
Yli 800 keskipohjalaista tarttui digiin!
Palvelut sähköistyvät ja siirtyvät 

verkkoon nopealla vauhdilla. Säh-
köinen asiointi takaa tasavertaiset 
palvelut myös kasvukeskusten ul-
kopuolelle. Esteenä voi olla tiedon, 
laitteiden tai tietoliikenneyhteyk-
sien puute. 

Maakunnallinen Tartu digiin –
kiertue vastasi digihaasteiseen tar-
joamalla koko kevään ajan mak-
sutonta matalan kynnyksen digi-
tukea ympäri Keski-Pohjanmaata. 
Kiertue vieraili 11 paikkakunnalla 
ratkomassa ihmisten digipulmia, ja 
auttamassa laitteisiin ja sähköisiin 
palveluihin liittyvissä kysymyksis-
sä. Kiertueen tapahtumiin osallis-
tui yhteensä 840 kävijää. 

Digitukikiertue järjestettiin 
eKeski-Pohjanmaa –hankkeen 
koordinoimana yhteistyössä pai-
kallisten kumppaneiden kanssa. 
Kuntien ja kansalaisopistojen li-
säksi kiertueella olivat mukana 
muun muassa Kela, Poliisi, TE-

toimisto, Keski-Pohjanmaan sosi-
aali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 
Soite, maakuntalehti Keskipoh-
janmaa ja alueen paikallislehdet.  

Digitukea kädestä pitäen 

eKeski-Pohjanmaa –hankkeen 
projektipäällikkö Heidi Luomala 
kertoo, että kiertueen avulla ha-
luttiin helpottaa ihmisten arkea, ja 
mahdollistaa ajasta ja paikasta riip-
pumaton asiointi. Ihmisiä opas-
tettiin kädestä pitäen asioimaan 
viranomaisten kanssa, lukemaan 
digilehtiä, varaamaan aika säh-
köisesti ja kirjautumaan erilaisiin 
verkkopalveluihin. Henkilökohtai-
nen opastus sai Luomalan mukaan 
hyvän vastaanoton. Kynnys asioida 
sähköisesti madaltuu, kun ensim-
mäisen askeleen voi ottaa yhdessä 
avustajan kanssa.

 - Sähköinen asiointi voi jännit-
tää tai arveluttaa. Yhdessä on hel-

pompi aloittaa, Luomala uskoo. 
Kiertueella kerätyn yleisöpalaut-

teen perusteella tapahtumat koet-
tiin erittäin tarpeellisina. Monen 
eri toimijan mukana oloa pidettiin 
hyvänä. Kiitosta tuli myös henki-
lökohtaisesta opastuksesta, ja lait-
teiden käyttöön liittyvästä avusta.

Valtaosa kiertuekävijöistä oli yli 
64-vuotiaita. Nuoret osallistuivat 
tapahtumiin osana opintoja tai 
koulupäivää. Sujuva arki edellyt-
tää digiosaamista kaikenikäisiltä. 
Luomalan mukaan riittämättömät 
taidot ja välineet saattavat estää 
tai rajoittaa digitaalisten palvelu-
jen käyttöä iästä tai asuinpaikasta 
riippumatta. 

- Jatkossa eKeski-Pohjanmaa –
hankkeessa pyritään löytämään 
ratkaisuja, joilla edistetään myös 
työikäisten digipalveluiden käyt-
töä.  

Teksti : Anu Kauppila
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Vaalikampanjat ja vaalit on käyty ja tätä luettaessa saattaa olla 
uusi hallituskin jo töissä. Vaaliteemoissa ja vaalikeskusteluissa en 
huomannut käsiteltävän kylätoimintaa edes vilaukselta. Kyllähän 
siellä koluttiin hiilinielut, aktiivmallit, eläkesataset ja maahan-
muuttajat. Tärkeitä aiheita kaikki, mutta kylätoiminnan rooli si-
vuaa noita kaikkia ja vapaaehtoista työtä kylien ja kaikkien sidos-
ryhmien hyväksi tehdään yli kuusi miljoonaa tuntia joka vuosi.

Viime vaalikaudella saatiin valtakunnallisesti merkttävä askel 
eteenpäin, kun eduskuntaan perustettiiin kyläjaos. Jaos sai hyvän 
vastaanoton, kun siihen löytyi osallistujia kaikista eduskuntapuo-
lueista. Foorumi on tehokas työväline tuoda esille kylätoiminnan 
aikaansaannoksia ja tarpeita. Ehkä tämä näkyi siinäkin, että bud-
jettirahoitusta kylätoimintaan saatiin kaikkien aikojen parhaiten, 
1,2 miljoonaa euroa. Jatkokin näyttää lupaavalta, kun lähes kaikki 
kyläjaoksen kansanedustajat uusivat valtakirjansa.

Kylätoiminta elää
Keskipohjalaisittain näyttää sekä hyvältä että huolestuttavalta. 

Lippulaivamme Eskola purjehtii jo eurooppalaisissa kyläverkostois-
sa. Monet kylät kehittyvät lujaa, uudistuvat ja vahvistavat vah-
vuuksiaan. Mutta sitten, mitä on tapahtumassa niille kyläyhdistyk-
sille, joissa ei juuri nyt ole potkua. Luonnollisesti vapaaehtoistoimin-
ta on aaltoliikettä, välillä on levättävä ja ladattava uutta virtaa. 
Valitettavasti aina sitä nousua ei tapahdu ja pahimmillaan yhdistys 
voi jopa poistua rekisteristä. Mikäli kyläyhdistys tarvitsee elvytys-
tä tai henkistä tukea, olemme luvanneet jeesata. Tulemme käymään 
grillimakkaroiden kanssa heti kun kutsu käy, kylältä kuin kylältä.

Marko Kivelä
Keskipohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtaja

kivela.mst@gmail.com
040 0968 276

Esko Viitasaarelle Suomen Kylätoiminta ry:n  
hopeinen ansiomerkki

Ruotsalon seurojentalon maas-
tossa on vuodesta toiseen hiih-
detty Eskon hiihtokisat, joskin 
Esko itse käyttää kisoista nimeä 
Ruotsalon kyläyhdistyksen jär-
jestämät kylän mestaruushiihdot. 
Hiihtokisat ovat monelle lapsi-
perheelle odotettu tapahtuma, 
johon on helppo tulla vuodesta 
toiseen. Viimeistään mitali kau-
lassa ja pipari kädessä irtoaa suu-
rimmaltakin jännittäjältä vieno 
hymy ja tyytyväisyys. Hiihtokil-
pailujen lisäksi on ruotsalolaisilla 
lapsilla ollut mahdollisuus osallis-
tua omalla kylällä Eskon hiihto-
kouluun. Saas nähdä, ponnistaako 
hiihtomaailman eliittiin tulevina 
vuosina kykyjä, jotka ovat saaneet 
ensikosketuksensa suksen liuku-
misen saloihin Ruotsalon laduilta 
Eskon saattelemana.  

Myös viime vuoden aikana ke-
hitetty Ruotsalon perinne- ja 
luontopolku on kansansuussa 
tuttavallisemmin Eskon pol-
ku, sillä ellei olisi Eskoa, ei olisi 
luontopolkuakaan. Vähäjärven 
laavulta lähtevä luontopolku on 
pituudeltaan 6,2 km pitkä, ja se 
sivuaa myös Hopiokallion lakea. 
Luontopolun varrelle on haaveis-
sa koota historiallisia opastauluja 
kertomaan kylän eletystä elämäs-
tä ja luonnon ihmetyksistä. His-
toria onkin aina ollut Eskolle eri-
tyisen läheinen asia, mistä kertoo 
hänen kirjoittamat jutut monissa 
eri julkaisuissa. Esko oli myös 
vahvasti mukana Ruotsalon ky-

ajateltavaa kirjoittamiensa lausun-
tojen kautta sekä äänellään paikal-
lisradiossa. Hopiokallion puolus-
taminen on ollut ja tulee olemaan 
Eskolle ja koko Ruotsalon kylälle 
todellinen voimankoitto.

Positiivisemmassa valossa on 
Ruotsalossa koeteltu voimia aina 
vuodesta 2013, kun Eskon ide-
asta järjestettiin ensimmäinen 
Voimankoittojuoksu Vähäjärven 
ympäri. Tuolloin oli kulunut 100 
vuotta siitä, kun Ruotsalon rait-
tiusyhdistys Salonkukan menes-
tynyt voimisteluosasto päätettiin 
liittää Suomen Urheilu- ja voi-
misteluliittoon nimellä Voimiste-
lu- ja Urheiluseura Voimankoitto. 
Sittemmin on Voimankoitto -ta-
pahtumasta muodostunut kaiken-
ikäisten yhteinen ulkoilutapahtu-
ma, jossa Vähäjärvi kierretään ajal-
la tai ilman aikaa juosten, kävellen 
tai pyörällä. Mitään liikkumisen 
muotoa ei suljeta pois. Tärkeintä 
on, että Voimankoitto saa ihmiset 
yhdessä liikkeelle jättäen jokaiseen 
hyvänolontunteen.

Tämän kirjoituksen myötä Ruot-
salon kyläyhdistyksen hallitus ja 
ruotsalon kyläläiset haluavat esit-
tää Eskolle kiitoksen tekemästään 
mittaamattomasta työstä kotiseu-
tumme ja sen asukkaiden hyväk-
si. Pidetään Nokian 42:sen saapas 
lennossa myös jatkossa! 

Sanna-Maija Kauppi

läkirjan kirjatoimikunnassa, jonka 
työn tulos huipentui Ruotsalon 
kyläkirjan julkistamiseen vuonna 
2009. Haaveita kylää käsittelevien 
juttujen tuotannosta on yhä, mutta 
ollaan niistä vielä tässä vaiheessa 
hiljaa. 

Taiturimaisen kynäotteen li-
säksi myös keppi viuhuu Eskon 
hyppysissä sulavasti. Kankeassa 
kunnossa olisi kylän miesten lan-
teet ilman torstaista Eskon orga-
nisoimaa Ukkojumppa. Jumpan 
merkityksestä myös Eskolle it-
selleen kertoo se, että hän käyttää 
torstaista nimitystä ”pyhäpäivä”. 
Ruotsalossa on opittu, että jos 
mielii saada Eskon paikalle, niin 
torstai-illalle ei kannata hänelle 
mitään ehdottaa.

Ruotsalon perinne- ja luontopo-
lun ulottuminen aina Hopiokal-
lion korkeimman kohdan tuntu-
maan ei ole sattumaa, vaan tarkas-
ti harkittua. Luontopolun ahkera 
käyttö omalta osaltaan puolustaa 
Hopiokallion alueen säilyttämistä 
virkistysalueena. Jo vuosikymme-
nien ajan on uhka Hopiokallion 
louhinnasta levittänyt varjonsa 
kylän ylle. Osan mielestä peli on 
jo menetetty, eikä taistelu järeitä 
yritysherroja tai maakuntakaavaa 
vastaan auta. Esko ei kuulu uskon-
sa menettäneisiin, vaan luo taiste-
lutahtoa puolustaa viimeiseen asti 
Hopikallion ainutlaatuisia luon-
to- ja virkistysarvoja. Tästä ovat 
saaneet tuta monet virkamiehet ja 
asiantuntijat, kun Esko on antanut 

Hiihtokisat ovat monelle lapsiperheelle odotettu tapahtuma, johon on 
helppo tulla vuodesta toiseen. Viimeistään mitali kaulassa ja pipari kä-
dessä irtoaa suurimmaltakin jännittäjältä vieno hymy ja tyytyväisyys. 

Ansiomerkit



maisuutta sekä vahvistaa elinkei-
norakennetta. Päätöksenteko tulisi 
asukkaita lähemmäksi ja päättäjät 
voisivat ymmärtää paremmin maa-
seudun erityispiirteitä. Kunta-asiat 
voisi hoitaa samalla kuin muutkin 
pävittäisasiat. Nyt kyläläiset tunte-
vat jääneensä sivuun eräistä maa-
seutua hyödyntävistä hankkeista. 
Nyt ylipääläiset pelkäävät  Rah-
kosen koulun menettämistä, jos 
se menetetään niin silloin oppilaat 
joutuisivat kirkonkyllälle Veikko 
Vienojan kouluun, jolloin koulu-
matka  olisi 15 – 30 km isolle osal-
le oppilaista. Monen perheen elä-
mä vaikeutuisi huomattavasti.

Vanha suomalainen talkooperin-
ne ja yhteen hiileen puhaltaminen 
ovat kantavia voimia Ullavan Yli-
pään kylällä, ne kantavat eteenkin 
päin.

Vapaasti osittain käytetty ”Vuo-
den kylän valinta 2019” valinta-
lomaketta ja liitetiedostoja tekstin 
muokkaamisessa.

muokannut
Irmeli Annanolli
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Vuoden Kylä

Ullavan Ylipää on valittu Keskipohjalaiseksi  
vuoden kyläksi 2019 

Suomen Kylät ry hakee vuosit-
tain valtakunnallista kylää, nyt Ul-
lavan Ylipään kylä voi osallistua 
tuohon hakuprosessiin, jossa kylän 
täytyy osoittaa kolme voimannäy-
tettä viimeisen viiden vuoden ai-
kana.

Mikä kylä ja missä?

Kylä kuuluu Kokkolan kuntaan 
(kuntaliitos vuonna 2009), asuk-
kaita kylällä on 490, kun taas Ul-
lavan kirkonkylällä on vähemmän 
eli 391 asukasta.  Kylällä toimii 
seuraavat yhdistykset: kotiseutu-
yhdistys, nuorisoseura, maa- ja 
kotitalousseura, metsästysseura, 
urheiluseura ja 4H-kerho.

Kylän voimannäytteet?

1. Talkoilla tehty puoli kilomet-
riä valaistua latua Rahkosen kou-
lun yhteyteen

2. Vaijeriliuku ja lasten leikki-
paikkojen kunnostus Rahkosen 
koululla

3. Osakuntaliitoksen mahdolli-
suuksien selvittäminen aloitettu

Kylän viestintä toimii hyvin

Kylällä on Facebook-ryhmä ja 
– sivut, ilmoitustaulut, kaupungin 
aluetiedote, paikallislehdet ja Kau-
pungin www-sivut. Facebook - si-
vuilla on ilmoitettu vapaista koh-
teista samoin puskaradio on toimi-
nut kiitettävästi ja niinpä kylälle on 
saatu uusia asukkaita.

Kylä tekee yhteistyötä 
 monen toimijan kanssa

Toiminnan keskipisteenä on 
Ullavan Ylikylän nuorisoseura. 
Koulun ympäristöä kehitetään 
jatkuvasti oppilaiden vanhempi-
en toimesta. Pirityiset on avusta-
nut hankkeita rahallisesti samoin 
kuin alueen yritykset. Kokkolan 
kaupunki on antanut luvan tehdä 
parannuksia koulun alueella. Rah-
kosen koululla järjestetään erilai-
sia tapahtumia ja juhlia, järjestäji-
nä ovat esim. eläkeläiset, maa- ja 
kotitalousseura, Kokkolan seudun 
opisto, Ullavan Kilpa. Ev.lut seu-
rakunta ja Helluntaisrk järjestävät 
kerhoja ja leirejä.

Mitä tapahtumia kylällä on 
järjestetty?

- vuosittainen Vaarainmarkkinat 
(nimi on saatu vadelmista, jotka 
valmistuvat markkinoiden  aikaan)

- Nuorisoseura järjestää pääsiäis-
kokon, talvisin pyörii bingo sekä 
tansseja ja lapsille disco

- kesällä 2017 alkoi kesäkahvila-
toiminta

- harrastajateatteri Pystymehtä 
toimii  nuorisoseuran alajaostona. 
Mainittakoon esim., että Pysty-
mehtä on saanut ESKO-palkin-
non: vuoden teatteriteko 2011, 
Sukset ristissä ja vuoden teatte-
riohjaaja 2015, Kultamaan kutsu 
– kotomaan kaipuu.

Miten kyläläiset ovat osallistu-
neet kylän kehittämiseen?

Kyläläiset ovat tehneet talkoilla 
projekteja esim. 2017 tehtiin puo-
li kilometriä valaistua latua, 2018 
hankittiin vaijeriliuku ja karuselli 
koulun pihalle, 2019 tehdään kun-
toportaat ja pulkkamäki, suunnit-
teilla on frisbeegolf rata ja uima-

rannalle rantalentopallokenttä. 
Vanhassa kauppakiinteistössä on 
pidetty kirpputoritapahtuma.

Lisäksi suunnitelmissa on syksyl-
lä eristää luistelukaukalon puku-
koppi lämpimäksi. Kylän toiminta 
ei ole mitenkään suunnitelmallista, 
vaan pyritään tekemään aina tar-
peellinen. Elinvoimainen kylä on 
tavoite.

Mainittakoon menneistä pro-
jekteista esim. katuvalot, yhteis-
viemäröinti, yhteiset postilaatikot 
telineineen ja linja-autopysäkkien 
katokset.

Vaalitaanko paikalliskulttuuria?

”Lähtijät” – siirtolaiskirja projek-
tissa oli aktiivista toimintaa. Kirja 
oli ehdolla vuoden 2018 kotiseu-
tuteokseksi.

Osakuntaliitos - Ullavan 
Ylipään kylän hanke

Kylä on ryhtynyt vetämään osa-
kuntaliitos - selvitystä Kaustisen 
kunnan kanssa. Tavoitteena on 
lisätä alueen eheyttä ja elinvoi-

yhteystiedot:
KOKKOLA »
p. 010 2925 400
tel. 045 348 5056
TOHOLAMPI »
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

SOPIMUSKORJAAMO

Huoltopalvelua jo vuodesta 1987
KEVÄTHUOLLON AIKA.

VARAA HUOLTOAIKASI AJOISSA!

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

Lokaali on valtakunnallinen 
paikalliskehittäjien juhla. Tapah-
tumalla on jo pitkät perinteet: 
vuonna 2019 se järjestetään 34. 
kerran. Juhla järjestetään vuosit-
tain eri maakunnassa. Se on vii-
konlopun mittainen tapahtuma, 
johon kuuluu retkiä, työpajoja ja 
juhlallisuuksia.

Yhdessä olon lisäksi juhlasemi-
naarissa palkitaan valtakunnalli-
nen Vuoden Kylä sekä kunnia-
maininnan saavat kylät, Vuoden 
Maaseutukasvo, Vuoden Maaseu-
tutoimija ja Kylätoiminnan Tien-
näyttäjät. Pitkäaikaisesta kehittä-
misestä jaettavat palkinnot ker-
tovat koko Suomea palvelevasta 
työstä paikalliskehittämisen eteen. 
Osallistujia on yleensä pari sataa 
eri puolilta Suomea. Tervetuloa 
mukaan!

Seuraava Lokaali järjestetään 
23-25.8.2019 Kauhavalla.
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 CASE IH, NEW HOLLAND, KVERNELAND

www.kaustisenosm.fi

Autokorjaamo

Konehuolto M. Kippo Oy

Nyt on keväthuoltojen aika !
Maatalouskoneiden, autojen, 
erilaisten koneiden huollot  
ja korjaukset !

INDOLANTIE 10 
KOKKOLA 
822 0222 / 040 0266 010
KONEUHOLTOKIPPO.FI

RENKAAT JA RENGASTYÖT! Huom!
Noudamme auton-

romut ja maata-
louskoneet pois 
nurkista. Myös  

romutus- 
todistukset! 

soita 0400 266010

Huikeat viisi suomalaishanketta pääsi  
Euroopan hankekisan finaaliin!

Viisi suomalaishanketta on yl-
tänyt finaaliin eurooppalaisessa 
Rural Inspiration Awards – han-
kekilpailussa. Mikään toinen 
EU-maa ei yltänyt vastaavaan fi-
naalihankkeiden määrään. Rural 
Inspiration Awards – hankekil-
pailuun sai jokaisesta EU-maasta 
lähettää kaksi ehdokasta viiteen 
eri kilpailukategoriaan.

