehen”
hengennostatuslogona virallisten maakuntajuhlalogojen rinnalla.
Kylät ovat keskipohjalaisen yhteisöllisyyden, talkootoiminnan ja tapahtumatarjonnan ilmentymä. Tämä näkyy erityisesti kesäteattereiden yhteisöllisessä
toimintatavassa ja laajassa suosiossa.
Kyläteatterit ovat monelle kylälle taattu
jokakesäinen virkistysruiske. Pidäthän
huolen, että keskipohjalainen hengennostatuslogo näkyy myös teidän kylänne toiminnassa maakuntajuhlavuonna
2015, oli kyse kesäteatteritapahtumasta, järven ympäri juoksusta tai navettatansseista.
Keski-Pohjanmaan juhlavuotta 2015
kanssanne toteuttaen,
Sanna-Maija Kauppi
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto
ry:n koordinaattori
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Näyttelyitä ja lastenpäiviä

Kansainvälistä hanketoimintaa tutuksi
Kannuksen kaupunginkirjastossa
avattiin 17.3. ”Kotimaani sydämmessäin” -näyttely. Näyttelyssä mukana
oli 7 eri maata: Intia, Bulgaria, Meksiko, Indonesia, Thaimaa, Unkari,
Kurdistan (Iran). Alueella asuvat
ulkomaalaiset mm. Oulaisissa, Kalajoella, Haapavedellä, ovat luovuttaneet omia tavaroitaan esim. käsityötä, vaatteita, koruja ym. näyttelyn
ajaksi kirjastolle.
Ajatuksena on tehdä alueella asuvien
maahanmuuttajien kulttuuria tutuksi ja
tuoda maailmaa esineistön avulla paikkakunnalle.
Idea on lähtenyt Tupa-hankkeen ja
Tiekkö-kirjastojen yhteistyöstä Moni
Koti ry:n kanssa puolitoista vuotta sitten. Näyttely on jo kiertänyt yli kymmenessä kirjastossa Keski- ja PohjoisPohjanmaan alueella.
Kannuksessa pidettävän näyttelyn
järjestäjänä olivat Kannuksen kaupunginkirjaston ja Moni Koti ry:n lisäksi
Rieska Leader ry:n Yhteisöhautomohanke.

Kansainvälinen lastenpäivä

Myös Ylivieskan kirjastossa pidettiin
kansainvälinen lasten päivä 12. ja 19.3,
jonka aikana monet sadat koululaiset
(1-6 lk) kävivät tutustumassa toiminnallisten esitysten avulla Intiaan, Kiinaan, Unkariin ja Ukrainaan.
Lisäksi heille oli järjestetty maailman
tietokisakin, jonka ohjasi Ali Ghaderi
Iranista.
Karttojen avulla lapset kiersivät reilun
kahden tunnin aikana näiden maiden
pisteissä sekä lauloivat ukrainalaisia
lauluja, haistelivat intialaisia mausteita,
oppivat kiinalaiset numerokäsimerkit ja
suomalais-ugrilaiset sukulaissanat, sekä
kilpailivat osaamisestaan maailmasta.
Tapahtumat koettiin onnistuneeksi
sekä järjestäjien, että osallistujien taholta.
Rita Kovacs
Kansainvälisyyskoordinaattori
Coordinator for Internatinal Affair
RIESKA-LEADER RY
Phone: +358 (0)44 761 8300
Email: rita.kovacs@rieskaleader.fi

Moni Koti ry
Oulun Eteläisellä alueella toimiva
maahanmuuttajien kansainvälisen yhdistyksen Moni Koti ry:n päätehtävänä
on erilaisten tapahtumien avulla auttaa
maahanmuuttajia kotoutumisessa ja lisätä tietoutta ja suvaitsevaisuutta kantaväestön keskuudessa.
Yhteystiedot: https://www.facebook.
com/kansainvalinen.etelainen?ref=tn_
tnmn

Tupa-hanke

Tupa-hanke on ESR-rahoittama,
3 -vuotinen hanke. Kolme maahanmuuttaja-asiamiestä on auttanut viime
vuosien aikana maahanmuuttajia erilaisissa arkihaasteissa.
http://www.haapop.fi/sivu/fi/opiskelu/maahanmuuttajat/maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan_kaynnistamishanke/

Yhteisöhautomo-hanke
Yhteisöhautomo-hanke toteutetaan
v. 2011-2014 aikana ja sen toiminta
voidaan kiteyttää kolmeen päätavoitteeseen: toimivat paikallisyhteisöt, toimivat lähipalvelut ja toimiva viestintä.
http://www.popleader.fi/fi/
yhteiset-hankkeetyhteis%C3%B6
hautomo-hanke.
Kannuksen kirjastossa katsottiin
innostuneina intialaisen taikurin,
Dhanamurthy Sammetan esityksiä.
Kuva: Silav Kant.

Kannuksen kaupunginkirjastossa pidetyssä Kotimaani sydämessäin
-näyttelyssä oli esillä esineitä ja asuja
seitsmästä maasta. Kuvat: Silva Kant.
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Kyläläisten yhteinen hetki Torvenkylällä
Joka toinen keskiviikko helmikuusta 2013 lähtien on keitetty kyläläisille
kahvit Torvenkylän koululla. Idea kyläkaffeista syntyi, kun viisi naista kylältä
kokoontui yhdessä pohtimaan kylälle
jotain kivaa ja uutta toimintaa. Halusimme tarjota kaikille kyläläisille mukavaa yhdessäoloa ja iloa. Sitä nykypäivänä kaikki tarvitsee. Torvenkylällä ei
ole enää kauppaa, jossa ennen tavattiin
toisia ja kyläkoulukin on ollut jo suljettuna lähes 20 vuotta. Tapaamiset kyläläisten kesken ovat jääneet vähäiseksi ja
nykyyän ei käydä kylässä kuten ennen
vanhaan.

Kyläkaffilatoimintaa
Kyläkaffitoiminta lähti yllättävän hyvin liikkeelle. Kaffeilla on käynyt lapsista vanhuksiin, 15-25 henkilöä kerralla.
Kokoonnumme koululle, jossa kahvinkeittovuorossa on aina kaksi naista, seuraavalla kerralla toiset kaksi. Leivomme
itse pullat ja kakut kahveille. Keksimme
aina jotain pientä ohjelmaa kyläkaffilaisille omalla vuorolla; musiikkia, yhteislaulua, kilpailuja ym. Arpajaiset on
aina lopuksi. Se näyttää olevan kaikille
tärkeä loppuhuipennus, myös lapsille.
Keräämme pienen kahvirahan, joka on
riittänyt hyvin meidän hankintoihin, lähinnä leipomiskuluihin.
Olemme ottaneet aina huomioon
erilaiset teemat, kuten äitienpäivän, itsenäisyyspäivän, isänpäivän ja ystävänpäivän. Ystävänpäivänä jokainen kyläkaffeilla käynyt sai kutsua ystävän/
pariskunnan kahville. Ja on meillä kahviteltu harmonikkamusiikin kera. Kalajoen kansalaisopiston harmonikkakerho
on ollut meitä viihdyttämässä jo useamman kerran.
Kyläkaffien ahkerimpia kävijöitä on
ollut mm. kylämme vanhin asukas Mirja Siermala ja hänen puolisonsa Urho
Siermala. Saimme yllättäen kuulla surullisen tiedon, että Urho nukkui pois
keskuudestamme 15.5.2014. Tulemme
kaipaamaan Urhoa kyläkaffeilla.
Tämän kevään viimeiset kaffit keitet-

Mirja ja Urho Siermala Lokkilinnassa.

Kyläkaffitoiminta lähti yllättävän hyvin liikkeelle. Kaffeilla on käynyt lapsista vanhuksiin, 15-25 henkilöä kerralla.
tiin 7.5.2014, jotka vietettiin äitienpäivän merkeissä. Kesällä pidämme tauon
ja jatkamme taas syksyllä. Suunnitelmissa on joskus tehdä kyläkaffilaisten
kanssa yhteinen retki. Olemme jo käyneet yhdessä syömässä lounaan Lokkilinnassa Hiekkasärkillä.