Euroopan maaseutuverkosto 
ENRD juhlistaa kymmenvuotista 
taivaltaan keräämällä ja nostamal-
la esiin hanketyön helmiä eri puo-
lilta Eurooppaa. Rural Inspiration 
Awards -kilpailulla halutaan juh-
listaa maaseuturahaston parhaita 
osallisuutta, kilpailukykyä ja kes-
tävyyttä parantaneita hankkeita. 
Kilpailussa valitaan kuusi voitta-
jaa: yksi voittaja jokaisesta kate-
goriasta ja yleisön suosikki. Kil-
pailuun ilmoitettiin yhteensä 176 
huippuluokan hanketta, joista asi-
antuntijaraati valitsi jatkoon viisi 
parasta jokaisesta kategoriasta.

Jokaisen kategorian finalisteista 
valittiin voittaja, joka julkistettiin 
Networx-tapahtumassa Brysse-
lissä huhtikuun lopulla. 

Nuorten yrittäjyys ja kv-toimin-
ta ovat olleet jo vuosia meillä päin 
Suomen huippua ja tässä on nyt 
todiste siitä, että osaaminen on 
kovaa luokkaa myös Euroopan 
tasolla mitattuna. Mukana oli yh-
dessä kategoriassa myös Rieska-
Leader ry, Keskipiste-Leader ry 
ja Ravakka ry nuorisohanke. Va-

litettavasti voittoon asti ei tämä 
hanke yltänyt, mutta onhan tämä 
hieno onnistuminen päästä finaa-
liin!

Syrjäytymisen ehkäisy: Youth 
board & youth manifest

Kolmen suomalaisen Leader-
ryhmän (Rieska, Keskipiste ja 
Ravakka) ja yhden skotlantilai-
sen Leader-ryhmän rahoittamas-
sa ja toteuttamassa hankkeessa 
keskitytään siihen, miten nuoret 
viihtyisivät maaseudulla entistä 
paremmin. Suomalaisten ja skot-
lantilaisten yhteisessä hankkeessa 
etsitään toimivia tapoja sitouttaa 
nuoria päätöksentekoon ja maa-
seudun kehittämiseen.

Nuorisomanifestin kehittänees-
sä hankkeessa oli mukana yli 40 

nuorta eri puolilta Eurooppaa. 
Osallistujien määrä tulee vie-
lä kasvamaan vuonna 2019, kun 
hanke jatkuu vuoden loppuun. 
Nuorisomanifesti on herättänyt 
kiinnostusta mm. Hollannissa ja 
jatkossa onkin suunnitelmissa laa-
jentaa tätä manifestia muihinkin 
maihin ja saada aikaan uusi kan-
sainvälinen nuorisohanke. 

Julkaistun nuorisomanifestin 
pääteemat ovat nuorten näkökul-
masta vaikutusvallan lisääminen, 
asumiseen, oppimiseen ja työs-
kentelemiseen liittyvät asiat, joita 
he haluavat yhdessä yhteistyössä 
maaseudun toimijoiden ja ympä-
rillä olevan yhteiskunnan kanssa 
työstää. 

 

Kuva Europarc 2018 konferenssissa, Cairngorms National Parkissa, 
Skotlannissa, jossa manifesti julkaistiin.

Rieskan Reiska  
vuoden 2019 alkuun 
Rieska-Leader on saanut oman 

”Rieskan Reiskan” eli hahmon 
vihdoin viimein kaikkien näiden 
vuosien jälkeen. 

Hahmo pohjautuu alueen ni-
meen eli rieskaan. Tämän Reiskan 
taiteili työharjoittelussa Rieska-
Leaderissä ollut ylivieskalainen 
erittäin taiteellinen ja luova Ans-
ku Ojala. 

Anskun töistä ja tästä Reiskas-
takin on juttua hänen blogissaan.  

https://anskunakvarelli.blogs-
pot.com/2019/01/reiskan-seik-
kailut-sai-alkunsa.html

Jatkossa Rieskan hahmo seik-
kailee hankemaailmassa ja erilai-
sissa kuvituksissa, jopa innosta-
massa rahoitusten hakuun. 



5

Euroopan tuulia Eskolaan
Kannuslainen Eskolan kylä on 
käynyt tutustumassa kyläke-
hittämiseen EU-parlamentissa 
ja Saksassa ja tuonut tuliaisena 
uutta tietoa älykkäistä kylistä 
ja yhteiskunnallisesta yrittäjyy-
destä.

 Näiden matkojen pohjalla on 
pitkäaikainen ja monipuolinen 
verkostoituminen maaseudun ke-
hittäjätahojen kanssa. Mitä enem-
män tekee yhteistyötä, sitä enem-
män avautuu mahdollisuuksia. 

 
Bryssel ja Smart Village

Smart Village, älykäs kylä, on 
EU:n aloite, jossa pyritään tuke-
maan kylien digitaalista ja sosioe-
konomista kehitystä. Suomessa 
Maaseutuverkosto on järjestänyt 
Smart Village -kilpailun, jonka 
mallikylänä Eskola on. Eskola on 
osallistunut myös case-esimerkki-
nä EU-komission tilaamaan Smart 
Village -pilottiprojektiin, minkä 
myötä tuli kutsu EU-parlament-
tiin hankkeen työpajaan. Matka 
tapahtui helmikuussa 2019, ja se 
oli opettavainen kokemus. Euroo-
pan erilaiset kylät ja niiden esimer-
kit älykkäistä ratkaisuista antoivat 
inspiraatiota ja tsemppiä tulevaan 
kehitystyöhön Eskolassa. Vaikka 
yhdessä kylässä toimiva ratkaisu ei 
välttämättä sellaisenaan toimi toi-
sessa, jokaisesta kohtaamisesta on 
aina poimittavissa jotain hyödyllis-
tä, oli se sitten markkinointiratkai-
su, digitaalinen sovellus, esimerkki 
kuntayhteistyöstä tai ihan vain ver-
taistukea.

Brysselissä oli koolla noin 200 
pilottihankkeen yhteistyötahoa, 
mutta kyliä oli mukana vain muu-

tama. Siksi Eskola olikin erityi-
sessä asemassa. Pilottihanke on 
edelleen jatkanut yhteydenpitoa 
Eskolaan, lisäksi Eskola kuuluu 
pariinkin Euroopan Smart Village 
-verkostoon, joista toinen on EU:n 
maaseutuverkoston alainen, toinen 
itsenäinen, mutta EU:n kanssa yh-
teistyötä tekevänä taho.

Saksassa kyläyrittämistä edistä-
mässä

Eskolan kyläyhdistys sai alkuvuo-
desta kutsun Helsingin yliopiston 
Ruralia -instituutilta kansainväli-
seen ViSENet -hankkeeseen, jos-
sa luodaan oppimateriaalia kylille 
yhteiskunnallisten yritysten pe-
rustamista varten. Yhteistyömais-
ta Suomesta, Virosta, Saksasta, 
Skotlannista ja Romaniasta on 
valittu mukaan muutamia kyliä, ja 

nen yrittäjyys, joista ensimmäinen 
toimii jonkin yhteiskunnallisen 
kohteen eteen, kuten kylän hyväk-
si toimiva Eskolan Kyläpalvelu Oy, 
jälkimmäinen vastaa sosiaalisiin 
ongelmiin, esimerkiksi vaikeas-
ti työllistyvien kuntoutumiseen. 
Muualla Euroopassa on vain yksi 
termi ”social enterprising”, ja se 
koetaan osassa maista hyvin väl-
jästi. Suomessa yhteiskunnallisen 
yrittäjyyden edellytys on voiton 
käyttäminen yhteiskunnalliseen 
tarkoitukseen, mutta Saksassa 
riittää, että on palkannut yhden 
vaikeasti työllistyvän yritykseen-
sä. Eskola on katsonut esimerkkiä 
vahvasti Skotlannista, missä ter-
millä on samankaltainen sisältö 
kuin Suomessa, mutta missä yh-
teiskunnallisella yrittäjyydellä on 
jo paljon vahvempi asema verohel-
potuksineen.

Odotamme innolla, mitä tulevat 
matkat tuovat tullessaan! Kansain-
välistyminen paitsi avartaa, mutta 
tuo myös maailman lähemmäk-
si – ongelmamme ovat hyvin sa-
mankaltaisia, mutta myös ratkaisut 
voivat olla sellaisia, joista voimme 
oppia toisiltamme.

Teksti ja kuvat:
Miia Tiilikainen,  
projektipäällikkö

Opastava Yhteisö -hanke,  
Eskolan Kyläyhdistys ry

ensimmäiselle yhteistapaamiselle 
Saksaan Suomesta lähti Eskolan 
lisäksi myös iittiläisen Vuolenkos-
ken ja seinäjokisen Kainaston ky-
län edustajat.

Erityisen mielenkiintoista oli 
huomata, miten erilainen käsite 
”kylä” on eri puolilla Eurooppaa. 
Saksassa kylällä on oma pormesta-
rinsa, hallintonsa ja valtiontuken-
sa. Ne ovat ikään kuin miniatyy-
rikuntia, jotka pienuutensa vuoksi 
painivat hyvin samankaltaisten 
ongelmien kanssa kuin täkäläiset 
kylät ja pikkukunnat. Yhteiskun-
nallinen yrittäjyys, jossa yrityksen 
toiminta tähtää yhteisön hyvin-
vointiin, koetaan mahdolliseksi 
ratkaisuksi. Tutustuimme muun 
muassa mieheen, joka oli kunnos-
tanut satoja vuosia vanhan talon 

sekä asunnokseen että kulttuu-
ritaloksi, villavaateompelimon, 
jonka yrittäjä antoi töitä vaikeasti 
työllistyville sekä biosfäärialuee-
seen, joka mahdollisti paikallisil-
le yrittäjille erityisen alueellisen 
tuotemerkin käyttämisen. Tär-
kein anti matkalla oli kuitenkin 
tutustua hankkeen partnerikylien 
edustajiin ja heidän tarinoihinsa.

Yhteiskunnallinen  
vai sosiaalinen?

Kylä-termin lisäksi myös yhteis-
kunnallinen yrittäjyys ymmärre-
tään hyvin eri tavoin Euroopassa. 
Suomessa käytetään kahta eri ter-
miä, yhteiskunnallinen ja sosiaali-

ViSENet-projektin väki tutustu-
massa yksityiseen kulttuuritaloon 
Beurenin kylässä. Oikealla olevassa 
asunnossa asuu rakennuksen omis-
taja, vasemmalla on taiteilijoiden 
työtiloja ja harrastajateatteri.

Brysselissä EU-parlamentissa, kuulemassa Smart Village -projektin asiaa.
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Naistenpäivän juhla Toholammilla
Kansainvälistä naisten päivää 
on vietetty jo yli sata vuotta. 
Joissakin maissa se on suuri 
juhlapäivä, jopa yleinen vapaa-
päivä, mutta meillä Suomessa 
juhliminen on vähän hillitym-
pää yleensäkin.

Hyvinvointikeskus Maunu ry:n 
Jussinpirtin aktiiviset ikäihmiset 
päättivät järjestää Toholammin 
Kulttuurisalissa Kansainvälisen 
naistenpäivän juhlan 8.3.2019.

Monipuolinen ohjelma koos-
tui hyvin eri-ikäisistä esiintyjistä. 
Toholammilta kotoisin oleva pe-
ruspalvelukuntayhtymä Kallion 
johtavana  lääkärinä Ylivieskassa 
toimiva Marko Ruuska orkes-
tereineen toi juhlaan nuorekasta 
kitara-musiikkia.  Orkesterissa 
soittivat Marko Ruuskan lisäksi  
Herkko, Konsta ja Elias Ruuska 
sekä solistina  lauloi Jonna Kosu-
nen.

Jussinpirtin tunnettu runoryh-
mä esitti naisen elämään liittyviä 
eri runoilijoiden tuotantoa. Lau-
sujat olivat Elli Kalliokoski, Lea 
Ruuska, Sirkka Erkkilä, Seija 
Hovila ja Tapio Isoniemi.

Juhlapuheen pitäjäksi oli kutsut-
tu Perhon kirkkoherra Eija Sep-

pä, joka käsitteli puheessaan nai-
sen elämää monipuolisesti sekä 
hengelliseen elämään liittyen ar-
mon merkitystä.

Nuori toholampilainen laulaja 
Iina Määttälä  esitti laulua Jussi 
Peltokankaan kitarasäestyksellä. 
Lopuksi Jussinpirtin  ikämiehistä 
koostuva Äijäkööri lauloi naisil-
le Antti Jämsän johdolla Heikki 
Finnilän säestäessä harmonikalla.

Toimin tilaisuuden juontajana 
ja edellä mainitun ohjelmanume-
roiden välillä kertoilin Naisten 
päivän vietosta sekä keskipohja-
laisnaisten toiminnasta valtakun-
nallisesti ja omassa maakunnassa.

Naisten päivän vietto sai alkun-
sa 1900-luvun alkuvuosina, jolloin 
naiset alkoivat vaatia itselleen sa-
manlaisia oikeuksia kuin miehillä 
oli. Berliinissä perustettiin 1904  
Kansainvälinen Naisasialiitto, 
jonka kokouksiin osallistui Suo-
mestakin useita naisia, jopa Keski-
Pohjanmaaltakin kaksi innokasta 
naisasianaista: Kälviältä lähtöisin 
ollut Lucina Hagman sekä hal-
sualaissyntyinen Hilja Pärssinen. 

Hilja Pärssinen oli innostunut 
työväen aatteesta, kun taas Luci-
na Hagman oli kansanvalistuk-

sen yksi uranuurtaja ja erityisesti 
naisten koulutuksen edistäjä.  Lu-
cina Hagman opiskeli Jyväskylän 
opettajaseminaarissa kansakou-
lunopettajaksi. Hän oli itse käy-
nyt sitä ennen tyttökoulun, mutta 
hänen mielestään tyttöjen ja poi-
kien pitäisi käydä samaa koulua. 
Siksi hän perustikin Helsinkiin 
yhteiskoulun, johon otettiin tyt-
töjä ja poikia.

Lucina Hagman on myös tun-
nettu Martta-järjestön perusta-
jana. Hänen työtään kunnioit-
tamaan on Kälviälle perustettu 
Martta-koti. Lucinan sisar Sofia 
Hagman opiskeli myös kansa-
koulunopettajaksi. Hän perusti 
Suomen ensimmäisen kansan-
opiston Kangasalle ja toimi sen 
johtajana.

Yksi naisten asiaa ajanut ja val-
takunnallisesti vaikuttanut kes-
kipohjalainen nainen oli Hilma 
Heikkilä Ylivieskasta. Hän toi-
mi eri valtakunnallisissa järjes-
töissä mm. sodan aikana Suomen 
Huolto-järjestössä. Hän oli myös 
runoilija ja kirjoitti mm. jokaises-
ta keskipohjalaispitäjästä oman 
runon. 

Yksi valtakunnallisesti tunnettu 

keskipohjalainen toiminnan ih-
minen oli Alma Mäkelä.  Hän oli 
kotoisin Perhon Rotmon kylältä, 
jonne oli matkaa 14 kilometriä 
kirkonkylältä. Siellä Alma kävi 
kansakoulun.  Hän kouluttau-
tui karjatalousneuvojaksi ja kulki 
ympäri maakuntaa neuvomassa 
emäntiä karjanhoidossa ja –jalos-
tuksessa. Noilla reissuilla hän näki, 
kuinka lujalla maatalojen emännät 
olivat karjanhoidon ja lasten hoi-
don kanssa ilman minkäänlaisia 
lomapäiviä.  Alma alkoi järjestää 
näille emännille lomaviikkoja. 
Tästä alkoi myös hänen poliittinen 
vaikuttamistoiminta puhumalla ja 
kirjoittamalla naisten raskaasta 
asemasta maaseudulla. Hän eteni 
1940-luvulla Maalaisliiton Nais-
ten toiminnanjohtajaksi kiertäen 
tässä toimessa eri puolilla Suomea 
valistamassa naisia ja vaatimalla 
heitä osallistumaan yhteiskunnal-
liseen toimintaan

Keskipohjalaisia naiskansan-
edustajia tai ministereitä ei ole 
kovin monia. Itsenäisyytemme al-
kuvuosina Ylivieskasta oli kansan-
edustajana opettaja Anna Änges-
levä.  Nivalainen Kerttu Saalasti  
oli 18 vuotta kansanedustajana ja 

opetusministerinä hän edisti kou-
lutus- ja kulttuuriasioita. Oulun 
yliopiston perustamisen eteen hän 
teki paljon työtä. Hänelle myön-
nettiin myöhemmin Oulun ylipis-
ton kunniatohtorin arvo. 

Kansanedustaja ja ministeri Or-
vokki Kangas oli kotoisin Lohta-
jalta, mutta avioiduttuaan muutti 
Lapualle. Hänet valittiin sieltä 
kansanedustajaksi, jota tehtävää 
hän hoiti 13 vuotta. Orvokki Kan-
gas toimi 1970-luvulla sosiaali- ja 
terveysministerinä. Hänen sydän-
tään lähellä oli perhepolitiikka ja 
sotaveteraanien ja kotirintama-
naisten olosuhteiden parantami-
nen. 

Nykyinen merkittävä naiskan-
sanedustaja ja ministeri Kokkolas-
ta on Jutta Urpilainen. Hänhän 
toimi valtiovarainministerinä, kun 
väännettiin Kreikan talousasioita 
EU:ssa.

Vaikka jo 1900-luvun alussa alet-
tiin vaatia naisten osallistumista 
yhteiseen päätöksentekoon, vasta 
1940- luvun lopulla ensimmäiset 
keskipohjalaisnaiset valittiin kun-
nanvaltuustoihin.  

Anna-Maija Kujala
Kotiseutuneuvos

Koti kylään -hanke kutsuu kylät kotouttamaan
Kylä on paras kotouttaja – kylis-

sä opitaan, eletään ja luodaan suo-
malaista yhteiskuntaa. Kylät ovat 
asukkaidensa näköisiä yhteisöjä, 
joissa jokaisen mielipide on yh-
denvertainen. Tämä on elokuus-
sa 2018 käynnistyneen ja Keski-
Pohjanmaallakin toimivan Suo-
men Kylien koordinoiman Koti 
kylään -hankeen viesti kylille. 

Hankeen tarkoituksena on kan-
nustaa kylät aktiivisesti ottamaan 
jäsenekseen myös muualta Suo-
meen muuttaneet. Hankkeen ja 
kylien yhteistyönä on syntynyt jo 
monenlaista toimintaa. Aktivoiva 
osallistaminen tapahtuukin usein 
yhdessä asioita tehden. Usein yh-
distävänä tekijöinä on ollut esi-
merkiksi ruoka, mutta toiminta-
han voi olla mitä tahansa talkois-
ta, tansseihin – Pääasia on yhdessä 
tekeminen, kohtaaminen ja vuoro-
puhelun lisääminen. 

Kylätkin kansainvälistyvät ja on 
tärkeä huomata, että kyläyhtei-
sön uudet tulijat tuovat aina uutta 
osaamista, uusia ideoita ja mah-
dollisesti myös innokkaita lisä-
käsiä kylän yhteiseen toimintaan. 
Loputtomasti ei voida ajatella 
niin, että kylässä kymmeniä vuosia 

toimineet aktiivit ovat niitä, jotka 
määrittävät yhteisöjen suunnan. 
Uudet tulijat on taustasta riippu-
matta otettava mukaan, jotta toi-
minta on yhteisön uusillekin jäse-
nille mielekästä. On muistettava, 
että parhaat ideat tarvitsevat syn-
tyäkseen sosiaalista pääomaa. Sen 

syntyminen puolestaan edellyttää 
myös erilaisten mielipiteiden ja 
näkemysten huomioimista. Par-
haassa tapauksessa uudet kyläläi-
set tuovat persoonallaankin uutta 
energiaa ja nostattavat uudelleen 
kylän yhteishenkeä. 

Me suomalaisetkin olemme op-
pineet ”suomalaisuutemme” omis-
sa yhteisöissämme ja sama mah-
dollisuus meidän on tarjottava 
myös uusille tulijoille. Eihän voi 
olla niin, että suljemme yhteisöt, 
mutta samalla odotamme uusien 
tulijoiden toimivan, ”kuten Suo-
messa toimitaan” – kotoutuminen 
ei tapahdu ilman yhteisöjä ja osal-
lisuutta.   

Koti Kylässä hankkeessa on jo 
järjestetty toimintaa esimerkik-
si Kokkolan Kälviän Jokikyläs-
sä, jossa kokemukset ovat olleet 
positiivisia. Toiminnan on mää-
rä levittäytyä koko maakunnan 

kattavaksi, sitä mukaa, kun uusia 
aktiivisia kyliä saadaan innostu-
maan asiasta. Hanketavoitteiden 
mukaista toimintaa on mahdolli-
suus tukea hankkeesta myös talo-
udellisesti, mutta vahvasti uskom-
me hankkeessa siihen, että näiden 
uusien ihmisten mukanaolo on se 
suurin lisäarvo kyläyhdistyksille. 
Pääsemme kaikki kotouttamaan ja 
luomaan ylpeänä ikkunaa suoma-
laiseen elämään ja yhteiskuntaan. 
Olkaa siis rohkeasti yhteydessä, 
jos asia herättää kiinnostusta ky-
lässänne. Lisätietoa hankkeesta 
muun muassa Suomen kylien ko-
tisivuilla sekä Facebookissa @ko-
tikylaan. 

Tuomas Männistö
Projektipäällikkö
KOTI KYLÄÄN  

- Maahanmuuttajat  
osallisiksi paikallisyhteisöön.

tuomas.mannisto@suomenkylat.fi

Usein yhdistävänä tekijöinä on ollut esimerkiksi ruoka.
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Postipalvelut palailevat Eskolaan
 

Smartpost-automaatti on Eskola-talon ylpeys

Posti Oy on rantautunut viimei-
sen vuoden aikana Suomen kyliin 
järjestämällä pilottikylille Smart-
post-automaatteja. Pohjanmaalla 
ensimmäisen automaatin sai Es-
kolan kylä. Vinkki Postin kam-
panjasta saatiin Suomen Kylät 
ry:ltä. Juhlavia avajaisia vietettiin 
toukokuun alussa Palveleva Paket-
ti! -logistiikkaseminaarin myötä. 
Automaatin avasi Kannuksen kau-
punginhallituksen puheenjohtaja 

Olli Joensuu ja Postin edustajana 
paikalla oli aluepäällikkö Sirkka-
Liisa Korpi.

Menetetty palvelu  
takaisin

Eskolassa ei ole ollut postitoi-
mistoa enää vuosiin. Keltainen 
kirjelaatikko oli pitkään ainoa 
postipalvelu kylällä. Smartpost-
automaatin myötä paketteja ei ole 

tarvinnut enää lähteä noutamaan 
tai lähettämään Kannuksen kes-
kustaan. Automaatti on alueensa 
ainoa, lähimmät vastaavat löytyvät 
Ylivieskasta ja Kokkolasta. Tämä 
on lisännyt kävijäkuntaa myös 
Eskolan ulkopuolelta. Automaa-
tin käyttäjille myös Eskola-talo 
palveluineen on tullut tutummak-
si, joten kylän monipalvelukeskus 
hyötyy palvelusta uuden asiakas-
kunnan myötä.

Myös  
postimerkkejä

Eskolan Kyläyhdistys ry on teh-
nyt yhteistyösopimuksen paitsi 
Smartpost-automaatista, myös 
postimerkkien ja postin pakkaus-
tarvikkeiden myynnistä. Niitä saa 
nyt Eskola-talolta Pikku-Pässin 
kioskista, lounasruokalan yhte-
ydestä. Valikoimaa laajennetaan 
kysynnän mukaan. Postipalvelut 

ovat siis pikkuhiljaa alkaneet pa-
lailla Eskolaan. Tämä on vain yksi 
esimerkki siitä, miten palveluita 
voidaan säilyttää ja saada takaisin 
kylätoiminnan kautta. Aktiivisuus 
kannattaa!

Miia Tiilikainen 
projektipäällikkö

Opastava Yhteisö -hanke,  
Eskolan Kyläyhdistys ry

Eskola ehti ensimmäisenä Keskipohjanmaalla. Palveleva Paketti! -logistiikkaseminaarin aluksi avattiin käyttöön Eskolan kylällä sijaitseva Postin pakettiautomaatti, nauhaa leikkaa-
massa Keskipohjalaiset Kylät ry:n kyläasiamies Esa Erkkilä (vas.) ja Kannuksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Joensuu.                            Kuva: Outi Yli-Arvo Keskipohjanmaa.

- kaikki maan- 
   rakennustyöt
- Kaivinkonetyö 
- Traktorityöt 
- maansiirto ajot

www.koneurakointilampela.fi

puh.  
040 5734362
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Leena Lehtisen omistaman Kie-
varila Kissankellon juuret polveu-
tuvat jo 1700- 1800-luvun tait-
teesta, joten kaikkialla miljöössä 
voi aistia historian havinaa. 

Värikkään historian omaava,  
Tuorilaksi alun perin nimetty talo, 
on toiminut mm. kestikievarina ja 
kouluna. Kievarila Kissankello si-
jaitsee Himangan Lahdensuussa, 
jonne on kaikkien helppo löytää 
näkyvän viitoituksen avulla. 

Leena Lehtinen kunnosti Kie-
varilan päärakennuksen ja piha-
piirin historiaa kunnioittaen pää-
piirteittäin vuoden 2016 aikana. 
Tosin uudet ideat jalostavat paik-
kaa jatkuvasti, joten hienosäätöä 
riittää tulevillekin vuosille. 

Tänä kesänä piha-alueita on 
muokattu laajenevalla eläinlau-
malle ja toinen päärakennuksis-
ta valmistuu kodiksi Kievarilan 
emännälle. 

Päärakennuksessa toimii viehät-
tävä kahvila ja vaatekauppa. Her-
kullisten leivosten lisäksi näin 
pääsee myös tutustumaan muodin 
uutuustuuliin. Usein vaihtuvan 
vaatemalliston tuotteet hankitaan 
Leenan toimesta suoraan Rans-
kasta, joten mallistossa löytyy yk-
silöllisiäkin asusteita kaikille ikä-

Elämyksiä koko perheelle

pakat ovat aasien tapaan rauhalli-
sia ja niitä usein kävelytetään pit-
kit nopeasti monelle paikkakunta-
laiselle olohuone, jossa on mukava 
piipahtaa kahvittelemassa ja kat-
selemassa uutuusvaatteita. Kävi-
jöitä on kuitenkin ympäri Suo-
men, joten lähimatkailulle ja per-
soonallisille paikoille on selvästi 
kysyntää. Osa matkustaa Himan-
galle vaateostokset mielessään, osa 
taas lasten kanssa herkuttelemaan 
ja eläinkuntaa ihmettelemään. 

“ Erilaiset teemapäivät ovat erit-
täin suosittuja, kävijöitä on useita 
satoja. Onneksi parkkipaikkaa on 
saatu laajennettua läheiselle ton-
tille”, Leena kiittelee. Jatkossakin 
kyläläisten iloksi on suunnitteilla 
monenlaista tapahtumaa ja Kis-
sankello ei varmasti jää laakereil-
leen lepäämään.

Teksti Joni Jukola
Kuva:  Jouko Rekilä

ryhmille.  Sopimuksen mukaan 
Kissankello järjestää lisäksi yksi-
tyistilaisuuksia, suurimmallaan 50 
hengelle. Kahvila ja vaatekammari 
palvelee seitsemän päivää viikossa. 

Kahvilasta ja vaatekaupasta huo-
mion kuitenkin usein vie pihan 
kotieläimet. Aitauksen aasinesto-
rit Sara ja Sulo ovat saaneet juuri 

seurakseen miniaasi Navin ja Poi-
tou-aasi Kuuran. Navi on hieman 
hakenut rooliansa Saran ja Sulon 
laumassa, mutta alun pomotta-
misen jälkeen kolmikko marssii 
hyvässä sovussa. Erittäin harvi-
nainen Poitou, eli tutummin pit-
käkarva-aasi on eksoottinen tut-
tavuus. Tätä ranskalaista rotua ei 

Suomessa ole kuin pari kappaletta 
“Nähtyäni Kuuran viime talvena 
Ylläksellä, ihastuin pitkiin korviin 
ja aasin muhkeaan olemukseen 
heti. Aika pian päätin, että Kuura 
tulisi Himangalle ja onneksi kau-
pat onnistuivat”, Leena naurahtaa. 
Muita pihan persoonia ovat kesät 
Kievarilassa viettävät alpakat. Al-

Aitauksen aasinestorit Sara ja 
Sulo ovat saaneet juuri seurakseen 
miniaasi Navin ja Poitou-aasi 
Kuuran, joita esittelemässä  
Kievarilan emäntä ja kondittori 
Ida Karhula.

Karvonperäntie 111, Himanka
www.kievarila.fi p. 044 0774 742

MB-Mobile Heinolankaari 1, KOKKOLA
Automyynti puh. 020 7571 250 | Merkkihuolto puh. 020 7571 256
www.mbmobile.fiVälittävä autokauppa

suzuki.fi 

SELECT

VITARA-mallisto alk. 112 Boosterjet 4WD GL+ 5MT 24 591 €, sis. tk 600 €. CO2-päästöt 162–176 g/km, EU-yhd. 7,2–7,8 l/100 km 
(uusi mittaustapa). Takuu 3 vuotta tai 100 000 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

TÄLLAISENA TALVENA AUTON TÄYTYY OLLA NELIVETO. KOEAJA UUSI VITARA.

NELIVETO

AINA OIKEA

Suzuki Vitara on neliveto, joka on tutkitusti ja tunnetusti luotettava sekä kestävä. Vitaran AllGrip Select –neliveto-
järjestelmä ja erittäin runsas vakiovarustelu yllättävät vaativankin autoilijan. AllGrip Select -nelivetojärjestelmässä 
on valittavissa neljä ajoasetusta (Auto, Sport, Snow ja Lock), joilla optimoidaan pito, ajettavuus ja poltto-
aineenkulutus erilaisten kelien ja olosuhteiden mukaan. AllGrip-nelivetotekniikka huolehtii puolestasi siitä, 
että voima välittyy tiehen aina oikealla tavalla – joko automaattisesti tai valitsemasi ajoasetuksen mukaan. 
Koeaja kestävä ja laadukas nelivetoinen katumaasturi, Vitara. Suomen säätä et voi valita - Suzukin voit.
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Kaurajoguja Keski-Pohjanmaalla 
valmistava Mö Foods sai alkunsa, 
kun maitotilalla kasvaneet sisa-
rukset alkoivat perehtyä kauraan. 
Annamari ja Marjaana Jukkolan  
toiveena oli valmistaa maistuvia 
kasvipohjaisia meijerituotteita. 
Sisarukset vakuuttuivat kauran 
hyvistä ominaisuuksista, pistivät 
testikattilat tulille, ja ryhtyivät ko-
keilemaan reseptiikkaa.

- Kaurajogusta tuli niin hyvää, 
että päätimme perustaa yrityksen. 
Pistimme kauralinjan pystyyn su-
vun meijeriin, Annamari kertoo.

Sattumaa kaurajogun maistu-
vuus ei suinkaan ollut. Taustalla 
on vankkaa osaamista. Annamari 
Jukkola on opiskellut maitotek-
nologiaa, ja työskennellyt Valiol-
la tuotekehittäjänä. Hän haisteli 
trendejä, ja teki kaurasta markki-
natutkimusta.

Mö Foods voitti marraskuussa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan hankegaalassa järjestetyn Hankemaailman helmet –kilpailun sarjassa Tulevaisuuden tekijä. Tuomaristo katsoi Mö 
Foodsilla olevan innovatiivinen ote, ja potentiaalia kasvaa ja kehittyä yrityksenä.  Mö Foodsin Annamari ja Marjaana Jukkola uskovat kauran hyviin ominaisuuksiin, ja miettivät 
kaurajogun rinnalle uusia kasviperäisiä meijerituotteita. 

Mö Foods uskoo kauraan
- Kasvipohjaisen ruokavalion 

suosio kasvaa koko ajan. Yhä use-
ampi poimii ostoskoriinsa uuden-
laisia vaihtoehtoja, Annamari tie-
tää.   

Kaiken takana on oivallus kauran 
hyvistä ominaisuuksista. Kaura on 
kotimainen, kaikille tuttu raaka-
aine, jossa on hyvät ravitsemuksel-
liset ominaisuudet.  Se tarjosi lu-
paavat lähtökohdat kasvipohjais-
ten tuotteiden kehittämiselle.  

- Valmis kaurajogu on lempeän 
makuinen, hyvinvointia tukeva 
tuote, Annamari kuvailee. 

Kaurabuumi vauhditti kasvua
Toimitusjohtaja Annamari Juk-

kola ja brändäyksestä vastaava 
graafikkosisko Marjaana Jukkola 
kokosivat Mö Foodsin ympärille 
tiimin perheen ja ystäväpiirin eri-
laisista osaajista. 

Prosessi käynnistyi vauhdikkaas-

ti, ja puoli vuotta myöhemmin en-
simmäiset kaurajogut olivat kaup-
pojen hyllyillä. Meneillään oleva 
kaurabuumi lisäsi tuotteiden ky-
syntää, ja vauhditti kasvua.

- Kiihdytyskaistana toimi myös 
Kasvu Open -ehdokkuus yhdeksi 
Suomen lupaavimmista kasvuyri-
tyksistä, Annamari kertoo.  

Pieni startup -yritys lähti hyvään 
liitoon. Ensimmäinen toiminta-
vuosi kasvatti itseluottamusta, ja 
osoitti sisarusten olevan oikealla 
tiellä. Kotimaisen kauravallanku-
mouksen matka oli alkanut. 

Kaurajogut otettiin vastaan to-
della hyvin. Pian kävi selväksi, että 
yrityksen tuotantokapasiteetti ei 
yksinkertaisesti riitä vastaamaan 
kysyntään. Pitäisi tehdä investoin-
teja, ja skaalata tuotantoa isom-
maksi. Jukkolat ottivat yhteyttä 
Pohjanmaan ELY-keskukseen, 

josta myönnettiinkin tuki uuden 
pakkauskoneen hankintaan. 

- Tuki antoi uskallusta ja nopeut-
ta tarvittavien investointien teke-
miseen. Sen avulla saatiin kasva-
tettua kapasiteettia ja tehostettua 
tuotantoa, Annmari kertoo.

Kaurajogut sopivat 

kaikille
Kaurajogun kotimaisuus on tär-

keää Mö Foodsille. Kun tuotteita 
ryhdyttiin kehittelemään, vastaavia 
kotimaisia, kasvipohjaisia tuotteita 
ei juuri löytynyt kaupan hyllyiltä. 

- Meillä oli visio kauraisammas-
ta maitohyllystä. Tuotteet sopivat 
kaikille hyvästä ruuasta ja hyvin-
voinnista kiinnostuneille. 

Kaura on myös ympäristöystä-
vällinen raaka-aine. Kaikki Mö 
Foodsin tuotteet valmistetaan ko-

timaisesta kaurasta Jukkoloiden 
kotiseudulla Keski-Pohjanmaalla. 

- Kaura on ympäristöä vähem-
män kuormittava, vastuullinen 
vaihtoehto, Annmari tietää. 

Kaurajogut valmistetaan jogurtin 
tapaan hapattamalla. Niissä yhdis-
tyy kauran pehmeys ja jogurtin 
raikkaus. Tärkeintä Mö Foodsille 
on tarjota hyviä makuja, kotimai-
suutta ja 100-prosenttista kasvipe-
räisyyttä.  

- Tuotteet sopivat kaikille hyvästä 
ruuasta ja hyvinvoinnista kiinnos-
tuneille. 

Sisarukset uskovat kauraan, ja 
miettivät jo kuumeisesti uusia kau-
ratuotteita. 

- Tämä on vasta alkua Mön kau-
ravallankumoukselle. 

Teksti ja kuva: 
Anu Kauppila

Uunilanrantatie 2 B
68100 Himanka
p. 044 352 0888

info@tilitoimistoaka.fi

 
Heinolankaari 10, 67600 KOKKOLA 
Myymälä p. 010 768 4660      www.hankkija.fi
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Leader-rahoituksen ja alueen 
asukkaiden talkootyön ansiosta 
syntyy kaikkien yhteiseen käyt-
töön esimerkiksi liikuntahalleja, 
luontopolkuja, laavuja, latuja, leik-
kipaikkoja ja kulttuurikohteita. 
Vuosittain maaseudulle saadaan 
tällä tavoin yli 200 uutta liikunta- 
ja harrastepaikkaa. Leader-rahoi-
tuksella on siis merkitystä ihmis-
ten hyvinvoinnille.   

Lähes 500 000 euron  
satsaus liikuntapaikkoihin 

Leader-ryhmä Pirityiset toimii 
Keski-Pohjanmaalla Kaustisen 
seutukunnassa ja Kokkolan maa-
seutualueilla. Pirityisten toimin-
nanjohtaja Elina Itäniemi kertoo, 
että uusia liikunta- ja harrasta-
paikkoja on viime vuosina synty-
nyt tasaisesti ympäri Keski-Poh-
janmaata. 

- Leader-rahoituksella toteute-
tut kohteet ovat alueen toimijoi-
den itsensä ideoimia. Ne vastaavat 
siksi paikallisia tarpeita, Itäniemi 
kertoo. 

Keski-Pohjanmaalle on viimei-
sen neljän vuoden aikana päästy 
rakentamaan lähes 500 000 eurol-
la liikunta- ja harrastepaikkoja. 

Leader-rahoituksen saaminen 
edellyttää yleensä yhdistyksiltä ja 
alueen asukkailta talkootyötä. 

- Asukkaat antavat myös oman 
työpanoksensa yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen. Tämä on yhteisöl-

Leader-rahoituksella lisätään maaseudun  
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia

Hyvät ideat lähtevät usein kiertämään. Halsualle rakennettu täysimittainen frisbeegolfrata on herättänyt kiinnostusta muillakin paikkakunnilla. 
Kuva: Tiina Palola.  

Liikuntapaikat kannustavat kaikenikäisiä liikkumaan enemmän. 
Kuva: Kristä Järvelä.

listä toimintaa, Itäniemi kuvailee. 

Liikuntapaikat ovat 
kaikkien käytössä

Leader-rahoituksella toteutettu-
jen liikunta- ja harrastepaikkojen 
täytyy olla kaikkien käytettävissä. 
Keski-Pohjanmaalla on satsattu 
esimerkiksi luontoreittien paran-
tamiseen. 

Pirityisten toiminnanjohtaja Eli-

na Itäniemi kertoo, että metsällä ja 
luonnolla on tervehdyttävä vaiku-
tus mielenterveydelle ja fyysisel-
le kunnolle. Helposti kuljettavat 
merkityt reitit lisäävät ihmisten 
mahdollisuuksia päästä luontoon.

-Ne takaavat myös liikuntara-
joitteisille ja huonompikuntoisille 
esteettömän pääsyn luontokoke-
muksiin.

Luonto tarjoaa Itäniemen mu-
kaan perheille hienoa yhteistä ai-

kaa. 
- Esteettömät reitit mahdollis-

tavat luonnosta nauttimisen myös 
pikkulapsiperheille, koska reitellä 
pääsee kulkemaan myös lasten-
vaunuilla, hän kertoo.

Luontoreittien varrella olevien 
opastataulujen avulla voi opettaa 
perustietoja luonnosta ja ympä-
ristöstä. 

- Ne myös innostavat lapsia te-
kemäään havaintoja ympäristös-
tään, Itäniemi huomauttaa.

Lestijärven Pomokallion polulla 
on kiintorastiverkosto, eli metsä-
työtaitoihin liittyvä rastireitti. Itä-
niemi kertoo, että hankkeen to-
teuttajana toimiva metsämiesten 
säätiö haluaa jakaa lapsille metsä-
tietoutta.

- He haluavat siirtää metsätyö-
perinteeseen liittyviä tietoja ja tai-
toja uudelle sukupolvelle.