Kylä ja yhdistys
Torvenkylä on pieni, pitkä noin 100
asukkaan kylä Himangan ja Kalajoen
välissä. Himankajoki virtaa Torvenkylän läpi. Ennen kuntaliitosta Kalajoen
kanssa olimme kahden kunnan kylä.
Lähin koulu on Pahkalassa 4 km päässä. Kylällä toimii muutamia yrityksiä;
hevostila, kahvila/leipomo-yrittäjä, kuljetusfirma, maatilayrittäjä mm. Ennen
vanhaan on ollut peräti kolme kauppaa, oma osuusmeijeri ja nuorisoseura.
Maanviljely ja turkistarhaus ovat olleet
pääelinkeinoja silloin. Mutta hieno kyläkoulu on vielä jäljellä ja toivomme tietysti, että kaupunki ei myisi koulua. Se
on meidän toiminnan keskipiste. Kyläl-

lä on muutama vapaa tontti, toivotamme kaikki uudet asukkaat lämpimästi
tervetuloa Torvenkylälle.
Kyläyhdistys on järjestänyt erilaisia
tapahtumia koululla. Meillä on ollut
kyläkirpputori useampana vuonna, laskiaistapahtuma, kaneimmat joululaulut,
musiikkikonsertteja, kesäjuhlat,
sadonkorjuujuhlat ja erilaisia myyjäisiä. Toimimme myös Himankajokivarren kylien perinneruokahankkeessa.
Torvenkylän koululla toimii myös kansalaisopiston käsityö ja askartelukerho
kerran viikossa. Urheilusalissa käy lentopallon pelaajia, lavatanssikurssilaisia
syksyllä ja keväällä, ja nyt uutena tänä

keväänä startannut Muksudance-tanssi, jossa käy n. 12 lasta opettelemassa
vakio-ja latinotanssien alkeita Tanssii
Tähtien kanssa- sarjasta tutun tanssinopettajan Sanna Hirvaskarin opastuksella. Kesällä 2014 on tulossa entisten
ja nykyisten torvenkyläläisten kesäjuhla.
Ja kaikkihan tuntee Torvenkylän AnnaLeena Härkösen romaanista Häräntappoase, josta on tehty myös tv-sarja. Kirjan ilmestymisestä tulee tänä vuonna
kuluneeksi 30 vuotta.
Tervetuloa kylään Torvenkylälle !
Teksti ja kuvat: Maarit Luikku
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Eskolan Kyläpalvelu Oy suuntaa tulevaisuuteen
Eskolan Kyläpalvelu Oy perustettiin
syksyllä 2013 ja merkittiin Kaupparekisteriin 26.11. yli sadan osakkaan
yrityksenä.
Eskolan Kyläpalvelu oy on nimensä
mukaisesti perustettu Kannuksen Eskolan kylän ja sen lähialueiden asukkaiden
lähipalveluita tuottamaan. Toki laajempikin hyöty toiminnasta säteilee koko
kotikunnan parhaaksi. Tulevaisuudessa
tuotettavat palvelut perustuvat niihin
tarpeisiin, joita asukkailla on. Toiminnan perustana täytyy tietysti olla liiketaloudellinen kannattavuus ja voittona
nähdään nimenomaan palveluiden turvaaminen. Jos palveluiden tuottamisesta
kertyy voittoa, se käytetään tarvittavien
palveluiden edelleen kehittämiseen.
Yritys tuottaa tarvittavia palveluita

joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja pyrkii yhteisölliseen
ja laadukkaaseen toimintaan. Tavoitteena on työllistää lähialueensa asukkaita
ja soveltaa Green Care toimintamallia
kestävän kehityksen periaatteella.
Yritys tulee tarvitsemaan toimitilat,
jotta suunnitellut palvelutoiminnot
voidaan toteuttaa. Kyläpalvelu oy:n
ensimmäistä palvelumuotoa, yksityistä
päivähoitoa järjestetään tällä hetkellä
vuokratiloissa. Green Care- innovaatiokylänä uusia suunnitelmia on paljon. Tänä keväänä on perustettu kylän
yhteinen kasvimaa, kesän alussa nuoret
saavat oman teatterileirinsä yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Huhtikuun
Green Care- toimintapäivä oli avaus
lasten Luontohoivakoululle. Tämän
toiminnan ydinajatus on tukea kylän
ja lähialueen lapsien kasvua omaa ym-

päristöä ja kyläyhteisöä arvostaviksi ja
rakentaviksi kansalaisiksi.
Yhdessä toimien ja kasvaen he toivon
mukaan juurtuvat kotikylään ja eskolalaisuuteen: yhteiseen työhön oman
asuinseudun hyväksi. Kouluikäisten
( 6-12 v) lasten vapaa-ajan Luontohoivakoulussa teemat vaihtelevat kuukausittain. Luontohoivakoulun monenlaisten tapahtumien järjestämisessä yhteistyökumppaneina ovat Kyläpalveluyrityksen kummimaatilat, vanhempainyhdistys Hanhikukko ry, kylän monet
yhdistykset ja seurat.
Tulevaisuuden toiminnassa tärkeinä nähdään kaikenikäisten asukkaiden
huomioon ottaminen. Suunnitelmissa
oleva valtakunnallinen opastuskeskus
kylätoiminnan kehittämisestä, metsäratamuseo ja perinnekeskus samoin kuin
palvelutoimisto tulevat ajankohtaisiksi,
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kun yritys saa toimitilat.
Eskolan Kyläpalvelu oy:n tulevaisuuden suunnitelmissa on ateria- ja pitopalvelun järjestäminen. Työikäiset eri
yrityksissä työskentelevät aikuiset samoin kuin kylän ikääntyvä väki tarvitsee ateriapalveluita. Tulevina toimintalinjoina voidaan ajatella myös kotisiivouspalvelua, asiointipalvelua ja muita
vanhenevan väen kotona asumista tukevia palveluita. Eskolan Kyläpalvelu
oy on toiminut vasta puoli vuotta ja nyt
jo yritys on tammikuusta lähtien työllistänyt kaksi henkilöä. Tulevaisuudessa
joukko kasvaa. Myös vapaaehtoisvoimin
tehtävä työ on tärkeä osa laajenevaa toimintaamme.
Kyläpalveku Oy:n puolesta
Teija Pajukoski

TENAVATALLIN RYHMIS
Tenavatallin ryhmiksessä on 10 hoitopaikkaa
ja sinne ovat tervetulleita kaikki halukkaat
koko- tai lyhytaikaista päivähoitoa tarvitsevat.
Hakeutuminen päivähoitoon:
Kannus: Hakemuksena täytetään Kannuksen kaupungin käyttämä
päivähoitohakemus, johon merkitään hoitopaikaksi Tenavatalli.
Sievi: Palvelukuntayhtymä Kalliolta haetaan palveluseteliä
ja tällä setelillä ostetaan Tenavatallilta päivähoito.

Tekijäporukka kokoontui juhlimaan voittoa Eskolan kylätalolle la 9.12.2013. Kuvasta puuttuvat Veli Lesell, Paavo Hautamäki ja Marko Järvenoja. Kuva: Jari Jaakola.
Eskolan kyläyhdistys ry:n tuottama lyhytelokuva Lykky putos voitti ensimmäisen palkinnon valtakunnallisessa kyläelokuvakilpailussa
Alajärven Luoma-aholla la 26.10.2013.
Kilpailuun osallistui 26 lyhytelokuvaa (kesto
enintään 15 min). Elokuvista valittiin esiraadin
toimesta 5 loppunäytökseen. Loppunäytöksessä oli tuomarina elokuvaohjaaja Markku Pölönen.
Elokuvan aiheena tuli olla elämä maaseudulla
tai kylissä. Tyylilaji oli vapaa.
Tekijöiden kuvaus elokuvasta: Elokuva kertoo
pienestä kylästä, jossa kyläyhdistyksen puheenjohtajan toiveena on lisätä kylän yhteisöllisyytä
järjestämällä kyläjuhla.Kaikkia asia ei innosta ja

juhlaan saapuvat kunnan edustajat käyttävät tilannetta häikäilemättä hyväkseen, ajamalla omia
tarkoitusperiään.
Raadin kommentit valinnan perusteiksi:
– Erinomainen elokuva!
– Mehevä ja ajassa kiinni oleva aihevalinta.
Vaikuttava toteutus ja voimannäyte Eskolan
kylältä. Pohjanmaan kyröilläkin osataan tehdä
fiktiivistä elokuvaa!
– Hieno tarina kyläyhteisön elämästä! Olikos tämä nyt näyteltyä vai ihan oikeata realityä.
Tätähän tämä, maaseudun elämää.
– Hyviä luonnekuvauksia, asiaa ja huumoria
sopivana sekoituksena.

Palkinnot on saatu.
Kuvassa vasemalta
Juha Heikkilä, Veli
Lesell, Jaakko Hautamäki ja Markku
Pölönen.
Kuva:
Leena Hautamäki.
DVD -tallennusta
saa Teatterikahviosta.

Suoraan: Vaihtoehtoisesti päivähoidon voi ostaa myös Kelalta
saatavalla yksityisen hoidon tuella. Tähän tukeen kuuluu
perusosa ja perheen tulojen mukaan muodostuva hoitolisä.
Kela maksaa haetun ja myönnetyn tuen suoraan
Tenavatallille.
Suoraan : Päivähoidon voi ostaa myös suoraan Tenavatallilta ilman
tukihakemuksia.
Kustannukset perheille:
Tuetun päivähoidon perheelle jäävä kustannus on saman suuruinen,
kuin mitä se olisi jos hoitolapsi olisi kunnallisessa päivähoidossa.
Tällä hetkellä maksu on 26 – 264 €:n välillä, maksu riippu perheen
tulotasosta.
Tiedustelut ja neuvonta:
Tiedustele vapaita hoitopaikkoja puh. 045-1742 560 Katja.
Olette tervetulleita tutustumaan Tenavatalliin ja saatte siellä
tai puhelimitse tarvittavan neuvonnan siihen päivähoitohakemukseen, mikäteille parhaiten sopii.
Liite:

Liitteenä esite Tenavatallista ja meidät löytää
myös www.eskolankyla.fi
ja Facbookista Eskolan Kyläpalvelu Oy

Yritys: Eskolan Kyläpalvelu Oy on alueen
asukkaiden omistama
yritys, joka tuottaa asukkaiden
tarvitsemia lähipalveluita
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TEATTERIKAHVIO