Liikuntapaikat lisäävät 
yhteisöllisyyttä

Leader-rahoituksen turvin to-
teutettuja leikkipuistoja on nous-
sut muun muassa Toholammille 
ja Kälviälle. Leikkipuistoilla on 
moniulotteisia vaikutuksia hyvin-
vointiin.

- Leikkipuistot lisäävät liikku-
mista. Ne myös tuovat vanhempia 
yhteen, ja lisäävät siten perheiden 
yhteisöllisyyttä, Itäniemi kuvailee. 

Leikkipuistohankkeita on usein 
mietitty pitkään. Entinen leik-

kipuisto saattaa olla huonossa 
kunnossa, tai kokonaan hävinnyt 
esimerkiksi kyläkoulun lakkautta-
misen myötä. 

- Joskus leikkipuisto rakenne-
taan koulun pihalle, jolloin se on 
myös oppilaiden jatkuvassa käy-
tössä. Näin on tehty esimerkiksi 
Toholammin Viitojalla, Itäniemi 
mainitsee. 

Hyvät ideat lähtevät Itäniemen 
mukaan kiertämään, ja saman-
tyyppisia hankkeita syntyy mo-
nille  paikkakunnille. Halsualle 
rakennettu täysimittainen frisbee-
golfrata on herättänyt kiinnostus-
ta myös muilla paikkakunnilla. 

- Usein halutaan omalle paik-
kakunnalle samanlainen liikun-
tapaikka. Toisaalta kiinnostavat 
liikuntapaikat keräävät kävijöitä 
muualtakin, Itäniemi tietää. 

Leader-rahoituksella toteute-
tuissa liikunta- ja harrastepai-
koissa toteutuu monia tavoitteita. 
Hankkeet lisäävät paitsi ihmisten 
liikkumista ja hyvinvointia, myös 
yhteisöllisyyttä ja alueiden viihtyi-
syyttä ja vetovoimaa. 

- Kannattaa tutustua Keski-Poh-
janmaan monipuolisiin liikun-
ta- ja harrastusmahdollisuuksiin. 
Myös uudet ideat ovat aina terve-
tulleita, Itäniemi muistuttaa. 

Teksti : 
Anu Kauppila

” Leader-rahoituk-
sella on siis merkitystä 

ihmisten hyvinvoinnille.  

Pirityisten maskotti Sulo Piri-
tyinen reippaana ulkoilemassa.  
Kuva: Krista Järvelä.
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Kylien ovet  
avoimena 8.6.2019

Ohjelmassa: 
- käsityönäyttely kylän käsityöpiirin esittelemänä  
- vanhoja valokuvia kyläläisten käsityöläistaidoista
- Talutusratsastusta klo 11-13.  
- Kioski auki ja kahvitarjoilu.  

Väliviirteen kyläyhdistys/Suomen kylät ry/K-P kylät ry

Tutustua voi myytäviin 
rivitaloasuntoihin  
asunto Oy Saharatissa;  
kaksiot as 3 ja 4 Kokkolan 
kaupunki ja kolmio as 1 
Pirkko Tuomaala. 

KOHTAAMISIA KYLÄLLÄ
- SPR Kohtaamisia kylillä ja keskuksissa-hanke Ystävätoiminnan startti
- Koti kylään-hanke Maahanmuuttajat osaksi kylätoimintaa
- Menossa mukana lauluyhtye Koriat.
                                               Kahvitarjoilu,  Kaikki mukaan  löytämään uusi ystävä

Kohdataan Kälviän Jokikylätalolla!
Tervetuloa Jokikylätalolle (Passojantie 183)  

la 8.6.2019 klo 13-14.30 kohtaamispaikan avajaisiin joka on 
avoin kaikille ikäihmisille!

Avajaisten ohjelmassa on kulttuuriesityksiä,  
kahvittelua ja mukavaa rupattelua. Vapaa pääsy.

Jokikylätalolla on tarkoitus kohdata jatkossa säännöllisesti. Seuraa 
ilmoittelua!Senioreiden kohtaamispaikkatoiminta on osa Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piirin Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-nimistä ystävätoiminnan kehittämishanketta.
Lisätietoja: Eija Niemistö/ 
projektisuunnittelija 040-636 1118

Peltipalvelua mittatilauksena jo  
kahden uosikymmenen ajan

Soita Karille ja KySy liSää  0400 361 501
UUSi teolliSUUStie 3, Kälviä 
www.ppKp.fi,  info@ppK.fi

Kruunaa kotisi. KONESAUMAKATOT
PROFIILIKATOT 
SADEVESIJÄRJESTELMÄT
KATTOTURVATUOTTEET 
KUPARIKATOT
LISTOITUKSET

Peltityötyli 30 v.kokemuksella
Varaa maksuton arviokäynti.

www.poyhonen.fi

VETELI: Jari Pöyhönen  0400 265 133 
jari.poyhonen@poyhonen.fi

Aku Pöyhönen  0400 402 974
aku.poyhonen@poyhonen.fi

Koneistukset - tasapainoitukset   Puh. 050 410 8046. Vasarakuja 4.

��

Timanttityö Syri Oy
Korkeahuhdantie 170,  

Kokkola
Puh. 040 0664 835

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

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN TYÖPAJATOIMINTA ALUEELLA

TOHOLAMMIN  
LÄHITUOTEMYYMÄLÄ
Kirkkotie 5, Toholampi 
Puh 040 823 8665
-  Lähituotemyymälä
-  Matkahuollon  
   asiamiespiste
-  Kahvio
-  Kirpputori

WANHA MARKKU,  
KAUSTINEN
Siltatie 20, Kaustinen
Puh 040 869 1816

-  Kierrätysmyymälä
-  Verhoomo
-  Ompelupaja
-  Kuljetuspalvelu

VETELIN TYÖPAJA
Puukalliontie 8, Veteli
Puh 040 836 8898

-  Puupaja
-  Polkupyörähuolto
-  Kierrätyselektroniikan  
   purku

PERHON TYÖPAJA
Vehmassuontie 5, Perho
Puh 040 839 4004

-  Kierrätysmyymälä
-  Puupaja
-  Ompelupaja

PERHON RUOKALA
Haanentie 26, Perho
Puh 040 630 0666
-  Lounas ma-pe  
   klo. 10.45-12.20
-  Päivällinen ma-to  
    klo. 15.30-16.20
-  Tilausruokailut ja  
   täytekakut www.kokkotyo.fi

 Nikulantie 453,  69600 Kaustinen.
Avoimet kylät kesätapahtuma lauantaina 8.6. alk. klo 12.00 

Ohjelmassa mm: 
- Elävät kylät keskustelusarjan 3 osa, ja 
- Vanhat Valokuvat -näyttelyn avajaiset. 
- Tietysti lystiä yhdessäoloa ja myynnissä pientä suupalaa.

  Salonkyläntie 457, Kaustinen

Tule tutustumaan nuorisoseuramme toimintaan ja kunnostettuun 
nuorisoseurantaloomme  
8.6.2019 klo 10-13. Kahvitarjoilu!

Halutessasi voit jatkaa vierailua katsomalla klo 13 alkavan 
 Tankki täyteen II – Maallamuuttajat -kesäteatteriesityksen. 
Liput 15/10 € Esityksen kesto n. kaksi tuntia.  
(Varaukset 040 843 7035 / Outi)”
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Otettiin Jokikylän Kyläyhdistys,  
Kokkolanseudun Opiston Käl-
viän aikuisten teatteriryhmä  
ohjaajineen ja Kokkolan  kulttuu-
ritoimi ja sekoitettiin varovasti, li-
sättiin soppaan Pirityisten Leader-
rahoitusta ja sekoitettiin uudelleen 
ja niin syntyi Iloinen Kyläteatteri.

Syksyllä 2017 opiston teatteri-
ryhmä harjoitteli hyvää vauhtia 
Vanhan hamsterin hotellia tus-
kallisen tietoisena siitä, että esiin-
tymispaikasta seuraavalle kesälle 
ei ollut tietoakaan. Puskaradion 
välityksellä Jokikylän kyläyhdis-
tys kuuli ongelmasta ja onnistui 
houkuttelemaan näyttelijät syksyn 
räntäsateessa Jokikylätalon pihalle.

 Olisiko ideaa tehdä kylätalon  
rinteeseen katsomo ja esiintymis-
lava  alas Saunan viereen?

- Jesss. Mahtava idea.
- Tuota, anteeksi vain, mutta se ei 

taida syntyä ihan itsestään ja vaati-
si varmaan vähän rahaakin?

- Mitäpä jos tehdään niin, että 
Kyläyhdistys hakee hankerahaa 
rakentamiseen, teatteriryhmä val-
mistaa näytelmän ja työt tehdään 
talkoilla.

- Sovittu.
Pikavauhdilla hankittiin piirus-

Iloinen Kyläteatteri

Tankki täyteen saa jatkoa

Viime kesäksi valmistunut katettu katsomo ja näyttämö luovat hyvät 
puitteet Salonkylän kesäteatterille.

tukset teatterin rakenteista ja ky-
hätiin hankehakemus Pirityisille 
jo helmikuussa. Sitten vaan odo-
tettiin rahoituspäätöstä ja odo-
tettiin ja odotettiin. Huhtikuun 
lopulla teatterilaiset alkoivat eh-
dotella, että pitäisi päästä pian 
lavalle harjoittelemaan. Lavalle, 
josta oli valmiina vasta piirustuk-
set. Leader-hankkeen saa onneksi 
aloittaa heti kun hakemus on jä-
tetty, tosin omalla vastuulla. Ja niin 
räväytettiin homma liikkeelle. Pa-
rissa viikossa lava oli näyttelijöiden 
käytössä, tosin katto puuttui, mut-
ta se ei tahtia haitannut. Penkitkin 
valmistuivat monta päivää ennen 
ensi-iltaa. Kokkolan kulttuuritoi-
mi avusti lavasteiden ja äänentois-
ton hankinnassa ja mm julisteiden 
tulostamisessa.

Ensi-ilta koitti 14.6. ja väkeä oli 
ihan mukavasti, samoin toises-
sa näytöksessä. Siiinä vaiheessa 
tuntui kyllä, että tuliko penkkejä 
tehtyä aivan liikaa. Toiseen näy-
tökseen oli osunut myös maakun-
talehden toimittaja, joka tykkäsi 
näytelmästä ja miliööstä. Penkit-
kin olivat kuulemma sopivasti päin 
peeetä, positiivisessa mielessä. Lie-
kö tuolla ollut merkitystä vai kau-

niilla kesäillalla, mutta seuraavassa 
näytöksessä oli tupa, tai oikeam-
min rinne lähes täynnä. Kausi hui-
pentui 1.7. sunnuntaina, jollin oli 
sekä päivä-, että iltanäytös. Kaksi 
kertaa täysi katsomo. Voitte kuvi-
tella miten onnellisia näyttelijät ja 
kyläyhdistyksen väki olivat.

Elämä jatkuu ja uutta projektia 
pukkaa. Näytelmää on harjoitel-
tu jo alkusyksystä lähtien ja 6.6. 
saa ensi-iltansa Rollaattorikapi-
na. Näytelmän on käsikirjoitta-
nut Tanja Puustinen-Kiljunen ja 
ohjannut Anni-Veera Aitolehti. 
Ajankohtaisessa aiheessa ollaan 
Lepolehdon vanhainkodissa, jos-
sa hoidosta tulee vähän sanomis-
ta. Sattumien ja väärinkäsitysten 
kautta kapina kääntyy kaappaus-
draamaksi, jossa osansa on myös 
salaperäisellä Jonsered-moottori-
sahamiehellä. 

”Näytelmän kantavia teemoja 
ovat lähimmäisenrakkaus ja yh-
teisöllisyys ja vilahtaa näytelmässä 
myös pelkoa erilaisuudesta ja pii-
loteltua rakkauttakin”, kertoo näy-
telmän ohjaaja Anni-Veera Aito-
lehti. ”Tämä on neljäs ohjaukseni 
Kokkolan Seudun Opiston Käl-
viä-ryhmälle ja tuntuu, että joka 
vuosi tekeminen syvenee. Tänä 
vuonna ryhmässä on ollut paljon 
vaihtuvuutta, joka on tuonut omat 
haasteensa ja raikkaan tuulahduk-
sen. Ohjaamisessa ehkä parasta on 
nähdä näyttelijöiden kehittyvän 
tekemisessään ja erilaisten ihmis-
ten joukkion kasvavan ryhmäksi. 
Toki ensi-illassa yleisön nauru ja 
mukanaeläminen.

Teksti: Marko Kivelä

Viime kesän näytöksistä monet 
myytiin loppuun – tänä vuonna 
esityksiä on yhteensä kymme-
nen

  Kesän 2018 menestyskomedia 
Tankki täyteen saa jatkoa Kausti-
sella tänä kesänä, kun Salonkylän 
näyttelijät esittävät toisen osan, 
Tankki täyteen II – Maallamuut-
tajat. Vilénin perhe on aikeissa 
muuttaa kaupunkiin, mutta Sulo 
Vilénin (Mauri Koivusalo) teh-

dessä elämänsä suurimman he-
räteostoksen saavat suunnitelmat 
uuden suunnan. Baariapulaisena 
tutuksi tullut Ulla ( Johanna Ki-
velä) muuttaa perheen mukana ja 
löytää pian itsensä uudesta elä-
mäntilanteesta Juhana Vilénin 
(Mano Kattilakoski) kanssa. Rei-
nikainen ( Jari Salo) hämmentää 
kuviota tuttuun tapaansa. 

Näyttelijäkaarti on pitkälti viime 
kesältä tuttua. Uusina kasvoina 

nähdään Ullan isää esittävä kok-
kolalainen Risto Puoliväli, joka on 
tuttu kasvo alueen harrastajateat-
tereissa. Kaustislaiset nuoret Tiia 
Ahlholm ja Lauri Peltola puoles-
taan nousevat Salonkylässä lavalle 
ensimmäistä kertaa useammassa 
pienessä roolissa. 

Viime kesäksi valmistunut uusi 
nouseva ja katettu katsomo luo hy-
vät puitteet kesäteatterille ja tekee 
hyvää etenkin alueen akustiikalle. 
Pääkatsomossa on paikkoja kaik-
kiaan 150 katsojalle. Lisäpaikkoja 
sijoitetaan viereiselle tielle sivukat-
somoksi viime kesän tapaan. Oh-
jaajana jatkaa myös viime kesältä 
tuttu Kai-Eerik Känsälä. 

– Viime kesänä näytökset olivat 
pitkälti loppuunmyytyjä, mutta 
siitä huolimatta tavoitteenamme 
on tehdä jatkokertomuksesta jopa 
vuoden takaista parempi, toteaa 
Känsälä luottavaisena. 

Ohjaajan mukaan Wirran dra-
matisoinnin tv-tyylinen leikkaus 
luo näyttelijöille haasteita kohta-
usten välillä liikuttaessa. Lavalla 
nähdään useita tapahtumapaik-

koja, joten niiden vaihtumista ja 
lavasteita on tänä kesänä hiottu 
erityisen tarkkaan.

– Lavastuksen haasteet on saa-
tu ratkaistua hyvin, vaikka alue on 
kohtalaisen kapea, Känsälä kiittää.

Maallamuuttajat saa ensi-iltansa 
Salonkylässä kesäkuun kuudente-
na ja kaikkiaan esityksiä on kym-
menen. Esityksen kesto on noin 
kaksi tuntia väliaikoineen. Lip-
puvaraukset voi tehdä ennakkoon 
numerosta 040 – 843 7035 tai säh-
köpostitse salonkyla@gmail.com.

Ohjaus: Kai-Eerik Känsälä, Kä-
sikirjoitus: Neil Hardwick ja Jus-

si Tuominen, Dramatisointi: Ari 
Wirta.

Rooleissa: Mano Kattilakoski, 
Johanna Kivelä, Mauri Koivusa-
lo, Lea Koivusalo, Jari Salo, Mat-
ti Mustajärvi, Outi Rauma, Nina 
Ahlholm, Marja-Leena Marju-
saari, Risto Puoliväli, Tiia Ahl-
holm, Lauri Peltola. 

Ensi-ilta 6.6.2019 klo 19 Sa-
lonkylän Nuorisoseuralla. Lisä-
tietoa Tankki täyteen / Salonky-
län näyttelijät -Facebook-sivulla.

  
Kaustinen

Helena Koivusalo 



13

ja

Käsikirjoitus Arto Ojakangas 

Esitykset heinäkuussa ti ja to klo 19 
la 20.7. klo 14 ja su klo 14 ja 19 
Liput 15 e, lapset 7-12 v. 7 e, ryhmät yli 20 hlö 13 e 
Muista myös teatteripaketit ruokailuineen! 
Varaukset p. 046 933 1075 tai  www.eskolankyla.fi  

 

Teatterimenyy 2019 
 

Marinoitu sipulisalaatti 
Kreikkalainen riisisalaatti 

Vesimeloni-herne-vihersalaatti 
Silli 

 
Kermainen porsaan ulkofilee 

BBQ-kastike 
Uudet perunat 
Kasvisgratiini 

 
Kotikalja, maito, vesi 

Talon saaristolaisleipä ja sämpylät 
 

Jälkiruoaksi marjainen marenkiherkku 

Eskolan kesäteatterin 
TEATTERIPAKETTI 

Tee kesäteatterikokemuksestasi täydellinen! 

Varaukset ja tiedustelut: 
046 933 1075 / 
044 947 9102 

Tarkista varaustilanne osoitteesta 
www.eskolankyla.fi 

Eskolan kesäteatterin ruokailut järjestää 
Eskolan Kyläpalvelu Oy / 

Lounasruokala Pikku-Pässi 

Eskolan Kyläpalvelu Oy on kylän yhteisesti 
omistama monipalveluyritys, jonka voitot 

käytetään kylän palveluiden kehittämiseksi. 

Huom. Sitovat varaukset viimeistään viikkoa ennen esitystä, ryhmillä kaksi 
viikkoa ennen esitystä. Erikoisruokavaliot ilmoitetaan samassa yhteydessä, 
kaikki ruokamme on laktoositonta. 

Pidätämme oikeuden peruuttaa ruokailun, mikäli varauksia on alle 10 hengelle. 
Ilmoitamme asiasta niin pian kuin mahdollista, jolloin voitte tarvittaessa 
vaihtaa ajankohtaa. 

Mikäli ruokailette ennen esitystä, teatteriliput lunastetaan kahvilipukkeineen 
Lounasruokala Pikku-Pässissä. Jos ruokailette esityksen jälkeen, saatte liput ja 
kahvilipukkeet suoraan teatterin lippukassalta. Voitte toki myös tilata lippunne 
ennakkoon toimitettavaksi, jolloin perimme pienen toimitusmaksun. 

Teatteripaketti sisältää 

 Lipun näytelmään 
 Ruokailun Lounasruokala Pikku-Pässissä valintanne mukaan 

ennen tai jälkeen esityksen 
 Väliaikakahvit pullineen teatterilla 

Hinta 30 e /hlö tai ryhmät yli 20 henk. 28 e /hlö 

 

Eskola-talo, Koulutie 3, Eskola 
Avoinna arkisin klo 10.45-13.00 
Lounas 9,- (eläk. 7,50), alle 12 v. 5,50 
p. 045 179 3888 / pikkupassi@saunalahti.fi 

Karhu vai kaunotar – kumpi on pelottavampi?
Vastaus löytyy Eskolan kesäteatterista

Eskolan kesäteatterin kesän näy-
telmä on Arto Ojakankaan käsi-
kirjoittama Missi ja mesikämmen. 
Metsästysseuran puheenjohtaja 
Juhani Tervaoja on varsin jännit-
tyneissä tunnelmissa julkkisvie-
raan saapuessa juontamaan seuran 
70-vuotisjuhlaa. Senhän saattaa 
arvata, ettei mikään oikein mene 
niin kuin pitää, kun järjestelyapu-
na hyörivät omapäiset talkoolaiset, 
laiskan puoleinen sihteeri ja liian-
kin avulias anoppi. Huumori syn-
tyy inhimillisistä erheistä, epävar-
muuksista ja unelmista sekä Oja-
kankaalle tyypillisestä terävästä 
dialogista.

Tänä vuonna näyttelijäkaarti on 
hieman tavanomaista pienempi, 
yhteensä seitsemän henkeä ohjaa-
ja Eveliina Niemenkin liityttyä 
mukaan porukkaan. Suurin osa 
näyttelijöistä on tuttuja aiemmil-
ta vuosilta, mutta mukaan saa-
tiin myös tuoretta verta Eskolan 
omasta koulusta: Koulunkäynnin 
ohjaaja Piia Nätti säkenöi missin 
roolissa todentaen siten latinan-
kielisen lausahduksen ”nomen est 
omen”. Pääosan Juhani Tervaoja-

na hoitaa Eskolan kesäteatterin 
tuttu kasvo Heikki Aho. Hänen 
puolisoaan esittää tosielämänkin 
kumppani Outi Koho, sihteerin 
virkaa hoitaa Paavo Hautamäki, 
kylän tehokas talkoolainen Salme 
on Riitta Hanni ja vähemmän te-
hokas talkoolainen Vappu on Eve-
liina Niemi. Anopiksi päätyi Miia 
Tiilikainen, allekirjoittanut.

Näytelmä sopii Eskolan ympä-
ristöön loistavasti. Edellisvuosien 
lavasteet purettiin kokonaan pois, 
ja tänä vuonna nähdään estradilla 
ennen kaikkea metsää – luonnolli-
sesti. Lavasteiden rakennus on aina 

suuri ponnistus, jolle viimeisen si-
lauksen antavat kyläyhdistyksen 
kesätyöläiset. Eskolan kesäteatte-
ri on kylän talkootyön suurnäyte: 
kymmenet vapaaehtoiset tekevät 
lukemattoman määrän työtunte-
ja, jotta teatterikausi menestyisi. 
Selvästi he ovat myös onnistuneet, 
sillä kävijämäärät pyörivät 3000-
4000 välillä joka kesä. 

Eskolan omintakeinen tyyli on 
saanut aikaan todellisia faneja, jot-
ka tulevat teatteriin vuosi vuodelta 
yhä uudestaan. Missi ja mesikäm-
men jatkaa tuota hyväksi havaittua 
linjaa. Paikkansa varmistaakseen 
liput kannattaa varata ennakkoon, 
suosituimmat näytökset myydään 
nopeasti loppuun. Perinteiseen 
tapaan Eskolassa on tarjolla myös 
teatteripaketteja, joihin kuuluvat 
lippujen lisäksi väliaikakahvit pul-
lineen sekä ruokailu lounasruokala 
Pikku-Pässissä ennen tai jälkeen 
esityksen.

Miia Tiilikainen 
 Eskolan kesäteatterin  

työryhmä

Ulkoharjoittelukausi alkoi touko-
kuussa. Lavasteet puuttuivat yhä, 
mutta metsäisä miljöö soveltuu 
hyvin näytelmän aiheeseen. Arto 
Ojakankaan laatima käsikirjoitus 
säilyy heinäkuun alkuun saakka 
harvojen ja valittujen hallussa. 
Kuva: Eskolan kesäteatterin työ-
ryhmä, näyttelijät
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Tohotuli-teatteriryhmää toista 
kesää ohjaava Kai-Eerik Känsälä 
kertoo edellisen kesän kokemuk-
sen vakuuttaneen hänet teatteri-
tiimin taidosta tehdä hyvätasoista 
harrastajateatteria.

- Viimekesänä kävi mielessä, 
että tällä tiimillä olisi mahdollista 
tehdä toimivaa teatteria kirjaklas-
sikoistakin, Kai-Eerik toteaa.

Seitsemään veljekseen päädyt-
tiin tavallaan jo ensimmäises-
sä näyttelijätiimin tapaamisessa. 
Aloitus illassa oli seitsemän hyvin 
erilaista naista ja kolme miestä. 
Tiimin kanssa keskustellessa he-
räsi ajatus Seitsemästä veljeksestä 
käänteisillä rooleilla. Tuo ajatus 
jäi kytemään mieleen tämän ta-
paamisen jälkeen.

- Kysyinkin illan jälkeen tii-
miltä WhatsAppissa, että nyt jäi 
se Seitsemän veljestä pyörimään 
päähän. Onko se huono asia, Kai-
Eerik nauraa.

Häkkilän kesäteatterissa käy 
kuhina. Lavasteita valmistel-
laan ja vuorosanoja harjoitellaan 
täyttä höyryä. Häkkilän koulun 
kauniissa jokilaaksomaisemassa 
on valmisteilla Aleksis Kiven ensi 
vuonna 150-vuotta täyttävään 
Seitsemään veljekseen perustuva 
näytelmä Lampin 7 impeä.

Toholammilla naiset näyttelevät 
 Seitsemää veljestä

Lähemmäksi nykypäivää sijoi-
tetut ja käänteiset roolit tuovat 
Seitsemän veljeksen tuttuihin ta-
pahtumiin aivan erilaista jänni-
tettä. On myös mielenkiintoista 
huomata kuinka paljon aika on 
150 vuodessa muuttunut. Pienil-
lä mukautuksilla Seitsemän vel-
jeksen vuorosanoihin naiset ovat 
nykypäivänä aivan yhtä uskotta-
via seitsemänä sisaruksena kuin 
miehetkin, Kai-Eerik pohtii.

Nähtävyys sinänsä

Kun Häkkilän aluetta kierte-
lee, miettii että tänne kannattaa 
tulla jo pelkästään tätä historial-
lista koulumiljöötä ihastelemaan. 
Häkkilän koulu, museoalue ja 
kesäteatteri sijaitsevat nimittäin 
luonnonkauniilla paikalla Lesti-
joen varrella laajojen vehreiden 
peltoaukeamien keskellä.

- Häkkilän koulun alue on to-
della inspiroiva paikka tehdä 

teatteria, sanoo toista kesää Häk-
kilässä näyttelevä Terhi Elamaa.

Kauniissa maisemissa harjoitte-
levien näyttelijöiden välillä vallit-
see hyvä ja kannustava ilmapiiri. 
Näyttelijätiimiin liittyneet neljä 
uutta jäsentä kiittelevät hyvää ja 
lämmintä vastaanottoa.

- Kyllä se uskomattomalta tun-
tuu, että jo muutama kuukausi 
ensimmäisestä kokoontumises-
ta on semmoinen fiilis kuin olisi 
aina näytellyt täällä, sanoo tiimiin 
uutena näyttelijänä tänä keväänä 
liittynyt Anja Väisänen.

Kesäkuun 27. päivä ensi-iltansa 
saa näytelmä, jota varmasti kan-
nattaa odottaa. Seitsemän veljestä 
naisten näyttelemänä on harvinai-
nen, jos nyt ei kuitenkaan aivan 
ennen näkemätön kulttuuritapah-
tuma. Maksaa aivan varmasti vai-
van niin nuorille kuin vanhemmil-
le tulla kauempaakin katsomaan 
kuinka Häkkilän kesäteatteritiimi 
onnistuu luomaan uutta eloa tä-
hän 149 vuotiaaseen kansallisro-
maani vanhukseen.

Tohotuliteatterin hallituksen 
jäsen Petri Seppälä

Toholammin Kotilan kylällä, Pohjapuolentie 366
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Juuret Kaustisen seudulla
Sujuva arki
Maaseudun uusi rooli
Muuttopäivä
Työllisyys
Huvinvointi

Toivotamme festivaalivieraat
tervetulleiksi tutustumaan
Kaustisen seutukunnan
esittelytelttaan:

Telttamme on avoinna ma klo 18-20, ti-to klo 12-19 ja pe-la klo 11-19
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Kaustisen seutukunta ja sen
jäsenkunnat tarjoavat 
avajaispäivänä kaikille ilmaisen
sisäänpääsyn klo 15 alkaen!

Kyläily sytytti suomalaiset kirjoittamaan 
yli 800 erilaista tarinaa

 
Kyläreissut muistoineen ja ko-

kemuksineen sytyttivät suoma-
laiset kirjoittamaan. Helmikuun 
lopussa päättynyt kirjoituskilpailu 
sai liikkeelle 720 vastaajaa. Heil-
tä kertyi kaikkiaan yli 800 tarinaa 
suomalaisesta elämänmenosta ja 
kyläilykulttuurin muuttumisesta.

– Aihe herätti jo etukäteen pal-
jon mielenkiintoa, mutta vastaus-
ten määrä on jopa kaksinkertai-
nen odotuksiimme nähden, sano-
vat tyytyväisinä kilpailun sihteerit 
Raija Kallioinen Maaseudun Si-
vistysliitosta ja Sofia Tuisku Suo-
men Kylät ry:stä.

Suuri suosio merkitsee sitä, että 
kilpailun tulosten julkistus lyk-
käytyy syksyyn. Kirjoitusten lu-
etteloinnista on pitänyt huolta 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-

ra. Nyt on alkamassa tekstien lu-
kuvaihe, ja luettavaa on yhteensä 
liki 5 000 liuskaa.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat 
arkistotutkija Marja-Leena Jalava, 
kirjailija Olli Jalonen, kustanta-
ja Johanna Korhonen, toimitta-
ja Jaana Kosunen, tal. kand. Juha 
Kuisma, valt. toht. Pekka Perttu-
la, järjestöneuvos, FM Jukka Sal-
minen ja toiminnanjohtaja Riitta 
Vanhatalo. Tuomaristoa avustaa 
kustannustoimittaja Lauri Oino.

Kirjoituskilpailun sadosta koo-
taan kirja, joka avaa näkökulmia 
kyläilyn eri puoliin. Sijansa saavat 
niin muistot mummolan reissuis-
ta, odotetut tai yllätyksenä tulleet 
mökkivierailut, tapakulttuurin 
yhteentörmäykset – riippuen siitä, 
mitä kirjoittajat ovat tarjolle tuo-

neet.
Kilpailun palkintosumma on 8 

000 euroa, josta voittaja saa 5 000 
euroa ja loput jaetaan tuomariston 
harkinnan mukaan. Palkintojen 
jakojuhla ajoittuu lokakuulle kir-
jan julkistamisen yhteyteen.

Kilpailun järjestävät Maaseudun 
Sivistysliitto, Maahenki-kustanta-
mo, Suomen Kylät ry, Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura, Suomen 
Kotiseutuliitto, Eläkeliitto sekä 
Siskot ja Simot -yhteisö.

Kilpailun sihteerit:
Raija Kallioinen, Maaseudun 

Sivistysliitto
Sofia Tuisku, Suomen Kylät ry

Tekstien arkistointi
Marja-Leena Jalava, Suomalai-

sen Kirjallisuuden Seura
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Paikalliskulttuuri on vahva 
yhteisöllisyyden lisääjä. Yhteisen 
tahtotilan tukeminen edistää 
koko alueen menestystä ja hy-
vinvointia. 

Keski-Pohjanmaalla kulttuurin 
ytimessä ovat erityisesti kansan-
musiikki- ja kansantanssiperinteet. 
Täällä luodaan parhaillaan alueen 
omiin vahvuuksiin perustuvaa las-
tenkulttuuriverkostoa. 

Kansanmusiikki-instituutti 
käynnisti hankkeen, jonka tarkoi-
tuksena on tukea koko maakunnan 
lastenkulttuurin tarjontaa ja toi-

Keski-Pohjanmaalla kudotaan  
lastenkulttuuriverkostoa

Vuokko Korvan ja Tuija Hanhikosken hääperinnetyöpaja Kaustisen keskuskoululla.

taja Matti Hakamäen mukaan 
maakunnasta löytyy hienoa las-
tenkulttuuria ja osaavia toimijoita. 

- Lastenkulttuuriverkoston 
tärkeä funktio on tuoda hei-
dät yhteen, ja toimia maa-
kunnan lastenkulttuurin edis-
täjänä, Hakamäki kuvailee.  

Kulttuuri kaikkien  
ulottuville 

Keskipohjalainen lastenkulttuu-
ri halutaan tuoda kaikkien ulottu-
ville. Kansanmusiikki-instituutin 

Lastenkulttuurikeskus Lykyn ydinosaamista on kansanmusiikki ja kan-
santanssi. 

Ilmainen sisäänpääsy festivaalien avajaispäivänä

Kaustisen seutukunnan esittelyteltalla voi ottaa selfien pussauskopissa. 

Kaustisen seutukunta on tänä 
vuonna näkyvästi esillä Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlilla. Seutu-
kunta ja sen jäsenkunnat tarjoavat 
kaikille ilmaisen sisäänpääsyn fes-
tivaalien avajaispäivänä. Kaustisen 
seutukunnan kehittämispäällikkö 
Minna Kauppinen kertoo, että 
taustalla on halu tarjota kaikille 
mahdollisuus nauttia seudun tun-
netuimman musiikkijuhlan ohjel-
masta ja ainutlaatuisesta tunnel-
masta. 

Asukkaita kutsutaan mukaan 
kansanmusiikkijuhlien avajais-
kulkueeseen. Kulkueeseen ase-
tutaan kunnittain, ja seutukunta 
haastaakin kaikkia asukkaita ja 
yhdistyksiä mukaan yhteishengen 
merkeissä.

- Kulkue on juhlava, joten nyt on 
hyvä tilaisuus käyttää vaikka kan-
sallispukua, mikäli sellaisen omis-
taa, Kauppinen kannustaa. 

Pussauskoppi ja energiatietoi-
suutta 

Kaustisen seutukunnalla on alu-
eella oma esittelyteltta, jossa on 
mielenkiintoista sisältöä ja ohjel-
maa koko juhlien ajan. Maanan-

tain teemana on Juuret Kaustisen 
seudulla. Silloin tuodaan esiin jä-
senkuntien vahvuuksia ja erityis-
piirteitä. Tiistaina kootaan yhteen 
Sujuva arki Kaustisen seutukun-
nassa. Esillä ovat koulut ja var-
haiskasvatus sekä alueen harras-
tusmahdollisuudet ja muut muka-
vat aktiviteetit. 

Keskiviikkona visioidaan mikä 
on Maaseudun uusi rooli. Silloin 
saadaan tietoa energia- ja kiertota-
loudesta, etätyömahdollisuuksista, 
erikoiskasveista ja käynnistymässä 
olevista suurhankkeista. Torstai 
on Muuttajien ja ulkokaustislais-
ten tarinapäivä. Perjantain teema-
na on Työllisyys ja pienyrittäjyys. 
Lauantai on Huvinvointipäivä, 
täynnä kepeää ohjelmaa pikatref-
feistä kansanperinteeseen. 

Koko viikon ajan teltalla voi tes-
tata pakohuonetyyppisessä ympä-
ristössä kenestä olisi maalla asu-
jaksi. Kuka nyt malttaa olla otta-
matta kuvaa pussauskopissamme. 
Koko seutu odottaa jo festivaaleja, 
ja me odotamme sinua tutustu-
maan seutukunnan esittelytelt-
taan! 

Yhteistyötä koko seudun hy-
väksi

Kaustisen seutukunta tekee 
työtä koko seudun elinvoiman 
hyväksi. Yhteisten hankkeiden 
ja toimien kautta parannetaan 
seudun jäsenkuntien elinvoimaa, 
osaamista, tunnettuutta ja viih-
tyisyyttä. Seutukunnan kautta 
Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, 
Toholammin ja Vetelin kunnat 
kokoavat voimavaransa yhteen, 
jotta kaikki alueen asukkaat voisi-
vat elää sujuvaa arkea elinvoimai-
sessa ja viihtyisässä ympäristössä. 

Kehittämisjohtaja Petri Jylhä 
kertoo, että seutuyhteistyöllä hae-
taan kuntien yhteistä etua, johon 
kuuluu osaamisen kehittäminen, 
yrittäjien tukeminen, kilpailu-
kyvyn lisääminen, tunnettuuden 
vahvistaminen ja arjen sujuvuus 
viihtyisässä ympäristössä. 

- Seutukunta mahdollistaa 
EU-varojen tehokkaan hyödyn-
tämisen, joka edistää koko alu-
een kasvua ja kehittymistä, Jylhä 
huomauttaa.  

Teksti: Anu Kauppila

mijoita lastenkulttuuriverkoston 
avulla. Hanketta rahoittaa Lea-
der-Pirityiset yhdessä Suomen 
kulttuurirahaston Keski-Pohjan-
maan rahaston kanssa.   Lasten-
kulttuuriverkostoa rakennetaan, 
jotta lastenkulttuurin tarjonnan 
määrä, laatu, kattavuus ja koor-
dinaatio saataisiin hyvälle tasolle 
koko maakunnassa. Lastenkult-
tuuriverkoston erityinen paino-
pistealue on paikallinen kulttuu-
riperintö ja sen elinvoimaisuuden 
vahvistaminen. 

Kansanmusiikki-instituutin joh-

koulutusvastaava Anni Järvelä 
kertoo, että maakunnasta on ai-
emmin puuttunut oma lastenkult-
tuurikeskus. Sellainen perustettiin 
hankkeen yhteydessä, ja sai nimen 
Lastenkulttuurikeskus Lykky. 
Lykky ei ole tiettyyn rakennuk-
seen tai paikkaan sidottu toimija, 
vaan liikkuva verkosto, joka vie pe-
rinneaiheisia työpajoja kouluihin 
ja iltapäiväkerhoihin eri puolille 
maakuntaa. Toiminnan keskiössä 
on elävä kulttuuriperintö. 

- Työpajoissa esitellään esimer-
kiksi vanhaa hääperinnettä kuvien, 
tanssin ja laulun ja soiton keinoin, 
Järvelä kertoo.

Keväällä Lastenkulttuurikeskus 
Lykystä lähti liikkeelle kamukärry. 
Auto oli täynnä soittimia ja vetä-
jiä, joiden kanssa koulujen opetta-

jat ja oppilaat valmistivat soitto- ja 
tanssiesityksiä. 

Järvelä kertoo, että  lastenkult-
tuurikeskuksen ydinosaamista on 
kansanmusiikki ja kansantanssi.  
Toiminnan suunnittelussa tullaan 
ottamaan huomioon muutkin 
kulttuuriperintöteemaa sivuavat 
aiheet, kuten esimerkiksi käden-
taidot, teatteri ja museot. 

- Laajennamme toimintaa pik-
kuhiljaa. Tarkoituksemme on tuo-
da koko hienon lastenkulttuurim-
me kirjo kaikkien ulottuville, Jär-
velä kuvailee.  

Teksti: Anu Kauppila
Kuva: Lauri Oino/ 

Kansanmusiikki-instituutin 
arkisto
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Tässä lehdessä esitellään nel-
jä eri maaseudunkuljetuksia 
kehittäviä hankkeita. Palvelut 
ovat nykyisin pyörien päällä 
ja niitä tullaan yhä laajemmin 
ohjaamaan digitaalisesti. Vie-
läkin liian moni kuljetusmuo-
to toimii vajaateholla. Autojen 

Maaseudun kuljetuksiin on 
saatava muutos. Koska joukko-
liikenteen puuttuminen, taksien 
ongelmat ja tavarankuljetusten 
vaikeudet romuttavat maaseudun 
elinvoimaa, aloittivat MTK, Kyyti 
Group ja Coreorient Oy yhteis-
työn maaseudun kuljetusten uu-
delleen luomiseksi. Kolmikon ta-
voitteena on luoda malli, jolla sekä 
henkilö- että tavaraliikenne maa-
seudulla nostetaan uudelle tasolle.

Mitään uutta  
ei tarvitse keksiä

Tulevaisuus voi olla valoisa, kos-
ka maaseudun kuljetukset voidaan 
luoda uudelleen melko helposti. 
Mitään uutta ei tarvitse keksiä, 
vaan muuttaa ajattelutapaamme 
ja ottaa käyttöön olemassa olevat 
työkalut. Maaseudulla kulkee jo 
tällä hetkellä runsaasti henkilö-
kuljetuksia. Kyyti Group on ke-
hittänyt mallin, jolla yhteiskun-
nan maksamiin kyyteihin voidaan 
yhdistää muita maksullisia henki-

Väitetään että maaseudul-
la ei pärjää ilman omaa autoa.  
Onko tuo väite kumottavissa?  
On, ja se on kumottu jo. Asuuhan 
maaseudulla paljon väkeä, jolla 
ei ole ajokorttia vielä -  tai enää. 
Ikä, vamma tai sairaus voi olla este 
ajokortin saamiselle ja näillä hen-

Kylät kuljetusten kehittäjänä ?
kyytiin sopii vielä ukkoa, akka, 
kakaraa ja pakettia. Kyytiin2- 
ja VASTE - hankkeessa kulje-
tuksia kehitetään hyvin käy-
tännönläheisesti ja maaseudun 
tarpeita kuunnellen. 