Avoinna:

Päivittäin klo 12.30 – 17.30

Ajalla: Su 8.6 – Su 27.7.2014
(Poikkeuksena juhannus 19-23.6. jolloin kahvio on suljettuna)

Myynnissä kahviotuotteiden lisäksi
- pääsylippuja teatterinäytöksiin,
- DVD tallenteita, kirjoja, t-paitoja ym mielenkiintoista.
Kahvion osoite: Leppilammentie 8, 69150 Eskola
Puhelin:
044-947 9102
Lisätietoja:
www.eskolankyla.fi

Teatterikahvion vieressä maauimala
Teatterikahvion ylläpitäjä: Eskolan Kyläpalvelu Oy

Eskolan kesäteatteri 2014
Kesä, kärpäset, maaseutu ja mummon syntymäpäiväjuhlat vai ovatko sittenkään? Ei ainakaan ole, jos kysytään
Helmiltä, jonka syntymäpäivää lapset ja
lastenlapset kerääntyvät juhlimaan lapsuuden kotiinsa. Sukupolvet kohtaavat
tässä hauskassa näytelmässä maaseudun idyllissä, missä muistellaan aikoja
jolloin kuusenkävyt olivat banaaneja
ja sekatavarakaupasta sai sitä normaalijauhatusta. Idylli, mikä on kuitenkin
vain pintaa. Kenelle oikein kummitellaan ja kuka siellä pihalla liikkuukaan?
Kuka napsii pillereitä ja mihin vaivaan?
Tervetuloa kansamme ottamaan selvää

siitä juhlitaanko Helmin syntymäpäivää
ennen varsinaista merkkipäivää ja onko
vanhalla heilalla edelleen kummituslinna omistuksessaan ja tietenkin selvittämään, että mitä kaikkea sitä löytyykään
lapsuuden aavekaupoista.
Näytelmän Se on normaalijauhatus,
on kirjoittanut Arto Ojakangas ja luvassa on jälleen maailman ensi-illassa
oleva uusi näytelmäteksti.
Näytelmän ohjaa Minna Högbacka,
ensi-ilta on ti 1.7.2014 ja esitykset kestää 22.7.2014 saakka.
Lisätietoja www.eskolankyla.fi puhelin 044-947 9102

Eskolan kesäteatteria kymmenen vuotta

ja Antero 10 kertaa
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Elämyksiä Eskolassa
Lauantaina 26.4.2014 järjestettiin
koko perheelle suunnattu Green Care
-tapahtuma Elämyksiä Eskolassa Hanhinevan koululla. Järjestäjinä olivat Eskolan kyläpalvelu Oy, Eskolan muut
yhdistykset ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoimat Green Care
-hankkeet. Päivän aikana oli tarjolla monenlaisia toimintoja ja työpajoja
luontoon ja eläimiin liittyen.
Puutarhaterapeutti Tarja TakaloHotti piti koko päivän työpajaa, jossa
sai hänen opastuksellaan valmistaa kotiin vietäväksi perhosmökin tai -baarin.
Lisäksi hän kertoi hyönteishotelleiden
valmistuksesta luonnonmateriaaleista ja

niiden olemassa olon tärkeydestä hyönteisten talvehtimispaikkoina.
Suomen Karva-Kavereita edustivat
Kaisu Salmela ja Erja Niemelä. He olivat mukana omien koiriensa kanssa ja
kertoivat kaverikoira toiminnasta.
Koirien lisäksi paikalla oli myös muita
eläimiä. Isokummun lammastilalta oli
rapsuteltavana kaneja, lampaita ja poneja. Isokummun lammastila on myös
yksi Eskolan Kyläpalvelu Oy:n kummimaatiloista, jotka esiteltiin päivän
aikana koulun tiloissa. Muut kummimaatilat ovat Huhtalan tila Sievistä ja
Eskolan tila Eskolasta. Kaikkien maatilojen kanssa tehdään kasvatuksellista

yhteistyötä päivähoidossa ja koulussa
olevien lasten kanssa.
Toimintaterapeutti Kati Väisänen vei
6-12 v lapsia hankkimaan elämyksiä
lähialueen luonnosta. Hän järjesti noin
puolen tunnin mittaisen seikkailun
lapsille tutustumaan kangaspohjaisen
metsän löytöihin ja leikkimään metsästä löytyvillä materiaaleilla.
Työpajojen ja seikkailuretkien aikana
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä Tiina Paavola avasi aikuisille Green
Care -toiminnan sisältöä ja kertoi toiminnan positiivisista vaikutuksista erilaisille ihmisille.
Muuta toimintaa järjestivät Eskolan
eri yhdistykset. Eskolan koiraharrastajat esittivät agility-esityksiä kahden
koiran kanssa. Eskolan Eskot paistoivat makkaraa. Eskolan metsästysseura
keitti nokipannulla kahvia ja tarjoili
lättyjä. Vanhempainyhdistys HanhiKukko ry myi arpoja ja piti kirpputoria. Eskolan kyläyhdistys auttoi kaikessa järjestelyssä.
Päivän päätteeksi avattiin vielä kylän
yhteinen kasvimaa. Kylvöpäivä järjestetään toukokuulla ja kasvimaan sato
tulee Tenavatallin ryhmiksen käyttöön.
Eskolan metsästysseura oli mukana
Green Care elämyspäivillä, nokipannu
kahvinkeitossa Mauri Uutela vas ja
Jani Leppänen.
Kuva: Leena Hautamäki.

Perhoset kuuluvat kesään. Tapahtumapäivänä jaettiin tietoa perhosten
elinolojen kehittämisestä.
Kuva: Leena Hautamäki

Kaikki yhdistykset osallistuivat innolla päivän järjestämiseen ja yleisöä vieraili kylällä päivän aikana useita satoja.
Sää suosi myös ollen huhtikuun lämpimin ja aurinkoisin päivä. Kaikin puolin
voi todeta Elämyspäivän olleen täynnä
elämyksiä ja onnistuneen täydellisesti.
Satu Kumpulainen
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Kotiseutuvideokilpailu
haastaa kylät mukaan
Olisiko sinun kylästäsi ainesta
kotiseutuvideoon? Mitä erityisesti
haluaisit kertoa kylästäsi entuudestaan siitä mitään tietämättömille?
Entä voisiko video paljastaa jotain
ihan uutta kylänne suunnitelmista
tai katoavista lantatunkioista? Mistä
erityisesti kylällänne ylpeillään?
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry.
on julistaa avatuksi kilpailun KeskiPohjanmaan parhaasta kotiseutuvideosta. Kotiseutu voi olla kylä, kaupunginosa tai muu ennalta määrittelemätön
alue, jonka videon tuottajaryhmä mieltää omaksi kotiseudukseen. Teemaksi
voi oikein innostuessaan ottaa vaikka
koko historiallisen Keski-Pohjanmaan
maakunnan.
Hyvin luonteva kotiseudun määritelmä monelle keskipohjalaiselle on oma

kotikylä. Tästä syystä Kulttuuriliitto
odottaa Keski-Pohjanmaan monituisista kylistä toinen toistaan omalaatuisempia videoesittelyitä. Aikaa videoitten
tuottamiseen on maaliskuuhun 2015
asti, joten kotiseutuvideolle ennättää
halutessaan tallentaa vaikka kotikontujen kaikki vuodenajat. Videon pituuden
tulee olla 3-5 minuuttia.
Videokilpailussa on oma sarjansa nuoremmalle väelle. Nuorten sarjassa videon suunnittelijoiden ja videolla esiintyvien henkilöiden tulee olla alle 19-vuotiaita. Toki ihan nuorempien kohdalla
on avustajien käyttö sallittua hyvän
omantunnon puitteissa. Tässä olisi ideaa
vaikka koululuokan yhteiselle projektille. Antamalla oman sarjan nuoremmalle
ikäpolvelle Kulttuuriliitto haluaa kannustaa lapsia ja nuoria kiinnostumaan
omasta kotiseudustaan. Kotiseutuvi-

deokilpailun niin sanotussa sekasarjassa voi olla kaikenikäisiä toteuttajia niin
kameran etu- kuin takapuolella.
Videon voi kuvata millä tahansa tallentavalla välineellä kuten pokkarilla,
järjestelmäkameralla, kännykällä tai
ihan oikealla videokameralla. Videolla
voi olla vapaavalintaisia ääniä musiikista puheeseen tai liikkuvasta kuvasta
ajan pysäyttäviin vanhoihin valokuviin.
Tärkeintä on, että video kertoo juuri sitä
oman kotiseutusi tarinaa. Kotiseutuvideokilpailun tuotokset pisteyttää asiantuntijaraati, johon kuuluvat media-alan,
kulttuurin ja kotiseutualan ammattilaisia. Pisteiden keruun sijaan Kulttuuriliitto ry. painottaa kotiseutuvideon merkittävyyttä kotiseudun tunnettavuuden
ja yhteisöllisyyden kasvattajana. Materiaaliset palkinnot ovat sivuseikka, vaikka
niitäkin toki kisan päätteeksi jaetaan.

Videon tuottajilla säilyy videon omistus- ja käyttöoikeus, mutta Kulttuuriliitto ry:llä on oikeus näyttää kotiseutuvideoita toiminnassaan. Kotiseutuvideon satoa esitetään ”nonstoppina”
maakuntajuhlavuonna 2015 ainakin
Kaustisen kansanmusiikkifestivaalien
yhteydessä ja Yhdistysten torilla. Pitäkäähän siis huoli, että myös teidän
kylänne kotiseutuvideo löytyy muiden
keskipohjalaisten kotiseutuvideoiden
joukosta. Ei muuta kuin ”kamera käy!”
komennot raikumaan keskipohjalaisissa
kylissä.
Lisätietoja antaen ja videoita vastaanottaen
Sanna-Maija Kauppi
sanna-maija.kauppi@kokkola.fi
Kälviän aluetoimisto
Kälviäntie 24, 68300 Kälviä.

Keskipohjalainen kelpo vaimo – Meirän Kreeta
Kukapa muistaa vielä aikaa, kun sähköä ei ollut – ainoa valon lähde iltapimeällä oli takkatuli, päre tai kynttilä.
Tämän tulen valossa tarinointiin, laulettiin ja soitettiin. Kotona kehrättiin ja
värjättiin luonnon väriaineilla villa- ja
pellavalankoja, joista keväisin kudottiin
kankaita. Vaimoväen muotina oli alupaita, hame, huivi, tröijy ja vyölina. Kylmä vesi nostettiin kartanolta brunnista
ja pyykkipata porisi jokirannassa.
Miesten valtakuntaa olivat puuliiteri, talli, navetta, riihi, niittulato, tuuli-,
saha- ja vesimylly. Aikana jolloin vaatteet, huonekalut, käyttöesineet ja työkalut tehtiin itse ei ollut kiire minnekkään.
Matkat taitettiin jalan, veneellä tai hevoskyydillä. Ruoka oli yksinkertaista.
Usein pelkkää leipää, velliä, puuroa ja
kalaa. Joskus pyhinä lihaa.Ei koskaan
kaupan eineksiä tai lähipubin pizzaa.
Joka löysi kelpo vaimon, sen arvo oli
helmiä kalliimpi. Hän piti huolen villoista ja pellavista, halusi peltoa ja hankki sen, ompeli vaatteet perheelleen – ja
kauppiaan laivojen tavoin hän nouti leipänsä kaukaa. Tällainen keskipohjalainen kelpo vaimo oli Kreeta Haapasalo,
jota voi hyvällä syyllä sanoa 1800- luvun the Voice of Finlandiksi. Kreeta
yksinkertaiseti vain lauloi ja säesti itseään kanteleella niin käsittämättömän
karismaattiseen tyyliin, että hänestä ei
voinut olla pitämättä. Hän nousi Runebergin, Topeliuksen ja monen jo meille
tuntemattoman kirkonmiehen, sotilaan
ja lehtimiehen avulla valtakunnan mai-

Esityksestä tulee mielenkiintoinen
ja tämän tekeminen on antanut nyt jo
aivan valtavasti monenlaista ajateltavaa. Tehosteiden tekemisessä on ollut iso
joukko keskipohjalaisia, niin kanteleen
soitossa kuin ääninä.
Ompelijattaret Tiina Hellman ja Anita
Pulkkinen puvustavat esityksen ammattitaidolla 1800-luvun tyyliin.
Toivottavasti osaamme Kreetan tarinan mieleenpainuvasti myös katselijoille - ja kuulijoille.

neeseen aina Pietarin hovia ja Tukholmaa myöden.
Talonpoikaiskulttuurin näkökulmasta
katsottuna hän saattoi olla kovin kiertäväinen ja ehkäpä myös talonpidossa
epäkäytännöllinen, vaikkakin oli uskomattoman rohkea ja monitaitoinen
nainen.
Kreetan jättämä perintö elää vielä keskipohjalaisissa kylissä käsitöiden tekemisenä, kanteleen soittona, uskona korkeimpaan, rohkeutena astua pikku näppäripelimannina satojen kasvojen eteen.
Hänen muistomerkkinsä on niissä kunnissa, joissa hän elämänsä aikana asui.

Merkki voi olla graniittia tai rautaa.
Sen äärellä voi pysähtyä miettimään aikaa kaksisataa vuotta sitten; säätyeroja,
iloisia piirileikkejä ja häitä, nälkävuosia,
köyhyyttä, yksinkertaista elämää luonnon ja yhteisön ehdoilla.
Haluamme tuoda keskipohjalaisen
kelpovaimon, rautarouvan, Kreeta Haapasalon, takaisin kotiin ja omille juurilleen pitkältä matkaltaan. Kertoa hänen
tarinansa laman keskellä kamppaileville
suomalaisille ja kunnioittaa hänen elämäänsä yhdellä uudella keskipohjalaisella tarinalla, Meirän Kreeta.

Tarina pohjautuu Lilli Liluksen ja
Ilmari Virkkalan teksteihin sekä paikalliseen historiankirjoitukseen. Näyttämöllä Kreeta on yksin, mutta hänen
tarinaansa on ollut valmistelemassa
tavalla tai toisella lähes viisikymmentä
keskipohjalaista Kreetan ystävää.
Teksti ja kuva: Saara Lång
Meirän Kreeta
Ensi-ilta Kaustisen Kinolla 12.9.
Monologin esittää Paula Varila
Käsikirjoitus ja ohjaus Saara Lång
Valo- ja äänitekniikka
WEST AUDIO
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Tulevan näytelmän harjoittelu aloitettiin sisätiloissa jo syksyllä.

Teatterikärpäsen puremat Salonkyläläiset

Salonkylällä starttasi vuosien tauon jälkeen näytelmäpiiri vuonna 2010.
Moottorina toimi Pirityisten rahoittama Yhesä yhteen! -hanke, jonka kautta kylälle saatiin ohjaaja. Hankkeen
tavoitteena oli tuoda kyläläisiä yhteen
teatterin keinoin ja ensimmäinen näytelmä kirjoitettiin itse. Tästä syttyi kylälle teatterikipinä, joka on kasvanut
vuosi vuodelta suuremmaksi.
Ensimmäinen näytelmä tehtiin sisätiloihin, mutta jo seuraavana kesänä Salonkylällä päästiin kokeilemaan kesäteatteria ulkotiloissa. Palaute yleisöltä oli
positiivista, joten kesäteatteriesityksiä
jatkettiin. Esityspaikkana Nuorisoseu-

ran piha on loistava ja monipuolinen ja
katsojamäärien kasvaessa ei sisätiloihin
palaamisesta ole enää edes puhuttu.

Ryhmässä on ollut vuosittain mukana
sekä uusia että konkareita. Alun perin
hanke lähti yhdistämään Salonkyläläisiä, mutta ryhmään on saatu uutta verta myös muista kylistä. Yhden ryhmän
kokoonpanosta alkunsa saanut toiminta
on kasvattanut myös harrastajien määrää, niin että vuoden 2014 aikana on
ensi-illassa ollut jo varhaisnuorten näytelmä Suuri Huijaus, sekä eläkeläisten
Dosetit vaihtoon. Kesäteatteri-esitys
Auringonpilkkuja, saa ensiesityksensä
kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Nuorisoseuran talolla on siis käynyt kova kuhina koko kevään ajan eri
ryhmien esitysten ja harjoitusten kanssa. Ja kuhina jatkuu läpi kesän, sillä Auringonpilkut vie katsojat aivan uusiin
maisemiin espanjaan ja Jorgon baariin.
Komediaa on näin luvassa tällekin kesää
kun Elma ja Maire pääsevät juhlistamaan Elman syntymäpäiviä etelän auringossa. Tulisia tunteita espanjalaisittain ja kommelluksia on odotettavissa.
Kuhina jatkuu aina loppukesään saakka, kun Auringonpilkkuja tullaan näkemään vierailuesityksinä Ylivieskassa
Niemelänkylän kesäteatterilla, sekä Jämijärvellä Tykköön kylätalolla.

Salonkylällä teatteritoimintaan ja
nuorisoseuran kehittämiseen on paneuduttu huolella. Vuosi vuodelta on kuunneltu yleisön palautteita, tehty muutoksia ja kehitetty toimintaa. Tällekin kesää on luvassa jotain uutta, sillä katsojat
puolestaan pääsevät nauttimaan uudesta
lavasta ja pihapiirin uudesta ilmeestä.
Kuinka tämä kaikki on mahdollista?
Siitä iso kiitos on annettava innokkaille
kyläläisille, nuorisoseuran väelle, talkoolaisille, apukäsille, sekä kaikille taustavoimille, ilman heitä ei olisi yksikään
esitys olisi ollut mahdollinen. Sekä tietysti kärpäselle, joka puri näyttelijöitä.
Tälläkin hetkellä 12 näyttelijää odottaa
innosta täristen esityskautta alkavaksi,
jotta pääsemme tarjoamaan sinulle katsojamme, iloisia ja riemukkaita teatterihetkiä Salonkylällä!
Mauri Koivusalo (040 026 3792)
Kuvat: Helena Koivusalo

Ensimmäiset harjoitukset Nuorisoseurantalon uudistetulla esityspaikalla toukokuun alussa.
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Kesäteatteritoimintaa Keskipohjanamaan alueella

Leikkaa talteen!