Kylillä on totuttu jo pyörittä-
mään harrastusten ja vapaa-

ajan kimppakyytejä WhatsAp-
pi-  tai Fb- viestijärjestelmiä 
käyttäen sekä pienessä mitta-
kaavassa myös työmatkaliiken-
nettä kimppakyyteinä.  Kulje-
tusten kehittämishankkeiden 
avulla toimintaa voidaan te-
hostaa ja laajentaa. Uudet toi-

mintamallit ja helppokäyttöiset 
digitaaliset ratkaisut ovat rat-
kaisu nykyisen palvelutason yl-
läpitämiseen maaseudulla. 

Uusi liikennekaari mahdol-
listaa yrittäjyyttä uudesta nä-
kökulmasta maaseudulla. Kylät 
voivat olla siinä toimijoina.

Ottakaa yhteyttä, tuomme 
hankkeiden mahdollisuudet ja 
toiminnot teidän kylään esit-
telyyn.

Esa Erkkilä, 
kyläasiamies

Keskipohjalaiset Kylät 
esa.erkkila@kotinet.com

MTK, kyyti Group ja Coreorient aikovat luoda  
maaseudun kuljetukset uudelleen

www.kaikkikyytiin.fi verkkosi-
vuilla kuvataan, miten maksulliset 
henkilökuljetukset, kimppakyydit 
ja tavarakuljetukset voidaan järjes-
tää maaseudulla. Yhteistyössä väli-
tetään tietoa ratkaisuista, autetaan 
kuntia pohtimaan julkisia hankin-
toja sekä kehitetään olemassa ole-
via sovelluksia entistä paremmin 
vastaamaan maaseudun tarpeita. 
Kimppakyydit auttavat myös vä-
hentämään yksityisautoilua ja vä-
hentämään liikenteen päästöjä.

Kaikki kyytiin -kampanjaan 
haastetaan vuoden aikana yh-
teiskunnan eri toimijoita ja vai-
kuttajia. Ensimmäisenä mukaan 
haastettiin kunnat. Julkisesti han-
kittuihin kyyteihin käytetään vuo-
sittain noin miljardi euroa. Lisäksi 
kustannukset kasvavat noin 10% 
vuosittain. Tilanne on kunnille 
kestämätön ja kuntien kannatta 
oivaltaa, että asiat voidaan tehdä 
myös toisin.

Marko Mäki-Hakola, 
 MTK

Marko.Maki-Hakola@mtk.fi

lökuljetuksia. Kyyti Group on roh-
keasti todennut haluavansa ensin 
pelastaa Suomen maaseudun kul-
jetukset, mutta myös vallata kan-
sainvälisiä markkinoita.

Maaseudulla liikkuu runsaasti 
myös tavarantoimituksia. Kulje-

tus maaseudulla on kustannuksil-
taan haastavaa myös näille. Myös 
tavarat tulee saada kulkemaan 
olemassaolevien kyytien mukana. 
CoReorientin PiggyBaggy-so-
velluksen avulla kuka tahansa voi 
tarjota kyytiä toisen paketille tai 

tavaralle. Palvelu säästää aikaa, 
rahaa ja ympäristöä kuljetusten 
osuessa normaalimatkan varrelle, 
jos maksullista kuljetusta ei ole 
tarjolla. Palvelun yleistyminen 
vaatii oivallusta uusista toiminta-
malleista.

Myydään Volvo
kilöillä pitää olla yhtälailla mah-
dollisuus kulkea asioille ja harras-
tuksiin kuin muillakin.  

Katsopa tielle päin. Autoja me-
nee ristiin rastiin. Kyse ei ole siitä, 
etteikö rullaavia renkaita olisi tar-
jolla. Kyse on siitä, että emme ole 
hyödyntäneet teknologiaa siinä, 
että nämä autot ja kyytien tarvit-
sijat kohtaisivat.  

 
Vapauden kaipuu ja taloudel-

lisuus taistelevat joukkoliiken-
nettä vastaan.  Laskin oman rö-
tiskäni maksaneen  vajaan viiden 
vuoden aikana noin 27 senttiä 
per kilometri. Jos menen bussilla 
Kokkolaan, se on 22 senttiä. On se 
halvempaa ja ekologisempaa, mut-
ta onko 5 senttiä tarpeeksi suuri 
säästö joustavuuden ja vapauden 
menetyksestä. Makuasia. Minus-
ta ei. 

Etenkin kun rötiskäni on jo os-
tettu ja menettää arvoaan ja tuot-
taa kuluja vakuutuksillaan, vaikka 
en ajaisi metriäkään. Kun asiaa 

pyörittelee, niin huomaa, että yksi-
tyisautoilu on sittenkin aika edul-
lista, vaikka aina jaksetaan valittaa 
bensan hinnasta.  

Meidän ei kannata kuitenkaan 
odottaa, että kustannukset nou-
sevat. Koska kyllähän se nousu 
tapahtuu ennen pitkää. Ilmas-
tovaatimukset pakottavat valtiot 
rankaisemaan kansalaisiaan yksi-
tyisautoilusta ja se tulee osumaan 
maalla asuvien nilkkaan eniten. 
Nyt on aika ottaa ensiaskeleet 
kohti tehokkaampaa liikennettä 
maaseudulla.  

 
Työkalut ovat olemassa.  Pistä 

oma autosi vuokralle, kun et sillä 
aja. Sovellus on olemassa. Järkkää 
kimppakyydit harrastuksiin ja pe-
leihin. Sovellus on olemassa, vaik-
ka oikeastaan et tarvitse edes so-
vellusta. Hyppää naapurin mum-
mon asiointitaksiin mukaan. Pian 
tämänkin pitäisi olla mahdollista. 
Tienaa lisää rahaa kuljettamalla 
paketteja työmatkasi varrella. Jär-

jestelmä on tulossa. Kerää tapah-
tumaasi yleisö kiertävällä bussilla. 
Se on erinomaista palvelua. 

Minulla on luultavasti ne pas-
kimmat ja ilmiselvimmät ideat. 
Sinulla on parempia. Jaa ne mi-
nulle ja muille, niin homma alkaa 
toimia. Otetaan uudet liikkumis-
tavat haltuun ennen kuin ilmasto-
rangaistus iskee päälle, niin ollaan 
valmiita. Turha meidän on perä-
kanaa ajella.  

Keski-Pohjanmaan liiton 
EAKR-rahoittama Kyytiin2 
-hanke tavoittelee muutosta 
maaseudun liikenteeseen.  Re-
surssia on erilaisten pilottiko-
keilujen tekemiseen ja digitaalis-
ten työkalujen hyödyntämiseen. 
Hankkeen toteuttaja on Kausti-
sen seutukunta.  

Kirjoittaja on Kyytiin2 
-hankkeen projektipäällikkö  

Tomas Luoma.
tuomas.luoma@kaustisen- 

seutukunta.fi

”Maaseudulla asuu
paljon väkeä, jolla ei ole 

ajokorttia vielä 
-  tai enää.
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Liikkuminen ja kuljetukset vai-
kuttavat keskeisesti ihmisten ja 
yritysten arkeen. Liikenne vaikut-
taa palvelujen saavutettavuuteen 
(kuten koulut, kaupat, harrastuk-
set, työpaikat) sekä yritysten toi-
mintaedellytyksiin (kuten kuinka 
tuotteet markkinoille, pääsevät-
kö asiakkaat asioimaan yrityksen 
toimipisteelle). Julkinen liikenne 
on vähentynyt, eikä sitä ole vält-
tämättä saatavilla laajoilla alueilla. 
Henkilöautoriippuvuus on suurta.

Suomessa liikenne on muutok-
sessa monella tapaa. Palasia siinä 
on muun muassa:

- suuret lainsäädäntömuutokset 
(erityisesti Liikennepalvelulain 
kaikki kolme osaa),

- kasvava digitaalisten ohjelmis-
tojen käyttö ja uudet palvelut,

- muutokset liikenneviran-
omaisten tehtävissä ja työnjaossa,

- ihmisten pikkuhiljaa muuttu-
vat asenteet ja toimintatavat sekä

- uudet tekniikat ja -polttoai-
neet.

Vastepiste-pakettiautomaatit 
ilmestyvät toukokuun aikana 
Keski-Pohjanmaan maakun-
taan. Vihreäkuosiset paketti-
automaatit luovat uudenlaista, 
avointa ja ympäristöystävällistä 
logistiikkaa alueelle. 

Paketin lähettäjälle tämä tarkoit-
taa sitä, että pakettilähetystä teh-
dessä tukee samalla paikallisia kul-
jetusyrityksiä. Vastepiste-liikenne 
yhdistyy alueen olemassa oleviin 
reitteihin, joten ylimääräisiä ym-
päristöpäästöjäkään ei pääse muo-
dostumaan. 

Vastepiste-pakettiautomaatit 
ovat pakettipisteitä, joiden välillä 
Keski-Pohjanmaan alueen yritys-
ten ja yksityishenkilöiden paketit 
liikkuvat paikallisten kuljetusyri-
tysten toimesta. Kuljetusten taus-
talla toimii digitaalinen Vastepis-
te-järjestelmä. Järjestelmän tar-
koituksena on kehittää yhteinen, 
avoin logistiikkapalvelu alueen 
olemassa olevan kuljetusliikenteen 
pohjalta, digitalisaation avulla. Pa-
kettien kuljetus tapahtuu alueen 
yrittäjien toimesta ja runkoliiken-
nettä hyödyntäen. Asiakas tekee 
tilauksen nettilomakkeen kautta, 
ja vie paketin Vastepisteeseen. Ti-
laus siirtyy automaattisesti kulje-
tusliikkeiden käyttämään Vaste-
sovellukseen sellaiselle kuljetus-
yhtiölle, joka reittiä ajaa. Lähettäjä 
ja vastaanottaja saavat linkin, josta 
paketin reittiä voi seurata. Paketit 
pyritään toimittamaan asiakkaalle 
mahdollisimman pian, enintään 
kolmen päivän sisällä. Kun paketti 
on saapunut noutopisteeseen, vas-
taanottaja saa ilmoituksen sähkö-
posti- ja tekstiviestinä. Lähetys ja 
nouto tapahtuvat samaan tapaan 

Nuoret liikenteen muutoksen hyödyntäjiksi
Kyseessä on siis varsin monita-

soinen muutos. Älykkään kylän 
kannattaakin ottaa ne huomioon 
työstäessään kylänsä palveluita.

Hinku päästä liikkeelle, älykän-
nykän luonteva käyttö, avoimuus 
uudelle ja tietoisuus ilmaston-
muutoksesta. Nämä ovat erittäin 
hyviä piirteitä, kun lähdetään hyö-
dyntämään liikenteen muutosta, 
muuttamaan vallitsevia totuttuja 
toimintamalleja ja kokeilemaan 
uutta. Ja nämä piirteet ovat ylei-
siä nuorilla. Toisaalta nuoret ovat 
usein riippuvaisia järjestetyistä 
kuljetuksista. Siksi nuoret kan-
nattaisi ottaa mukaan miettimään, 
miten liikenne pitäisi jatkossa toi-
mia kylällänne.

Miten päästä alkuun? Keski-
Pohjanmaalla on keskimääräistä 
parempi tilanne asian suhteen, 
kun täällä on käynnissä muu-
tama aihetta eri tavoin työstävä 
erinomainen hanke. Tänä vuon-
na käynnistynyt Kaustisen seutu-
kunnan Kyytiin 2 -hanke työstää 

eri toimijoiden näkökulmasta. 
Hae hankesivuilta infoa ja ideoi-

ta sekä lähde mukaan toimintaan, 
jotta tulevaisuudessa liikenne tu-
kee luontevasti älykkään kylänne 
toimintaa ja palveluita. Pyörää ei 
kannata keksiä uudelleen – var-
sinkaan yksin!

Projektipäällikkö Heli Siirilä
Maaseudun kuljetusten ja  

liikkumisen digiboksi -hanke 
Vaasan yliopisto  

Levón-instituutti
www.vtt.fi/maasdigiboksi

Paikallisella pakettiliikenteellä virkeyttä maaseudulle!
kuin muillakin pakettiautomaa-
teilla.

Keski-Pohjanmaan alueella on 
kuusi Vastepistettä. Vastepisteet 
on sijoiteltu niin, että ne tavoit-
tavat niin haja-asutusalueet kuin 
Kokkolan keskusta-alueenkin. 
Vastepisteistä kaksi sijaitsee Kok-
kolassa; Port Towerissa sekä Mini-
manissa. Port Towerin Vastepiste 
vastaa erityisesti alueen teollisuu-
den tarpeisiin. Minimanin piste 
on Kokkolan asukkaille helposti 
tavoitettavissa. Muut pakettipis-
teet ovat Kaustisen, Toholammin 
ja Perhon K-Marketeissa sekä 
Alaviirteellä nuorisoseurantalolla. 
Vastepisteisiin sopii S, M, L ja XL-
kokoisia paketteja. Pienin laatikko 
on tarkoitettu isolle kirjekuorel-
le, ja suurimpaan XL-laatikkoon 
sopii esimerkiksi mikroaaltouu-
ni. ”Pakettiautomaatti sopii hyvin 
vaikkapa erikoisliikkeiden tavaran 
tilaamiseen. Maakunnasta ei tar-
vitse lähtemään hakemaan koneen 
varaosaa Kokkolasta, vaan sen voi 
hankkia Vastepisteen kautta. Yrit-
täjällekin on helpompaa työpäivän 
kiireissä viedä paketti paikalliseen 
pakettipisteeseen. Itse aion käyttää 
Vastepistettä Facebook-kirppa-
riostosten lähetykseen Keski-Poh-
janmaan kirppisryhmissä”, kertoo 
hankkeessa työskentelevä Leena 
Toivanen. 

Vaste-hankkeen tavoitteena on 
tehostaa ja optimoida Keski-Poh-
janmaan alueen logistiikkaa. Kun 
kuljetusautot eivät liiku tyhjinä 
saadaan aikaan säästöjä niin pääs-
töissä, ajassa kuin rahassakin. ”Vas-
teen nimi tulee sanoista Vähähii-
lisen logistiikan palvelualusta. Di-
gitalisaatio mahdollistaa sen, että 

yritykset voivat toimia yhteisessä 
järjestelmässä, ja tilaukset ohjau-
tuvat automaattisesti oikealle yri-
tykselle. Järjestelmä ei ole sidottu 
yksittäisen toimijan järjestelmiin, 
ja sitä voidaan laajentaa esimer-
kiksi nettikauppatoimituksiin”, 
suunnittelee hankkeen projekti-
päällikkö Janne Känsäkoski. 

Ensimmäisen kokeilujakson 
aikana pakettitoimitus maksaa 
asiakkaalle kolme euroa paketin 
koosta ja reitistä riippumatta. Ti-
laukset tehdään osoitteessa vas-
tepiste.fi, joka aukeaa kesäkuun 
alussa. Kokeilu alkaa 1.6.2019 ja 
päättyy syyskuun lopussa. Kesän 
aikana kerätään käyttäjäkokemuk-
sia, joiden perusteella kehitystyö 
jatkuu. Seuraavia kehitysaskelei-
ta voivat olla esimerkiksi kotiin-
kuljetus ja mahdollisuus kuljet-
taa perinteistä pakettiautomaattia 
suurempia toimituksia toimitus-
pisteiden välillä. ”Tulevaisuuden 
logistiikkaa tehdään yksi paketti 
kerrallaan. Ainakin meidän kylällä 
yritykset menee kiinni jo aikaisin, 
mutta Vastepisteen kautta voitai-
siin päästä palveluihin käsiksi jopa 
24/7. Toivottavasti monet löytävät 
tämän uuden palvelun nyt kesän 
aikana, niin päästään kehittämään 
tästä vielä toimivampaa ratkaisua 
meidän alueelle.”, summaa Kän-
säkoski.

Vastepiste-kokeilu toteutetaan 
1.6. – 30.9. 2019. Vastepiste-pal-
velun tarjoaa Centria-ammatti-
korkeakoulun Vaste-hanke. Vaste 
on Euroopan rakennerahaston ra-
hoittama hanke. 

Leena Toivanen
TKI-asiantuntija 

leena.toivanen@centria.fi

Pakettiautomaatti sopii hyvin vaikkapa erikoisliikkeiden tavaran tilaa-
miseen. Maakunnasta ei tarvitse lähteä hakemaan esim. koneen varaosaa 
Kokkolasta, vaan sen voi hankkia Vastepisteen kautta.

muun muassa pk-yritysten kanssa, 
miten muuttunut lainsäädäntö ja 
digitaalisuus hyödynnetään keski-
pohjalaisessa liikenteessä. Centrian 
Vaste-hanke on muutaman vuoden 
ajan työstänyt liikenteen muutosta 

vähähiilisyys pääteemanaan. Myös 
valtakunnallinen Maaseudun kul-
jetusten ja liikkumisen digiboksi 
-viestintähanke kerää, tuottaa ja 
jakaa monipuolista materiaalia lii-
kenteen muutoksesta maaseudun 

Maaseudun teillä liikkuu paljon 
erilaista liikennettä. Pitkät etäi-
syydet aiheuttavat kustannuksia - 
siinä yksi motivaattori mm. kulje-
tusten yhdistelyyn.
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Pahkalan koulun uusi elämä

Kevät 2015 oli surullista aikaa 
Pahkalan kylälle. Silloin lak-
kautettiin Pahkalan kyläkoulu 
- kolme vuotta ennen satavuo-
tisjuhliaan. Vuosia kestäneet 
koulun säilyttämiskampanjat 
eivät tuottaneet tulosta, ovet 
pantiin kiinni ja lapset kulje-
tettiin Raumankarin koululle 
Himangalle. 

Kaupunki ylläpiti koulua run-
saat kolme vuotta. Koululla oli 
sinä aikana pääasiassa harrastus-
toimintaa. Kansalaisopisto kokosi 
väkeä kudonta-, posliini-, käsityö-, 
jumppa- ja entisöintipiireihin. 
Miehet pelasivat lentopalloa ja 
lapsille oli vähän aikaa sporttiker-
ho. Lisäksi koululla oli muutaman 
kerran Rauhan Sanan järjestämiä 
leirejä ja jokavuotisten kesäseu-
rojen tarjoilut. Koulun kirjasto 
on myös ollut auki kerran kuussa 
talvikausina kirjastonhoitajanaan 
Päivi Kivelä.

Viime keväänä kaupunki ilmoit-
ti laittavansa Pahkalan koulun 
myyntiin ja tarjosi sitä Pahkala-
Pernu Kyläyhdistykselle.  Kylä-
läiset kokoontuivat muutaman 
kerran miettimään asiaa ja lopulta 

koulu päätettiin ostaa. Kauppa-
kirjat tehtiin marraskuun alussa 
ja siinä samalla Kyläyhdistyksestä 
tuli suuren kiinteistön omistaja. 
Kauppaan kuului koulurakennuk-
sen lisäksi kolmen huoneiston en-
tinen henkilökunnan asuntolara-
kennus.

Heti marraskuussa asuntolara-
kennuksen huoneistot tyhjennet-
tiin ja siivottiin talkoilla. Kyläläi-
set lahjoittivat asuntoihin pöytiä, 
tuoleja, kaappeja, sohvia, sänkyjä, 
petivaatteita, astioita ja pienkonei-
ta. Näin saatiin asunnot nopeasti 
varusteltua ensimmäisiä vuokra-
laisia varten. Marras-joulukuussa 
asunnot oli vuokrattuina seitse-
mälle ukrainalaiselle ja kuudelle 
virolaiselle turkisnahottamotyön-
tekijälle ja keväällä muutamille 
leiriläisille.  Asuntoja vuokrataan 
edelleen sekä lyhytaikaiseen että 
pidempään käyttöön.

Koulukiinteistön käytännön asi-
oiden hoitamiseksi perustettiin 
heti syksyllä toimikuntia eri vas-
tuualueineen. Lisäksi kylän mie-
histä muodostettiin joka kuukau-
delle talonmiesryhmät ja naisista 
siivousryhmät. 

Keväällä alkoi koulun puolel-
la tapahtua. Saimme kuulla, että 
JEDU:n opiskelijoita Kalajoen 
toimipisteestä on mahdollista 
saada avuksi tilojen stailaamiseen. 
Niinpä viihtyisyystoimikunta ko-
koontui ja kirjasi paperille aja-
tukset ja toiveet tilojen tulevasta 
käytöstä ja erilaisista tarpeista. 
Seuraavaksi JEDU:n sisustusneu-
vojaopiskelijat tulivat käymään 
opettajansa Katja Lahden kans-
sa. Kerroimme heille  toiveemme 
ja samalla he näkivät sen hetken 
tilanteen ja kalusteet. Suunnitte-
lua rajoitti se, että stailaus täytyisi 
suorittaa lähinnä olemassa olevin 
kalustein ja mahdollisimman pie-
nin kuluin.

Kului muutama viikko, jonka ai-
kana stailattavista kahdesta luo-
kasta ja eteistiloista siivottiin kaik-
ki ylimääräiset tavarat ja rakenteet 
pois. JEDU:n rakennusalan opis-
kelijat maalasivat stailattavien ti-
lojen seinät opettajansa Markus 
Pahkalan johdolla ja kylän naiset 
ompelivat uudet verhot tiloihin. 

Tilojen stailaus onnistui opiske-
lijoilta hienosti. Olemme tyyty-
väisiä! Tuloksena saimme yhdestä 

luokasta juhlatilan, jota koristaa 
koulun vanha sininen seinäkaappi 
sekä presidenttien kuvat seinällä. 
Toisesta luokasta tuli tila erilai-
sille käsityö- ja askartelupiireille 
keltaisine kaappeineen 1970-lu-
vun henkeen. Eteistilat avartuivat 
ja sieltä löytyy nyt mukava oleske-
lunurkkaus pehmeine tyynyineen. 
Vanhat ompelukoneet, koulutau-
lut, harmooni ja lasten pelit ovat 
löytäneet paikkansa. Toive pieni-
muotoisesta koulumuseosta to-
teutui myös. Koulun yläkerrtaan 
sisustettiin koululuokka vanhoine 
esineineen, kirjoineen ja koulutau-
luineen.  Sieltä löytyy myös ehkä 
Suomen koulujen ainoa täytet-
ty kenguru, sopuisasti mäyrän ja 
joutsenen vierestä.

Koulun käyttö on lisääntynyt 
kevään aikana kovasti. Kansalais-
opiston piirit ovat kokoontuneet 
entiseen tapaan. Liikuntaa on sekä 
lapsille että aikuisille ja kirjastosta 
voi hakea lukemista. Koululla on 
vietetty sekä lasten että aikuis-
ten syntymäpäiviä ja leirejä ovet 

järjestäneet sekä seurakunta että 
Rauhan Sana. Metsästysseuran 
hirvipeijaiset kokosivat kyläläiset 
koululle samoin kuin palmusun-
nuntaina järjestetty pääsiäisvael-
lus.

Suurimpana haasteena koulun 
ylläpidossa ovat olleet todella suu-
ret kiinteistökulut. Pussin pohja 
onkin näkynyt monta kertaa ja ra-
hanansaitsemiskeinoja on täytynyt 
miettiä. Kyläyhdistyksellä onkin 
nyt harkinnassa lämmitysjärjes-
telmän muutos kiinteistökulujen 
pienentämiseksi.

Tulevaisuuteen katsomme kui-
tenkin valoisin mielin. Toivotta-
vasti tiloille löytyy käyttäjiä ja sai-
simme koulun pidettyä kyläläisten 
käytössä ja tapahtumien keskus-
paikkana Pahkalassa. Tervetuloa 
tutustumaan tiloihimme vaikkapa 
heinäkuussa, kun koulun pihapii-
rissä järjestetään Vanhat ajoneuvot 
–tapahtuma ja rompetori.

Päivi Kivelä

RAKENNUSTOIMISTO

www.tehohalli.fi

KAUSTINEN
KÄLVIÄ  
KANNUS  
TOHOLAMPI

Ensimmäinen vanhat ajoneuvot -tapahtuma elokuussa 2018. Traktorikolonna lähdössä 
kyläkierrokselle.

Uusi oleskelunurkkaus
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Rullailua, hengailua ja vaikuttamisen oppitunti

Kuvateksti: Keskellä Ylivieskan liikuntapuiston vilinää kaksi kaverusta taituroi rullalaudoilla. Lukioikäiset 
Kalle Poutanen ja Elias Marjanen ovat skeittiparkin vakiokäyttäjiä.

Nuorten aloitteesta syntyi 
betoninen skeittiparkki ensin 
Ylivieskaan. Pian lähikunnat 
seurasivat perässä.

– Kolmesta neljään kertaa vii-
kossa tulee käytyä. Tämä on mu-
kava paikka viettää aikaa, kaveruk-
set kertovat.

Ylivieskan skeittaajien pitkä-
aikainen haave kunnon parkista 
toteutui vuonna 2015, jolloin uusi 
betoniparkki valmistui ensimmäi-
senä koko lähialueella. Nuoret itse 
olivat mukana suunnittelemassa 
paikkaa ja pääsivät välillä myös 
auttamaan ammattilaisia rakenta-
misessa.

– Tämä on ihan toista kuin van-
ha vanerinen ramppi, paljon hil-
jaisempi ja turvallisempi, pojat 
toteavat.

Parkin toisessa päässä on allas eli 
syvänne, jossa voi laskea reunalta 
reunalle. Toisessa päässä on paik-
ka, josta löytyvät curbit ja boxit eli 
temppuiluun sopivat laatikot ja 
töyssyt. Skeittaajien lisäksi parkkia 
käyttävät myös potkulautailijat.

– Varsinkin nuorimpien joukossa 
enemmistö potkulautailee, sillä se 
on helpompaa opetella. Mukavaa 
se on silti aina nähdä, kun joku 
uskaltautuu skeittilaudan päälle, 
Poutanen ja Marjanen tuumaavat.

Aloite skeittirampin rakentami-
sesta tuli aikoinaan nuorilta itsel-
tään. Ylivieskan nuorisovaltuusto 
lähti ajamaan asiaa ja sai kaupun-
gin mukaan hankkeeseen. Noin 95 
000 euron hankkeeseen saatiin ra-
hoitus Rieska-Leaderiltä.

– Päättäjät ymmärtävät täällä 
hyvin nuorten merkityksen ja ha-

luavat tukea heidän liikuntamah-
dollisuuksiaan. Sitä kautta skeit-
tiparkki vaikuttaa varmasti myös 
kaupunki-imagoon, nuorisopal-
velujohtaja Elisa Männistö toteaa.

Nuorille vaikuttamisen oppia
Ylivieskan vanavedessä myös 

Oulaisten, Merijärven ja Sievin 
kunnat ovat viime vuosien aikana 
rakentaneet skeittirampit Leader-
rahoituksella.

Lähikunnista viimeisimpänä 
omansa sai Kannus, jossa toteutta-
jana oli yhdistys, Kannuksen Rul-
laajat ry. Betoninen skeittipark-
ki valmistui vuoden 2018 kesällä 
Kitinvaparin vapaa-aikakeskuksen 
läheisyyteen.

– Parkille oli täällä selkeä tarve. 
Aiemmin nuoret rullailivat kaup-
pojen pihoilla, ja samaan aikaan 
skeittausta harrastava poikani 

kulki naapurikuntien parkeissa 
harjoittelemassa, kertoo Kannuk-
sen Rullaajat ry:n puheenjohtaja 
Noora Pajala.

Yhdistys perustettiin edistä-
mään skeittiharrastusta ja viemään 
eteenpäin parkkihanketta. Vaikka 
vetovastuu on vielä hankkeen lop-
puun saakka aikuisilla, nuoret ovat 
Pajalan mukaan olleet aktiivisesti 
mukana.

Ylivieskan vanavedessä myös 
Oulaisten, Merijärven ja Sievin 
kunnat ovat viime vuosien aikana 
rakentaneet skeittirampit Leader-
rahoituksella.

– Heille tämä oli samalla innos-
tava ahaa-elämys siitä, että asi-
oihin voidaan itsekin vaikuttaa. 
Tällainen näkyvä hanke vaikuttaa 
positiivisesti myös niiden mielissä, 
jotka eivät itse skeittaa.

Skeittiparkkiin ovat tervetullei-
ta niin rullalautailijat, potkulau-
tailijat kuin BMX-pyöräilijätkin. 
Lisäksi siellä on penkkejä istuske-
luun ja ajanviettoon.

–  Skeittaus on matalan kyn-
nyksen laji. Sen harrastaminen 
on maksutonta, eikä se siten eri-
arvoista nuoria. Toisaalta lajin 
parissa voi edetä pitkällekin, var-
sinkin nyt kun se otettiin mukaan 
olympialaisten ohjelmaan, Pajala 
toteaa.

– Skeittiyhteisö tällä alueella on 
tiivis. Nuoret tuntevat toisensa ja 
käyvät eri kuntien parkeilla. Si-
ten nämä hankkeet ovat tavallaan 
koko alueen yhteisiä.

Hanna Perkkiö 
Toimittaja, freelancer. 

 Varsinkin nuorimpien joukossa enemmistö potkulautailee, sillä se on  
helpompaa opetella.

Rahjan saariston luontokohteet kuntoon
Kalajoen Rahjan saaristoalueella 

tehtiin yhteensä 2 000 talkootun-
tia, jotta alue saatiin kunnostettua.

Kalajoen Metsähallituksen asia-
kaspalvelupäällikkö Sari Airas 
sai kaksi vuotta sitten pyynnön 
paikallisilta kyläläisiltä, voisiko 
Metsähallitus lähteä hakemaan 
Rieska-Leaderilta rahoitusta. 
Kyläläiset kaipasivat alueen kun-
nostamista ja olivat valmiita tal-
kootyöhön, mutta toivoivat han-
kevetäjäksi jonkun ammattilaisen.

– Tarve hankkeeseen tuli suoraan 
paikallisilta kyläläisiltä, Airas ker-
too.

Rahjan saaristossa sijaitsevat 
lähtösatamat Konikarvo ja Puoji-
niemi ovat tärkeitä käyttökohteita 
niin paikallisille kuin matkailijoil-
le. Kumpikin satama oli perusteel-
lisen kunnostuksen tarpeessa. Li-
säksi Vihaslahdelle tarvittiin uusi 
lintutorni sekä Rahjan saariston 
taukopaikat kaipasivat uudistusta.

Talkootyön merkitys 
suuri

– Kaikki toimenpiteet saatiin 

tehtyä 12 kuukauden aikana, jol-
loin yhteensä 2 000 talkootuntia 
täyttyi, Airas toteaa.

Rahjan kyläyhdistys toimi suu-
rimpana talkoovoimana hankkeen 
vetämisessä ja loppujen lopuksi 
yhteensä 140 talkoolaista osallistui 
saaristoalueen kunnostamiseen.

– Järjestimme yhteensä kolmet 
isot talkoot, joissa jokaisessa oli 

lisäksi Vihaslahdelle hankittiin 
uusi lintutorni sekä Puojiniemeen 
rakennettiin uusi laituri venepaik-
kalaisille. Saaristossa sijaitsevat 
taukopaikat saivat uudet katot ja 
Konikarvon laitureihin hankittiin 
kunnon kaiteet melojia varten.

– Kaiteiden avulla melojien on 
huomattavasti helpompi nousta 
kanootin kyytiin tai kyydistä pois, 
Airas selventää.

Alueiden kunnossapitoon tarvi-
taan talkoolaisia myös tulevaisuu-
dessa. Niittäminen on jokavuotis-
ta työtä, sillä pajukot ovat nopeita 
kasvamaan takaisin.

 
Henna Liimatainen 

Freelancer 

mahtava tekemisen meininki, Ai-
ras iloitsee. 

140 talkoolaista osallistui saaris-
toalueen kunnostamiseen

Pienillä parannuksilla suuria vai-
kutuksia

Rahjan saaristoa kunnostettiin 
niittämällä ja siistimällä, jotta alu-
eet saatiin käyttökelpoiseen kun-
toon. Aiemmat pysäköintipaikat 

suunniteltiin uudelleen ja paikalle 
tehtiin selkeät liikennemerkit.

– Rahjan saaristoon hankittiin 
uudet, selkeät liikennekyltit sekä 
jo paikalla olevat infolaukut siir-
rettiin järkevämmälle paikalle.

Pienet muutokset ovat olleet 
tarpeen, sillä alueesta on tullut 
huomattavasti viihtyisämpi ja hel-
pompi kulkea. Kunnostustöiden 

info: 
Investiubtihankkeen 
osuus 72 000 €  
(50 % tuki)

– Tarve hankkeeseen tuli suoraan paikallisilta kyläläisiltä, Airas kertoo.
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Väliviirteellä oli taas vuoden 
aikana monenlaista toimintaa. 
Tässä vain osa tapahtumista 

Unkarin Nagydopsan kylä vieraili 
koululla 13.3. Kyläyhdistys järjesti 
Kylpylä Sanifaniin uinti ja keilaus-
retken 20.4.2018. Avoimet kylät-
päivä pidettiin 9.6. Ohjelmassa oli 
perunanmyyntiä, asuntojen esitte-
ly, kahvitarjoilu, kioski oli avoinna, 
Hannu Luostarin bändi esiintyi 
ja tutustuttiin Karjajärven linnus-
toon Tuomo Puution johdolla sa-
malla paistaen makkaraa.  Yhdistys 
piti leikkikenttää 4 viikon ajan ja 
kesäkioskia perjantai-iltaisin. 14.8 
vietettiin kyläjuhlaa ja seikkailtiin 
Pakassa Kalajoella 1.9. Lohtajan 
Kotiseutuyhdistys Pirkko Tuomaa-
lan ja kaupungin liikunta-ja vapaa-
aikatoimen kanssa järjesti 9.9 kult-
tuuripyöräilyn viirrekylien reitillä. 
Adventtijuhla järjestettiin 2.12 
kaikkien Väliviirteen järjestöjen 
yhteistyönä. Maaliskuun 20. kä-
vimme laskettelemassa Vuokatis-
sa. Kylän hiihtoladut oli suositussa 
käytössä. Pääsiäiskokko poltettin 
tänä vuonna pääsiäislauantaina, 
makkaranpaistoa ja kahvipuffet-

Väliviirre elää vahvasti
ti sen lomassa. Osallistujia noin 
40 henkeä. Osallistujat jännäsivät 
lämpimien ilmojen takia ruohik-
kopalovaroitusta. Tänä vuonna 
suunnitelmissa on Avoimet-ky-
lät 8.6, leikkikenttä heinäkuussa, 
kyläjuhla 10.8 ja ilotulitus uute-
na vuotena Kokkola 400-vuoden 
kunniaksi. Kaikki tapahtumat ovat 
kaikille vapaita.

4H järjesti kerhotoimintaa per-
jantai-iltaisin. 4H-kerho vietti 
25.5 pizzailtaa Kannuksessa Met-
sätähdessä ja pelasi frisbeegolfia 
samalla reissulla. Kokkolan 4H 
piti kesäkerhon ala-asteikäisil-
le koululla 11-15.6. Väliviirteen 
4H-kerho leipoi välimeren leipää, 
järjesti isälle kakkukokkikurssin 
10.11 koululla ja kerholaiset teki 
rottakakun Halloweenia varten 
27.10. Kokkolan 4H teki monia 
retkiä vuoden aikana mm. Power-
parkiin, Ähtärin eläinpuistoon, 
Vuokattiin, Kaustiselle ja Oh-
takariin/Vattajan Pauha-leirille. 
Näille retkille osallistuivat Väli-
viirreläiset.

Alaviirteen koulun viimeinen 
kuusijuhla pidettiin 20.12. Kou-
lun viimeisenä toimintavuonna 

järjestetään toukokuussa kylien ja 
vanhempien/henkilökunnan yh-
teistyönä iltamat sekä yhteinen 
luokkaretki Powerparkkiin kir-
konkylän koulun kanssa. 

Teksti Paula Keski-Korpela.

Rottakakkua tarjoiltiin ennen  
Halloweenipäivää kerhossa. 

Yläkuva: Unkarin Nagydopsan 
kävivät kylässä.  

Hannu Luostarin yhtye soitteli 
kyläjuhlassa. 

Pizzapäivä 25.5 Metsätähdessä.

Suomen Kylät ry esittää hallitusohjelmaan pienkoululisää  
ja kyläkauppatukea

Olemme julkaisseet esityksemme 
seuraavaan hallitusohjelmaan. Ky-
liä, kortteleita ja Leader-ryhmiä 
edustavana järjestönä nostamme 
kärkitavoitteeksemme lähikoulu-
jen lakkaustusaallon pysäyttämi-
sen. Lisäksi tavoitteinamme on 
taata luotettavat tietoliikenneyh-
teydet kaikille suomalaisille, pa-
rantaa kyläkauppojen asemaa py-
syvällä kyläkauppatuella, vahvistaa 
Leader-metodia ja korottaa kylä-
toiminnan valtionapua. 

Järjestön yhtenä strategisena 
tavoitteena on vahvistaa alhaal-
ta ylöspäin -kehittämismetodia 
Leaderia, jossa alueita kehitetään 
asukkaiden ideoiden mukaan. Lea-
der-tyyppisen asukaskehittämisen 
levittämistä uusille politiikkaloh-
koille ja maaseudulta kaupunkiin 
on jatkettava. Esimerkiksi kortteli-
kehittäminen ja kaupunkiaktivismi 
tarjoavat samalla uuden maaseutu-
kaupunki-vuorovaikutuskanavan.

Viisi esitystämme hallitusohjel-
maan:

1. Koulujen lakkautusaalto on 
pysäytettävä

Vuoden 1990 jälkeen maam-
me perusasteen kouluista on lak-
kautettu yli puolet ja maaseudun 

kouluista 93 prosenttia. Lapsen 
perusoikeudet eivät enää toteudu. 
Kouluverkkosuunnittelu on otet-
tava kansallisen tason agendalle. 
Vuonna 2006 poistettu pienkou-
lulisä on palautettava kuntatalou-
den kannustimeksi. Digitalisaatio 
mahdollistaa virheellisten kustan-
nusvaikutuslaskelmien perusteel-
la suljettujen koulujen avaamisen 
uudelleen. Samalla ilmastopäästöt 
pienenevät, kun kuljetustarve vä-
henee. Satsaukset lapsiperheiden 
palveluihin tukevat myös synty-
vyyttä. Kun syntyvyys on pohja-
lukemissa, lähes kaikki maamme 
kunnat kärsivät väestötappiosta. 
Lähikoulut lisäävät kylien elinvoi-
maa ja toimivat myös kokoukset, 
juhlat ja harrastukset mahdollista-
vina monipalvelukeskuksina.