MEIRÄN KREETA
Monologi Kreeta Haapasalon elämästä

Kaustisen Kinolla (Pajalantie 19)
12.9.2014 klo 19.00
14.9 klo 14.00 ja 18.00
21.9 klo 14.00 ja 18.00
Monologin esittää Paula Varila.
Käsikirjoitus ja ohjaus Saara Lång
Valo ja ääni WEST AUDIO
Käsikirjoitus:
Markku
Hyvänen

Liput 15€/10€

Ohjaus:
Outi Lindström

Yhteistyössä Kokkolan seudun Opisto
Juliste: Marko Niemi
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Tekemisenpaloa ei palokuntakaan saa sammumaan
Alaviirteen kyläyhdistys painaa kaasua, vauhdikas kulttuurikesä tulossa!
Yllättävän suuren suosion saanut Mylly kahvila jatkaa aukioloaan juhannuksenalus viikolle saakka vaikka toiminta
oli tarkoitus siirtää meripaviljongille jo
kesäkuun alusta.
Tunnelmallinen kokoontumispaikka
kyläläisille neljänä iltana viikossa ma
ke pe su Siinä myllykahvilan resepti.
Mylly kahvilassa kuulee ajankohtaiset
uutiset ,maistaa tuoreet pullat ja vaikka
ranskalaiset perunat.
Alaviirteen kyläyhdistyksen toiminnan runkona on kahvilatoiminta. Meillä on talvikaudella toimiva myllykahvila
keskikylällä Alaviirteen myllyssä ja kesällä Meripaviljongilla ( vanha tanssilava) jo 11 vuotta toiminut kesäkahvila. Kahvilatoiminta on osoittautunut
erinomaiseksi pohjaksi järjestää kulttuuritapahtumia, kokouksia ja tapaamisia. Kahvilatoiminnan taloudellinen
kannattavuus ei ole kovin vahva mutta
niiden avulla kaikki muu toiminta saa
kaipaamansa tukitoiminnot helposti.
Alaviirteen kylällä on paljon yhteisiä
tiloja; pienen kylän talkoolaisten voimin
rakennusten kunnosta huolehtiminen
on haastavaa. Yhteistyöllä eritoimijoiden kanssa olemme saavuttaneet esimerkillistä menestystä. Kesäteatteri toiminta on talouden selkäranka. Iltamien
järjestäminen on koko kylän yhteinen

... kuten kävi pääsiäiskokollemme.Olennaista on jokaisen mahdollisuus osallistua
kylämme toimintaan, osallistuminen on vapaaehtoista ja varsin hupasta.
ponnistus elokuussa 2014 järjestämme
iltamat kolme kertaa yhteistyössä lähiseudun harrastajateattereiden kanssa.
Meillä on vahvaa näyttöä edellisvuosilta
että tällaisesta toiminnasta yleisö pitää.
Kälviän ryhmä Huvin vuoksi tulee ja
esittää näytelmän Lekaa ja Leivoksia,
Salonkylän näytelmä harrastajat esittävät Dosetit Vaihtoon näytelmän ja Lohtajan harrastajanäyttelijät Rapasumppi
Revyyn illat päättyvät tansseihin orkesterin tahdittamana.
Kyläyhdistyksen Pääsiäiskokko nuorisoseuran parkkipaikalla oli suuri menestys jopa palokunta vieraili ihastelemassa kokkoamme.

Jo perinteeksi muodostuneet Pruukataan markkinat järjestämme syyskuun 7
päivä myllyn ympäristössä. Aurinkoisen
päivän olemme varanneet jo ajat sitten,
on mukava ihastella 100 toripöytää ja
härveliä jos minkälaista.iime markkinoilla kävi yli 2000 vierasta, oomma
pikkasen otettuja tästä menestyksestä.
Meripaviljongilla järjestämme juhannustanssit ja pari muuta perinteistä lavatanssi lauantaita iltamatanssien
lisäksi.
Extempporee Himangalta räväyttää
rokkia ja iskelmää sisältävät tanssit elokuussa.
Raskainta rokkia MPllä esitetään Ala-

vire rock tapahtumassa. 5 Pohjanmaan
kovinta bändiä iskee korkealta ja kovaa.
Pääsymaksuttoman Nuorten diskon.
Alaviirteen kyläyhdistys järjestää edelleen Meripavijongilla joka torstai 19-21
kuten on tehnyt jo 11 kesää.
Kesäkahvila Meripaviljonki on luonnollisesti avoinna joka päivä 12-22 elokuun loppuun, poikkeappa jäätelöllä tai
vaikka viinillä ja virkisty merinäköalasta.
Alaviirteellä on monipuolista elävää
kylätoimintaa mitä näyttää muillekki.
Talkoohenki kylällä elää ! 6.6 klo18 satamassa suodatinkangas leikkuu ja sepelin levitys talkoot, mukava tapahtuma
tervetuloa talkoisiin.
Aikaansaamisen johtaminen ja elämyksellisyys ovat Alaviirteen kyläyhdistyksen päätehtäviä. Me hengen luominen on Alaviirteellä saatu hyvään
alkuun.
Alaviirteen kyläyhdistys tarjoaa sinulle huikean mahdollisuuden kokea jotain
uutta elämyksellistä tekemistä , meillä
on draivi päällä kylällä tapahtuu merkityksellisiä asioita: me teemme kulttuuritapahtumia; järjestämme discoja
tansseja pääsiäiskokon, Pruukatahan
markkinat , konsertteja, onkikilpailuja,
rantalentistä, näytelmiä, iltamia, rakennamme harrastuspaikkoja , ylläpidämme
ja korjaamme rakennuksia.
Aimo Kallio

RUUTU PIMEÄNÄ?
PÄTKIIKÖ NETTI?
EIKÖ MUKA KANNATA
KORJATA?
TIETOKONEHUOLTO
AIMO KALLIO
0500 876 466
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Leader on toimintaa,
neuvontaa & rahoitusta
paikkakunnan parhaaksi
Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys, joka
kannustaa maaseudun asukkaita
kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään
sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia
työpaikkoja ja yrityksiä.

Rieska-Leader
Vierimaantie 5
84100 YLIVIESKA

ZZZULHVNDOHDGHUƬ
ZZZOHDGHUVXRPLƬ

Yhteistyössä:
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Me saimme aikaan sen...
Mittava kolmen kylän yhteishanke ja
talkootyönäyte on valmis. Kannuksen kylien virkistys- ja toiminta-alue
hanke onnistui hyvin. Mukana
olivat Märsylä/Mutkalammin,
Välikannuksen ja Yli-Kannuksen
kyläyhdistykset, joiden kylämaisemaan ilmestyi jääkiekkokaukalot ja
leikkikenttärakenteet. Olipa mukana myös vanhempain yhdistykset ja
metsästysseurat. Tämä oli myös eri
järjestöjen mittava yhteisöllisyyden
näyte.

Kaikilla kylien tavoitteena oli nykyisten virkistysmadollisuuksien monipuolistaminen ja turvallisuuden parantaminen nykyisiä alueita kehittämällä.
Kullakin kylällä kehitettävä alue sijoittuu kylärakenteessa keskeiselle paikalle jolloin saavutettavuus myös kevyen
liikenteen kautta on hyvä ja käyttö
voi ainakin osittain perustua lasten ja
nuorten omaehtoiseen liikkumiseen.
Hankkeella saatiin kylille virkistys- ja
toiminta-alueet sekä lapsiperheiden
kokoontumispaikat sekä turvalliset ja
monipuoliset leikki- ja toimintapaikat
lapsille ja nuorille.
Kustannusarvio hankkeessa oli
180 000 €. Taloudellisesti hanke onnistui mainiosti. Maksatushakemukset
käsiteltiin Pohjanmaan ELY -keskuksessa nopealla aikataululla. Tavarantoimittajat puolestaan olivat hyvin joustavia ja ymmärtäväisiä maksujen viivästymisistä.
Kannuksen kaupunki myönsi 20 000
€ lainan alkurahoitukseksi, samoin kyläyhdistykset selviytyivät omista maksatuksistaan, vaikka talkootyötä oli

hirvittävästi, pystyivät kylät vielä kartuttamaan yhdistyksen kassaan omarahoitusosuutta.

Kotimaan myynti: Jani Koskela +358 500 589659
Raita Sport Oy

Ylivieskantie 186 86300 Oulainen

Talkootyö, jota hankkeessa oli peräti
33 750 € edestä, joka sujui hyvin jokaisella kylällä. Talkoisiin osallistuttiin todella
innokkaasti, koko perheen voimin, myös
eri kylät vierailivat toisillaan talkootöissä. Talkootyön osuus jopa ylittyi, ja
yleinen mielipide oli se, että ”tämä on
mukavaa”.
Yhteisöllisyys kylissä sekä eri kylien välillä kasvoi huomattavasti.Tuki
myönnettiin Pohjanmaan ELY -keskuksen kautta seuraavasti: EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
60750,00 € ja Valtion rahoitusosuus
EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä 67500,00 €.
Kustannukset jaettiin kylittäin, heidän

rakennuskohteiden mukaisesti. Kaikki
kylät vastasivat omalta osaltaan talkoisiin ja omarahoituskustannuksiin. Myös
kylien maatalousyrittäjät lähtivät hankkeeseen mukaan tarvittavalla kalustollaan talkoohengessä.
Kyseessä oli ns. pilottihanke, jollaista
ei aiemmin ole tehty tällä alueella. Ehkä
juuri sen vuoksi hanke sai huomattavasti julkisuutta jopa valtakunnallisessa
mediassa.
Kyläyhdistyksistä löytyy aivan uskomatonta voimaa ja yhteisöllisyyttä. Kaunis kiitos kaikille mukanaolijoille
Anja Jussila
hankekoordinaattori
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Käy sivuilla!
Genius Loci -sivustolle on luotu ja
siirretty tietoja, jotka kattavat laajan
historiallisen Keski-Pohjanmaan.
Sivustolla esitellään uusin keinoin
paikallista kulttuuriperintöä ja historiaa. Sivustoon voi tutustua linkistä
geniusloci.chydenius.fi

sin tuomariin päin ja kirjoitti nimensä
ylösalaisin eli tuomariin nähden oikein
päin. Tätä on muisteltu jälkeenpäin
(mm. Otto Luomala, Kaustinen), sillä
tuomari oli ihmetellyt näkemäänsä.
Joonas tunnettiin parhaasta kaveristaan Piku-koirasta. He olivat erottamaton parivaljakko. Joonas rakenteli
kulkiessaan metsiin kivistä rakennelmia, joita hän kutsui kirkoiksi. Halsuan
Liedeksellä on ollut yksi ja kaksi löytyy
vielä Kannistosta.”

Aloitussivun kautta voi tutustua oman alueen mielenkiintoiseen
ja ainutlaatuiseen menneisyyteen.

Paikallishistoriaa virtuaalisesti
Genius Loci -paikkatietopalveluun
voi tutustua tietokoneella, tabletilla tai
älypuhelimella.
Paikkatietopalvelun rakentamisessa
on haettu käyttäjäystävällistä tietoteknologiaa sekä ekologisesti ja kulttuurisesti kestäviä toimintatapoja. Halutessasi pääset mukaan lisäämään tietoa ja
tarinaa paikallishistoriasta.

Mitä hyötyä Genius Locista?
Paikkatietopalvelu vaalii maaseutuperintöä ja täydentää väestölle suunnattuja
hyvinvointipalveluja, mutta samalla se
vahvistaa edellytyksiä matkailun kehittämiselle. Yhteisen kulttuuriperinnön
tunteminen edistää paikallisten ihmisten kotiseututietoisuutta sekä parantaa
alueella sijaitsevien palveluyritysten ja
-yhdistysten toimintaedellytyksiä.
Genius Loci -paikkatietopalvelu tuo
esille paikallista historiaa kunnioituksella. Meidän kannattaa tuntea oma
menneisyytemme ja olla siitä ylpeitä,
mutta meidän myös kannattaa jakaa
perintöämme eteenpäin. Paikkatietopalvelun sisältöä on rakennettu kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

Paikkakartta
sinun tarpeesi mukaan
Jos haluat katsoa oman kuntasi
paikkamerkkejä, se tapahtuu helposti kuntakarttaa napauttamalla.
Jos haluat esimerkiksi tietää, missä
on maakuntaamme surua ja murhet-

Kerro tarinasi

ta tuoneita paikkoja, sekin onnistuu.
Tarjolla on teemakarttoja sekä eri
aihepiireistä tehtyjä lyhyitä teemaartikkeleja.
Kaikista alueen kunnista on tehty teemoittain erilaisia paikkamerkkejä, joiden takaa nousee esille tarinoita paikan
historiasta ja kulttuuriperinnöstä.
Ihmisen elämään kuuluu monenlaisia vaiheita. Ihmisten tarinat ovat
kaikki omalla tavallaan merkittäviä.
Mutta jos emme kerro niitä eteenpäin
toisille ihmisille, jäävätkö ne elämään
tässä kaikessa nykyisessä tietotulvassa. Tarinoita kannattaa kuunnella ja
kertoa.
Halsualainen Kyynäs-Joona ei ollut pitäjän mahtimies, vaan hän oli
aikansa originelli, josta vielä puhu-

taan. Tarina Joonasta kestää tuleville
polville. Samankaltaisia tarinoita on
ympäri Keski-Pohjanmaata.
Totta ja tarua -osuuteen on lisätty tarinoita, joita paikalliset historian harrastajat ja asiantuntijat ovat toimittaneet
Genius Loci -sivustoa varten.
”Joonas osasi kirjoittaa kauniilla käsialalla kummallakin kädellä. Hän kirjoitti myös ylösalaisin olevaa tekstiä. Joonas
puhui usein kääntökieltä. Kun hän kuuli vaimonsa Vallun kuolleen, hän kysyi:
”Onko kellu vaikahtanu” eli onko Vallu
keikahtanu.
Kerrotaan myös, että käräjille joutuessaan tuomari oli kysynyt, osaako Joonas
kirjoittaa. Saadessaan myöntävän vastauksen tuomari antoi paperin allekirjoitettavaksi. Joonas käänsi paperin takai-

Kerättyä aineistoa ja historiaa on tallennettu sivustolle geniusloci.chydenius.fi . Sivustoa hallinnoidaan tällä hetkellä yliopistokeskus Chydeniuksessa
Kokkolassa.
Voit vaikka seisoa oman kotikirkkosi edessä ja katsella, mitä paikkatietoa
ja teemoja sen ympäriltä on rakennettu Genius Loci -paikkatietopalveluun.
Oman tarinan lisääminen on helppoa.
Sivustolla on mahdollisuus korjata ja
lisätä uusia paikkamerkkejä. Digikuvan ottaja saa kuvansa esille paikkamerkkiin.
Manner-Suomen maaseuturahasto
tukijana Hankkeen nimi on Genius
loci -paikkatietopalvelu: vaihtoehtomatkailua, pyhiinvaellusta ja paikallista kulttuuria. Hanketta on rahoittanut
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Jo aiempi Leader-rahoitteinen kartoitusvaihe osoitti, että tarve
rakentaa paikallishistoriaan perustuva
kulttuurinen paikkatietopalvelu oli todellinen.
Genius Loci tekee kunniaa paikallisille tarinoille. Sinun tehtävänäsi on
kertoa tarinaa eteenpäin.
Anne Ruuttula-Vasari

Jos haluat katsoa oman kuntasi paikkamerkkejä, se tapahtuu
helposti kuntakarttaa napauttamalla.
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Maaseudun mahtavin
Kauppa-auto kiertue

Pirityiset toteuttaa yhdessä Ely-keskuksen kanssa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sen
alueellisista tuloksista kertovan Kauppa-autokiertueen. Kauppa-auto tarjoaa
tietoa myös uudesta ohjelmakaudesta.
Autossa on mahdollista tutustua Hyrrään eli maaseudun hanke-, yritys- ja
rakennetukien sähköiseen asiointipal-

veluun.
Kauppa-autossa voi nimensä mukaisesti tehdä myös ostoksia. Valikoimissa
on mitä parhaimpia lähiruokatuotteita.
Tietoja ja keskusteluja loytyy myös
f a c e b o o k . c o m / p a g e s / L a n d e Pa ku/174165635970877 sivustolta.
Elina Tuikka

Peltokangas - Möttonen
toimititilat kuntoon

Perholaiset innostuivat kunnostamaan
kiinteistöjä hankekauden viime metreillä. Molemmat saivat Pirityisiltä Leaderrahoitusta 60% kustannusarviosta.
Peltokankaalla toimii kaikille avoin
kyläyhdistys. Kyläyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kylän
asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia kylän edunvalvojana. Yhdistyksen tavoitteena on myös pyrkiä edistämään kylän
asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja
kulttuuritoimintaa. Korjauskohteena on
Peltokankaan Demokraattiselta yhdistykseltä vuokrattu työväentalo.
Liekki 013 – hankkeessa maalataan
talon ulkopinta, salin lattian hionta,
lakkaus ja sisäkattojen maalaus. Lämmitysjärjestelmän laitteiden hankinta,
wc-tilojen ja kalusteiden hankinta, piha-alueet ja murskeet sekä keittiön koneinvestoinnit, kustannusarvio 23.106€

Möttösen vanhempainyhdistys ry
innostui yhtä aikaa uuden kyläkoulun
rakentamisen aikaan kunnostamaan
entisen henkilöstön asunnon. Perinnepirtti kunnostetaan eri harrasteryhmien käyttöön. Siellä voivat kokoontua
kaikki kyläläiset lapsista voimavaraväestöön. Kustannusarvio 30.000€, josta
21.000€ rakennuksen kunnostamiseen
ja 9.000€kalustoon.
Tällä ohjelmakaudella vanhempainyhdistykset ovat olleet uusia hankehakijoita. Noissa yhdistyksissä varsinkin äidit
ovat aktiivisia ja innokkaita. Näin muodostuu myös verkosto, johon kaikilla
on yhtäläinen mahdollisuus päästä mukaan. Äidit ja myös isät ovat aktiivisesti
mukana, kun omat lapset ovat koulussa
ja sitten onkin jo uusien toimijoiden
aika aloittaa.
Pirjo Palosaari-Penttilä

Runkoverkkoa
kylille
Pulkkisen ja Haukilahden kylät aikoivat jäädä lapsipuolen asiaan laajakaistaoperaattoreiden karsittua palvelujaan.
Iso ja mahtava operaattori uhkasi kääriä kuparit pois ja jättää kylät ilman yhteyksiä.
Kyläläiset eivät jääneet ihmettelemään, vaan pian oli nuorisoseuralla hakemus Pirityisillä. Pirityisten hallitus
teki myönteisen päätöksen hankkeesta
ja näin nuorisoseura sai Leader - rahoitusta kahta kylää koskevaan tärkeään
hankkeeseen. Halukkaita liittyjiä oli
hyvin ja tavoite 40 liittyjästä oli ylitetty.
Puuhamies ns:n puheenjohtaja Pentti
Leppäniemi kiersi ahkerasti ja sai yli 60
liittyjää. Hanke on vaatinut hakijoilta
sitkeyttä, kun matkan varrella on ollut
monenmoisia esteitä.
Viimeisin jatkoaikahakemus jouduttiin virittämään, kun tienpidosta vastaava viranomainen ei ole kesän 2013 aikana sallinut kaapelin asennuskoneiden
ajaa Haukilahdentien uutta päällystettä
pitkin. Viimeiset liittymien paikkaukset ja joitakin viimeistelyjä jäi keväälle
2014. Hankkeessa oli maximirahoitus.
Kustannusarvio 156.647€, josta EU+
valtion osuus 75.190,56€, kuntaosuus
18.797,64€, yksityisen rahan osuus
62.658,80€, josta rahaa 44.658,80 ja
talkoota 18.000€ arvosta.
Pirjo Palosaari-Penttilä
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Pirityiset Ry:n uusi ohjelmakausi 2014-2020 alkaa toiminta-alueen laajenemisella

Tavoitetilana hyvinvoiva ja menestyvä Keski-Pohjanmaa
Joko tunnet ja tiedät Pirityiset Ry:n?
Yhdistys on rekisteröity, aatteellinen
Leader-ryhmä, joka toimii aktiivisesti
Kaustisen seutukunnan alueella.
- Kannustamme maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan.
Pyrimme sitä kautta lisäämään KeskiPohjanmaan alueen viihtyvyyttä sekä
luomaan tänne uusia työpaikkoja, kertoo Pirityiset Ry:n toiminnanjohtaja
Pirjo Palosaari-Penttilä.
Yhdistyksen stretegian kattamaa toiminta-aluetta ovat tällä hetkellä KeskiPohjanmaan maakunnasta Kaustisen
seutukunnan lisäksi Kokkolan kaupungin suomenkieliset maaseutualueet. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu
Leader-ryhmän osallistuminen myös
Kokkolan kaupunkialueiden paikallislähtöiseen kehittämiseen.
- Kaksikielisellä Keski-Pohjanmaalla tehdään yhteistyötä yli kielirajojen
myös uudella ohjelmakaudella 20142020, niin kuin täällä on aina totuttu tekemään, toiminnanjohtaja jatkaa.
Rajoja ylitetään tulevina vuosina myös
kaupungin ja maaseudun välisen lisääntyvän yhteistyön muodossa. Strategiamme tavoitteena on kehittää alueestamme yleisesti hyvinvoiva ja menestyvä
yhteisö.
- Voimavaramme Keski-Pohjanmaalla
ovat ennen muuta sen omat asukkaat.
Yleishyödyllistä aluekehittämistä
vuosien kokemuksella
Pirityiset Ry:n perustivat jo vuonna
1997 kotiseutunsa kehittämisesta innostuneet ja motivoituneet naiset. Varsinainen aluekehittämistyö alkoi vuosien 1997-1999 aikana, jolloin yhdistys
kuului kansallisen tason POMO-ohjelmaan.
Ensimmäisen ohjelmakauden aikana
yhdistyksen jäsenmäärä kaksinkertaistui. Toiminta laajeni entisestään Pirityiset Ry:n ryhdyttyä toteuttamaan Leader+ toimintakaudella 2000-2006 Kotikylä+ -kehittämisohjelmaa. Sitä myötä

Pirityisten uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran. Tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu Leader-ryhmän osallistuminen
myös Kokkolan kaupunkialueiden paikallislähtöiseen kehittämiseen.
yhdistyksen toiminta on vakiintunut.
- Leader-ryhmäyhteistyö maaseudun
kehittämisen välineenä on Pirityiset
Ry:n alueella hyvin tunnettua. Meilläpäin esimerkin voima poikii usein uusia
kehittämis- ja innovointihankkeita, toteaa yhdistyksen hankekoordinaattorina
toimiva Elina Tuikka.
- Keski-Pohjanmalle voidaan sanoa
pesityneen ´positiivinen kateus´, joka
synnyttää paljon uutta. Yhteisöt, yhdistykset ja alueen oppilaitokset ovat
jo tottuneet käyttämään hankkeita kehittämisen välineinä. Yleisesti ottaen
täytyy todeta, että Leader-rahoituksen
mahdollisuuksia on meillä hyödynnetty
kiitettävällä tavalla.
Pirityiset Ry:n toimijat uskovat vakaasti maaseudun tulevaisuuteen. Maalla asumisen, elämisen ja työskentelyn
ehtojen toivotaan ja myös oletetaan säilyvän alueella jatkossakin. Eri kylillä ja
tahoilla toimivat yhteisöt ja yhdistykset
suuntautuvat tulevaan itseohjautuvasti
ja aktiivisesti.
- Ilokseni voin sanoa, että myös maaseudun pienet yritykset ovat löytäneet
Leader-metodin ja sen mahdollistavat

yritystuet, Elina Tuikka kertoo. - Pienellä tuella on koettu saatavan aikaan
suuri hyöty.
- Usein rahoituksesta ja kehittämistyöstä uskalletaan neuvotella isompien
rahoittajienkin kanssa sitten, kun Pirityiset Ry:n myöntämä rahoitus on ensin
auttanut paikallista yritystä pääsemään
alkuun toiminnassaan ja sen suunnittelussa. Elinkeinoelämällämme on mielestäni vahva kivijalka, jota tuemme entisestään.

Osaamisen lisäämisellä
kasvatetaan hyvinvointia
Yksi Pirityiset Ry:n keskeisistä yleistavoitteista on Keski-Pohjanmaan alueen
väestön osaamisen lisääminen.
- Osaamisen kasvamisen myötä maaseudulle syntyy tärkeitä työpaikkoja,
Pirjo Palosaari-Penttilä toteaa. Leaderryhmämme tukee ja pyrkii lisäämään
asuinyhteisöjen osaamista etenkin lähidemokratiaan, hyvinvointiin, palvelujen
järjestämiseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.
Esimerkiksi nuorten, naisten, voimavaraväestön ja maahanmuuttajien osaamista kasvatetaan tarjoamalla välineitä osallistua lähiyhteisöjen toimintaan.

Osaamisen lisäämisella pyritään aktiivisesti myös syrjäytymisen ehkäisemiseen.
Yrittäjyydessä painopisteenä on puolestaan osaamisen lisääminen johtamiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin
ja kasvuhakuisuuteen liittyvissä teemoissa. Myös verkostoitumiseen ja yhteistyöhön eri yrittäjien kesken kannustetaan positiivisesti.
- Pirityiset Ry edistää keskipohjalaista hyvinvointia niin, että kansalaisten kokema yhteisöllisyys ja osallisuus
kasvavat. Kansalaistoimintaa ja sen eri
muotoja tuetaan yhdistyksemme taholta
niin, että yhteistyössä otetaan huomioon
kaikki alueen toimijat, myös eri-ikäiset
ja eri taustoista tulevat kansalaiset.
- Haluamme omalta osaltamme madaltaa etenkin nuorten kynnystä osallistua aluekehitykseen, toiminnanjohtaja jatkaa.
- Tärkeää on, että nuoret voisivat Keski-Pohjanmaalla kokea, että heitä kuunnellaan ja he saavat äänensä kuuluviin.
- Sitä kautta alueemme toimintakyky
on tulevaisuudessakin turvattu. Kehittämistyön hedelmät kantavat usein pitkälle vuosien ja vuosikymmenten päähän.

Kuva ja teksti: Marja Myllymäki

UDNHQQXVWHQDVLDQWXQWLMD
zUDNHQQXVW\|QYDOYRQWD
zYDVWDDYDWMMDSllVXXQQLWWHOLMD
zUDNHQQXVWHQNXQWRWXWNLPXV
zDVXQWRNDXSDQNXQWRWDUNDVWXV
zNRVWHXVNDUWRLWXNVHW
zLPSDNWRULQl\WWHHQRWRWKXRQHLOPDVWD

3XK

3XXPDODQWLH.$867,1(1ZZZPXVWDMDUYLQHW
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Leirikoulu Piispalassa
Me Pahkalan koulun keski- ja yläluokkalaiset olimme leirikoulussa Piispalassa Kannonkoskella huhtikuussa.
Keräsimme lukuvuoden aikana rahaa
leirikouluun myymällä vessapaperia,
keksejä ja karkkeja. Pidimme myös
myyjäiset ennen joulua. Saimme rahaa
kokoon niin paljon, että pystyimme järjestämään leirikoulun lisäksi vuotuisen
laskettelureissunkin.
Leirikoulu alkoi tiistaiaamuna, kun
lähdimme linja-autolla Piispalaa kohti.
Olimme perillä puolen päivän aikoihin. Yövyimme Piispanhattu-nimisessä
rakennuksessa. Huoneet olivat isoja ja
kaksikerroksisia. Ohjattuja aktiviteettejä oli päivittäin 1-2, mm. keilaus, jousiammunta, stunt-rata, leiriolympialaiset
ja tuunauspaja.
Kun saavuimme Piispalaan, ensimmäisenä menimme viemään tavarat
sisälle ja meille kerrottiin missä huoneissa olemme. Sen jälkeen menimme
syömään lounaan, jonka jälkeen oli vähän vapaa-aikaa. Ensimmäisenä aktiviteettinä meillä oli keilaus ja stunt-rata.
Osalla oli keilausta ja osalla stunt-rata
ja vaihdoimme tunnin päästä. Stunt-radalla oli monenlaisia esteitä mitkä piti
ylittää, mm. rengasseinä, vaakasuorassa
olevat puut, jotka piti ylittää ja alittaa,
ja monia tasapainoilutehtäviä. Stuntrata oli osittain haastava. Illalla meillä
oli leiridisko.
Keskiviikkona oli toimintaa kahdessa
ryhmässä: jousiammuntaa ja ekoaseammuntaa. Jousiammunta oli monien
mielestä ihan kivaa. Ekoaseammunnassa ammuimme kiväärillä ja pistoolilla.
Osumat tulivat näyttöön. Lounaan jäl-
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keen oli maastoseikkailu. Ryhmät jaettiin narujen avulla. Leirikoulun alueelle
oli sijoitettu pisteitä, joissa oli erilaisia
tehtäviä. Maastoseikkailun jälkeen oli
päivällinen ja sählyä. Sählyn jälkeen osa
sai mennä uimaan, yläsaliin tai asunnoille.
Torstaina oli leiriolympialaiset, joissa
oli hauskoja tehtäviä. Ryhmät jaettiin
eri pisteisiin. Iltapäivällä oli Hide and
Seak, jota johti Kalle-niminen ohjaaja. Hän antoi meille ryhmissä erilaisia
valokuvaustehtäviä. Hide and Seakin
jälkeen menimme pelaamaan jalkapalloa ylipainehalliin. Jalkapallon jälkeen
oli jonkun verran vapaa-aikaa, jonka
jälkeen menimme rantasaunaan ja takkatupaan viettämään iltaa. Paistoimme
makkaraa ja useimmat kävivät uimassa
järvessä.
Perjantaina aamusta tytöt lähtivät tuunauspajaan ja pojat suuntasivat kohti
frisbeegolf-rataa.
Tuunauspajassa oli paljon tekemistä ja
siellä vierähtikin nopeasti kaksi tuntia.
Aktiviteetin lopussa meille annettiin laput, johon piti pareittain kirjoittaa leirikoulun hyviä ja huonoja puolia.
Ruuan jälkeen menimmekin jo kämpille pakkaamaan viimeiset tavarat.
Pientä hässäkkää siinä oli, mutta lopulta
kaikki tavarat olivat oikeilla omistajillaan. Otimme vielä yhteiskuvan, jonka
jälkeen lähdimme linja-autoon ja matka
kohti kotia alkoi.
Leirikouluviikko meni nopeasti ja
kaikille jäi hyvä mieli. Reissu onnistui
hyvin ja moni olisi halunnut jäädä vielä
pitemmäksikin aikaa. :)
Pinja Ylikangas, Aada Oja, Emma
Aarnio, Emmi Heikkilä, Inka
Känsäkoski ja Riikka Heinonen
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Opintomatkalla Skotlannissa

Yhteiskunnallisista yrityksistä ratkaisuja
palveluiden tuottamiseen
Näkymä Tobermoryn
satamasta Skotlannista.

paremmat puitteet liikuntaan ja urheiluun. Atlantis Community Leisure on
toiminut vuodesta 1992 lähtien ja on
nykyisin yksi alueen vetonauloista.
Yritys toimii osakeyhtiömuodossa
ja sen taustaorganisaatio sekä omistaja on Oban Common Good Fund.
Yrityksen hallituksen muodostavat
yhdeksän vapaaehtoista pääosin yrittäjätaustaista henkilöä, joista yksi
on poliittisesti valittu taustarahastoa
edustava jäsen. Toimintaa pyöritetään
pääsymaksuin ja vuokratuloin (50 %)
sekä erilaisin tuin (50 %). Kallein toiminta on uimahallin ylläpito, jonka
vuoksi tarvitaan kaupungin tukea toiminnalle. Varainhankintakampanjoita
suoritetaan investointeihin liittyen.
Yhteiskunnallisen yrityksen politiikkaa on Skotlannissa ja Iso-Britanniassa
tietoisesti kehitetty jo usean vuosikymmenen ajan, koska julkinen sektori pystyy turvaamaan vain lakisääteiset palvelut. Yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle on useita erilaisia juridisia muotoja.
Eroja on lähinnä siinä, jaetaanko voitto
sosiaalisin, eettisin vai ympäristöllisin
perustein. Yritykset toimivat avoimilla
markkinoilla ja tuottavat palveluita ostopalvelusopimuksina kunnan kanssa.
Toiminnalla on aina vahva arvopohja ja
pyrkimys yhteiseen hyvään.
Glasgow´ssa liputetaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden puolesta
Glasgow’n kaupunki on julistautunut
osuustoiminnan ja yhteiskunnallisen
yrittäjyyden puolestapuhujaksi. Poliittinen ja hallinnollinen tahtotila tekemiseen on vahva, sillä palvelut halutaan
säilyttää. Tavoitteena on yhteistyön ja
kumppanuuden lisääminen palvelutarjonnassa.
Palveluiden tuottamisessa kaikki sidosryhmät (käyttäjät, tuottajat, kaupunki ja yrittäjät) halutaan yhteistyöhön ja
yhteiskunnalliset yritykset yritetään
saada mukaan julkisiin ostopalvelusopimuksiin. Kaupungin strategiaan on
kirjattu tavoitteena mm. osuustoimintamarkkinoiden kehittäminen ja rahoituskanavien järjestäminen toiminnan
mahdollistamiseksi sekä uusien innovatiivisten mallien luominen sosiaaliseen
yrittäjyyteen.

Toimimaton satama lähtösykäyksenä yhteiskunnalliselle yritykselle

YHTEISÖhautomo-hankkeen kansainväliselle opintmatkalle Skotlantiin osallistuneita.
Glasgow’ssa on n. 500 yhteiskunnallista yritystä, joista 20 on perustettu viimeisen vuoden aikana. Yhteiskunnalliset yritykset työllistävät alueella 10 400
henkilöä ja niiden vuotuinen tulo on yli
750 miljoonaa puntaa.
Yhteiskunnallinen yritys lasten- ja
nuorten palveluiden tuottajana
Glasgow’n kupeessa sijaitsevassa
Paisleyn kaupungissa toimiva nuorisopalveluja tarjoava Kibble Works on
Skotlannin suurimpia yhteiskunnallisia
yrityksiä. Sen liikevaihto on 22 miljoonaa puntaa ja työntekijöitä on yli 500.
Toimialoja ovat koulutus-, työllisyys- ja
hoivapalvelut syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.
Kibble kokoaa nuoria koko Skotlannin

alueelta.
Tavoitteena on tarjota nuorille turvaa ja pysyvyyttä sekä oman elämän ja
työelämän taitoja. Tavoitteena on, että
nuori on Kibblestä lähtiessä valmis yhteiskuntaan. Vuonna 1997 Kibblen toiminta muutettiin yhteiskunnalliseksi
yritykseksi. Kibble toimii ”sateenvarjona” monille eri toiminnoille ja pienemmille yhteiskunnallisille yrityksille, kuten Oskars’ille.
Kannattamattomasta uimahallista
alueen vetonaulaksi
Obanin kaupunki luopui ennakkoluulottomasti kannattamattomasta uimahallin toiminnasta. Aktiiviset kansalaiset ehdottivat toiminnan uudelleen
järjestelyä, tavoitteenaan tarjota lapsille

Tobermoryn satamayhdistyksen toiminta lähti liikkeelle tarpeesta saada
satama toimivammaksi. Ennen satama
oli hyvin kaoottinen ja sitä lähdettiin
parantamaan rakentamalla satamaalueelle ponttooneja. Ponttoonien lisäksi satamaan oli tarve saada vessat
ja suihkut. Jotta toimintaan saatiin
rahoitusta, päätettiin samalla rakentaa
koulutuskeskus sekä kokous- ja toimistotiloja ja vuokrata niitä eri tahoille. Parantunut satama-alue on muuttanut ja lisäännyt asiakaskuntaa. Uusi
asiakaskunta ostaa palveluita ja moni
paikallinen yrittäjä on hyötynyt vilkastuneesta satamasta.
Uusia ideoita ja toimintamalleja
Skotlannista
YHTEISÖhautomo-hankkeen kansainvälinen opintomatka järjestettiin
teemalla yhteiskunnallinen yrittäjyys
ja kohdemaaksi valikoitui Skotlanti.
Opintomatkan suunnittelu- ja järjestelypalvelut ostettiin Social Business International Oy:ltä, josta myös
matkaoppaamme ja tulkkimme Anne
Bland oli. Opintomatkalle osallistui
25 aktiivista järjestö-, kunta- ja hanketoimijaa.
Asko Eerola
Hankesihteeri Yhteisöhautomo-hanke
Rieska-Leader ry
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