2.   Huippunopeat ja luotettavat 
tietoliikenneyhteydet sekä toimi-
vat liikenneyhteydet on taattava 
kaikille

Huippunopeilla ja luotettavilla 
tietoliikenneyhteyksillä on maa-
seudulla suuri merkitys sujuvan 
arjen, kehittyvän yritystoiminnan 
ja onnistuneen matkailun näkö-
kulmasta. Valokuitu pienentää 
sijaintihaittaa ja toimii etäisen 

paikan vetovoimatekijänä. Sen 
rakentamista ja käyttöliittymien 
lisääntymistä on julkisesti edistet-
tävä alueilla, jossa sitä ei markki-
naehtoisesti rakenneta. Valokui-
tuun nojautuvasta 5G-tekniikasta 
odotetaan seuraavaa maailmanta-
louden tuottavuusloikkaa. Mark-
kinaehtoisesti tiheään asutuille 
ja kuljetuille seuduille rakentuva 
verkko tulee saattaa myös maaseu-
tujen kylien asukkaiden ja yrittä-
jien sekä matkailijoiden käyttöön. 
Kattavuuteen ja digipalveluiden 
hyödynnettävyyteen voi muo-
dostua pullonkauloja ellei pienil-
le operaattoreille myönnetä lupia 
rakentaa paikallisia 5G-verkkoja. 
Maaseudun mobiiliyhteyksien 
kannalta 4G-verkon kehittämistä 
tulee nopeuttaa. Tie- ja rataver-
kostamme on huolehdittava ny-
kyistä paremmin ja pidemmällä 
tähtäimellä. Niin tiestön, siltojen 
kuin rataverkon korjausvelat on 
kuitattava. Alempiasteisen tiever-
kon rapautuminen uhkaa paitsi 
maalla asumista ja matkailua myös 
alkutuotantoa ja jalostavan teolli-
suutemme raaka-ainetoimituksia. 
Myös julkisia liikenneyhteyksiä 
on parannettava niin, että liikku-
minen maaseuduilta kaupunkei-

hin ja kaupungeista maaseuduille 
on sujuvaa.

3.   Kyläkauppatuki on saatava 
valtion talousarvioon pysyvästi

Valtion talousarvioon saatiin 
vuodelle 2019 kyläkauppatuki, 
joka mahdollistaa kyläkauppojen 
kehittymisen maaseudun moni-
palvelupisteiksi. Uusi tukimuo-
to on saatava valtion talousarvi-
oon pysyvästi, jotta kylien asuin-, 
mökkeily- ja matkailuvetovoima 
voidaan säilyttää. Kyläkaupat ja 
monipalvelupisteet ovat elintär-
keitä maamme kaikilla maaseutu-
alueilla, eivät pelkästään harvaan 
asutulla maaseudulla.

4.      Leader-kehittämismetodia 
on vahvistettava

Alhaalta ylöspäin -kehittämis-
metodia Leaderia on vahvistettava 
uudella rahastokaudella 2021-27. 
Leader voimaannuttaa kylät, luo 
uusia työpaikkoja maaseutuyrityk-
siin ja tukee maaseudun kasvuyri-
tyksiä. Leader-tyyppisen asukas-
kehittämisen levittämistä uusille 
politiikkalohkoille on jatkettava: 
esimerkiksi korttelikehittäminen 
ja kaupunkiaktivismi tarjoavat sa-
malla uuden maaseutu-kaupunki-

vuorovaikutuskanavan. Yhteisö-
lähtöinen paikallinen kehittämi-
nen sekä kuluttajien ja tuottajien 
yhteiset kehittämisvälineet ovat 
tärkeitä työkaluja myös ilmaston-
muutospolitiikan pakissa.

 5.      Kylätoiminnan valtion-
apua on korotettava

Julkisten ja yksityisten palve-
luiden kaikotessa kyliltä vapaa-
ehtoistoiminta ottaa yhä suu-
remman vastuun alkutuotannol-
le, vientiteollisuudelle ja koko 
yhteiskunnallemme elintärkeän 
infran ylläpidosta, kotona asuvien 
ikäihmisten hoivasta, pitkäaikais-
työttömien työllistämisestä, pe-
lastus- ja turvallisuuspalveluista, 
virkistys- ja kulttuuripalveluista 
jne. Kylätoiminnan tukiverkkoa 
on vahvistettava vastuiden kasva-
essa. Valtionavun korottaminen 
nykyisestä 1,1 miljoonasta eurosta 
1,5 miljoonaan euroon mahdol-
listaisi maakunnallisten kyläasia-
miesten kokoaikaiset työsuhteet. 
Valtionavun kerrannaisvaikutus 
on suuri, sillä kylätoiminnan tuot-
taman vapaaehtoistyön arvo on 
yli 90 miljoonaa euroa vuodessa. 

www.suomenkylat.fi
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Matti Louhula Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymästä kertoo, että 

hanke on edistänyt alueen luonto-
yrittäjien toiminnan kehittymistä. 

Salamajärvellä on nyt paljon uutta 
hyväkuntoista retkeilyreitistöä 

patikoitavana.  

Luonnossa on mahdollisuuksia 
–hankkeessa kehitettiin uuden-
laista tapaa rakentaa ja kunnostaa 
retkeilureitistöjä. Joukko vapaa-
ehtoisia eurooppalaisnuoria saapui 
Perhoon parantamaan Salamajär-
ven retkeilyreittejä ja nauttimaan 
kauniista suomalaisesta luonnosta. 

Luonnossa on mahdollisuuksia!
Keski-Pohjanmaalla on aina 
eletty luonnossa ja luonnosta. 
Kalastellen, metsästellen ja maa-
taloudesta. Matkailijoita luonto 
kiinnostaa nykyään erityisesti 
hyvinvoinnin lähteenä. Lisään-
tyvä kiinnostus luontomatkai-
luun tuo paljon mahdollisuuksia 
alueen yrittäjille. 

Keski-Pohjanmaalla on paljon 
erämaakohteita ja vaihtoehtoisia 
luontomatkailumahdollisuuksia. 
Hieno suomalainen luonto halut-
tiin hyödyntää entistä paremmin 

myös matkailullisesti. Luonnossa 
on mahdollisuuksia -hankkeessa 
tiivistettiin luontoalan toimijoi-
den yhteistyötä, ja rakennettiin 
yrittäjyyteen aktivoivaa luontoalan 
verkostoa. 

Keski-Pohjanmaan koulutusyh-
tymän koulutuspäällikkö Matti 
Louhula kertoo, että verkostoa 
rakennettiin yhteistyössä Pirityis-
ten, Nuorisokeskus Villa Elban, 
Kosekin, Metsähallituksen, Reit-
tien Keski-Pohjanmaa –hankkeen 
ja vapaaehtoisten alueen yrittäjien 

sekä luonnosta kiinnostuneiden 
kansalaisten kanssa. 

- Rakensimme yhteistyössä ver-
kostomaista mallia luontoyrittä-
jyyteen. Pienistä puroista kasvaa 
isoja vesistöjä verkostojen avulla, 
Louhula kuvailee.  

Retkeilyreitit hakkeesta

Matti Louhula kertoo, että alu-
een retkeilyreitistöjä haluttiin 
kunnostaa kestävällä ja kustan-
nustehokkaalla tavalla. 

- Testikohteissa reittien kunnos-
tus tehtiin alueella syntyneestä 
hakkeesta, hän kertoo. 

Menetelmää testattiin viime 
syksynä Perhon Salamajärvellä. 
Joukko eurooppalaisia vapaaeh-
toisnuoria saapui Perhoon kun-
nostamaan retkeilyreittejä ja tau-
kopaikkoja.

- Näiden EVS-nuorten saami-
nen tänne Keski-Pohjanmaalle oli 
monien eri tahojen yhteistyön tu-
los, Louhula kiittelee. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena 

on edistää elämys- ja hyvinvoin-
titalouden kehittymistä alueella. 
Näin saadaan luotua myös yrittä-
jiin uskoa alueen mahdollisuuksiin. 
Luontoinfran eli retkeilyreittien ja 
taukopaikkojen on Louhulan mu-
kaan oltava hyvässä kunnossa. 

- Silloin luontoyrittäjien on hyvä 
kehittää toimintaansa, Louhula 
uskoo. 

Teksti ja kuvat:  
Anu Kauppila

Metsänhoitoyhdistys
KESKIPOHJA ry
www.mhy.fi/keskipohja

Niin metsä vastaa
kuin sinne huutaa.
Ammattitaitoinen ja vastuullinen 
metsänkasvatus ja -hoito ovat arjen 
ekotekoja. Onnistutaan yhdessä! Pidetään

sahat
pyörimässä

METSÄKONETYÖT
• Harvennushakkuut • Pihapuiden 
kaatotyöt • Puun ajoa traktorilla 

• Monipuoliset metsäalan palvelut

AS Ylikoski
P. 050 3311 170 / 050 5966 320 • Kannus

Uusiteollisuustie 5, KÄLVIÄ
Puh. 040 0569157

Mika Lauri p. 0400 569 157
Aki-Petteri Lauri p. 040 587 1918
Ahti Lauri RKM p. 040 824 9067

Timpuritiimi Lauri Ky  www.timpuritiimi.fi

www.kpkylat.fi/
tiedotuslehdet/
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10.4 pidettiin Alaviirteen 27 
oppilaan koululla kodin turvalli-
suuteen liittyvä teemapäivä. Päi-
vän aluksi  Scania Suomi Oy:llä 
Scania myyjänä työskentelevä Pe-
ter Lindfelt esitteli uutta rekkaa, 
johon koululaiset saivat tutustua. 
Lapsille havainnollistettiin miten 
huonosti kuljettaja näkee lapset 
korkealta rekan hytistä ja miten 
tärkeä on varoa isoja autoja liiken-
teessä. Koululaisille jaettiin Scani-
an heijastimet.

Turvallisuus- ja ensiapupäivä Alaviirteen koululla

Ensiaputeemalla jatkettiin lop-
pupäivä ja ensimmäisellä oppitun-
nilla Leni Saari ja Paula Keski-
Korpela jakoivat oppilaille SPR:n 
kyselylomakkeen mitä he tietävät 
(kyllä tai ei) turvallisuus-ja en-
siapuasioista ja esiteltiin päivän 
kulku. Oppilaat kertoivat jos heil-
le oli sattunut joku ensiaputilan-
ne. Teemaan johdateltiin kahden 
ensiaputarinan avulla, jotka olivat 
kuvitteellisia esimerkkejä mitä ret-
kellä tai puistossa voi tapahtua esi-

merkiksi haavan, palovamman tai 
murtuman hoito sekä tajuttoman 
ensiapu. 

Välillä ruokailtiin ja siirryttiin 
liikuntasaliin tehtävärasteille 6-7 
oppilaan ryhmissä 15 minuuttia/
rasti. Ensimmäisellä rastilla kou-
lunkäyntiavustaja Jaana Tuik-
ka opetti pienen haavan hoitoa, 
painesiteen käytön, palovamman 
hoitoa, nenäverenvuoron tyreh-
dyttämisen ja tutustuttiin ensi-
apulaukun sisältöön. Toisella ras-

Oppilaat saivat tutustua Scania Suomi Oy:n rekka an mallia S580B8x4*4NB joka on suurimmalla mahdolli-
sella ohjaamolla. Tällä havannoitiin sitä, kuinka huonosti isosta rekasta näkee pienen pyöräilijän tai jalan-
kulkijan.

Koulunkäyntiavustaja Janne Tuikka ja haavojen sitomista.

Tajuttoman hoitoa.

Pyöräilyonnettomuuden ensiaputilanne.

LÄMPÖ • VESI • ILMASTOINTI • SÄHKÖ • AUTOMAATIO 
• ASBESTISANEERAUS • KYLMÄASENNUS

www.lvirahkola.fi

Myymälämme avoinna:
Ma-Pe 9.00-17.00

tilla Paula opetti miten toimitaan 
jos jollakin on vierasesine hengi-
tysteissä, hengitysteitten avaami-
sen, hengityksen tarkistamisen 
sekä tajuttoman laittamisen kyl-
kiasentoon. Kolmannella rastil-
la Leni Saari opetti murtuman 
ja nyrjähdyksen hoidon ja niksit 
kolmioliinan käyttöön. Oppilaat 
rikkoivat kylmäpussia ja sitoivat 
kolmioliinan. Neljännellä rastilla 
1-4 luokan opettaja Seppo Mur-
tola näytti kolme videota, jotka 
opastivat 112 hälytysnumeroon 
soittamisen, 112-sovelluksen käy-
tön sekä mm. videon Älä kuormi-
ta 112-numeroa turhalla soittami-
sella. Rastilla neuvottiin tallenta-
maan lähiomaisen puhelinnumero 
ICE-nimellä.

Liikuntasaliin lavastettiin tilan-
ne jossa oli tapahtunut pyöräily-

tapaturma. Oppilaat harjoittelivat 
hätänumeroon soittamista ja ensi-
apua loukkaantuneille. 

Kahdentoista jälkeen palattiin 
luokkiin yhteenvetoa varten ja 
oppilaille jaettiin kotiin vietäväksi 
lista mitä pitää löytyä haavanhoi-
toon kotoa ja kodin turvallisuuden 
muistilista täytettäväksi. 1-4 lk 
täytti pienen tehtävän. Kuuden-
nessa kappaleessa muutos: Oppi-
laat myös täyttivät päivän alussa 
saatuun listaan jos he olivat op-
pineet jonkun asian päivän aikana 
mihin ei aamulla osattu vastata ja 
sai kysyä jos mieleen tuli jotain.

Viimeisellä tunnilla pienimpien 
1-2 luokkalaisten lähdettyä kotiin 
näytimme pari videota, kertasim-
me onnettomuuspaikalle saavutta-
essa toimintaohjeita ja sivusimme 
myös elvytysasioita. Varsin innos-
tunut porukka tuntui olevan ja oh-
jaajat kiittävät, että saivat puhua 
tärkeästä aiheesta. Pettymyksenä 
oli tietenkin se, ettei ambulanssi 
päässyt paikalle. Koulutuspäivän 
materiaali oli SPR:n.

Teksti ja kuvat: 
 Paula Keski-Korpela
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PRISMA KOKKOLA    ma-la 8-22, su 10-22

Kodin Terra Kokkola 
Heinolankaari 4, 67600 Kokkola, puh. 020 780 8700
AVOINNA MA-PE: 07.00-21.00 LA: 08.00-18.00 SU: 10.00-18.00 

 Matot - Matonkuteet - Käsityötarvikkeet

www.lanka-tekstiili.fi

Kotimainen ontelokude........... 12,00€/kg

Puuvillaräsymatto.................... 33,00€/m

Trikookude............................... 7,50€/kg 

MEILTÄ MYÖS MUOVIMATOT 27,40€/m, 

MYÖS ISOJA MUOVIMATTOJA 

TEHTAANMYYMÄLÄ KAUSTISEN SALONKYLÄSSÄ 

Salonkyläntie 355, 69600 Kaustinen (10km Kokkolan suuntaan)

Avoinna ma-pe 12-15,  la 10-15  

Puh. 040–7000 440/Lea, 0400–263 792/Mauri

Myymälä avoinna sovittaessa myös muina 

aikoina, soita ja kysy rohkeasti! 

Asentajantie 7, 67600 Kokkola
 

Tel. +358 (0)68680120, Mob. +358 (0)505491773 
sami.kurikkala@euromaster.com, euromaster.fi/autohuolto 

Rieska-Leader ry  
asiakaskyselyn tuloksia

Rieska-Leaderissä toteutetaan 
asiakaskyselyitä osana laatu-
työtä ja osana oman toiminnan 
tarkastelua. 

Haluamme tietää missä olem-
me onnistuneet ja missä voisim-
me vielä parantaa! Tärkeimmäksi 
avuksi koettiin henkilökohtainen 
tapaaminen / keskustelut hake-
musten teon vaiheessa, tätä miel-
tä oli peräti 52,6 % vastanneista. 
Seuraavina tuli tasaisena neuvonta 
sähköpostilla ja puhelimitse, näissä 
molemmissa oli 15,8 %. Näistä voi 
päätellä jo sen, että ruohonjuurita-
son toimijoina meidän kanssamme 
asiointi on helppoa ja henkilökoh-
taista. Tätä jatkamme ehdottomas-
ti tulevaisuudessakin! Hakijoista 
myös 94,7 % koki saaneensa kii-
tettävää palvelua toimistoltamme, 
asteikolla 1 (heikko) – 5 (kiitet-
tävää). Loput vastaajista oli myös 
vallan tyytyväisiä eli arvosana 4. 

Suurin osa kyselyyn vastanneis-

ta oli myös sitä mieltä, että ilman 
leader-rahoitusta ei olisi hanketta 
toteutettu lainkaan, eli 68,4 % vas-
tanneista. Tämä osaltaan todistaa 
hanketoiminnan vaikuttavuutta. 
Hankkeiden saama näkyvyys myös 
kiinnosti meitä ja sanomalehdissä 
näkyvyyttä oli hienosti saanut 68,8 
% hankkeista ja sosiaalisessa me-
diassa jopa 81,3 %. Kyseisen alan 
julkaisuissakin näkyvyys oli mer-
kittävää 12,5 %. 

Avoimissa vastauksissa korostui 
henkilökohtainen apu, jota oli saa-
tavilla nopeasti, henkilökohtaisesti 
ja oikeanlaista, joka vei eteenpäin. 
Koettiin, että ”tukihenkilö” on aina 
saatavilla Rieskan toimistolta. Ja 
kokonaisuutena HYRRÄn alun 
ongelmista huolimatta kaikki on 
saatu toimimaan. Byrokratiassa 
olisi purkamisen varaa edelleen 
näissä hankehommissa hakijoiden 
mielestä ja oikeassahan vastaajat 
ovatkin, kun kaikki pienimmis-

tä 7500 € hankkeista 200 000 € 
hankkeisiin käsitellään ihan sa-
moin vaatimuksin. Hakijat totesi-
vat myös, ettei ole mitään vastaa-
vaa rahoitusta saatavilla, jossa voisi 
hyödyntää omaa talkootyötä. 

Avoimissa palautteista löytyi 
yksi vastaus, joka tähän loppuun 
sopii hienosti: ”Rieska-Leaderin 
toiminta on vastuullista ja kaikki 
työntekijät toimivat aidosti asiak-
kaiden hyväksi. Yrittäjien keskuu-
dessa Rieska-Leaderilla on hyvä 
maine, heihin luotetaan. Ilman 
näitä vuosien saatossa myönnet-
tyjä tukia alueemme yhdistys- ja 
yritystoiminta olisi paljon köy-
hempää. Tukirahat ovat menneet 
oikeaan osoitteeseen.”

Tällaiset palautteet ovat ihan pa-
rasta kannustusta meidän toimis-
ton näkökulmasta, näiden avulla 
jaksamme selvitellä niitä hieman 
monimutkaisimpiakin juttuja yh-
dessä teidän toimijoiden kanssa. 

Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
Muuttokuljetukset

Lammasojantie 4, 69100 KANNUS
040 715 6049 info@kuljetuspalvelusyrjala.fi

PERINTEINEN  
KENKÄKAUPPA  

KESKELLÄ  
KANNUSTA

Valtakatu 1 
puh. 06-870 056
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Maakunta- ja sote-uudistus kaatui –  
pohdintaa järjestönäkökulmasta

Kevät on edennyt jännittävis-
sä tunnelmissa, hallituksen 
ilmoittaessa maaliskuussa 
lopettavansa maakunta- ja 
sote-uudistuksen valmistelun. 
Samassa yhteydessä hallitus 
ilmoitti myös erostaan, jonka 
jälkeen se on jatkanut toimi-
tusministeriönä tehtäviensä 
hoitoa. 

Uudistuksen kariutuminen 
on vaikuttanut myös valtakun-
nalliseen Järjestö 2.0-hankkee-
seen kuuluvaan Järjestöt mukana 
muutoksessa Keski-Pohjanmaalla 
-hankkeeseen, jonka päätavoittei-
siin on kuulunut kolmannen sek-
torin toimijoiden sisällyttämisen 
ja huomioimisen varmistaminen 
uudistuksen valmisteluissa.

Keski-Pohjanmaalla uudis-
tuksen valmistelijat kokivat uu-
distuksen valmistelun lisänneen 
toimijoiden välistä yhteistyö-
tä, ja antaneen eväitä tulevaisuu-
den palveluiden ja toimintojen 
suunnitteluun. Tämä näkyy myös 
hankkeemme keväällä 2019 to-
teuttaman järjestökyselyn vasta-
uksista, joiden mukaan yhdistyk-
set on sisällytetty edellisvuotta 
paremmin uudistuksen valmiste-
luun. Vastauksista käy kuitenkin 
ilmi myös se, että vaikka yhteis-
työ on tiivistynyt, on sen juurrut-
tamisen ja jatkuvuuden turvaami-
sen eteen tehtävä vielä töitä.

Järjestöjen  
vaikuttamismahdolli-

suuksia

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soite 
aloitti toimintansa jo 1.1.2017, ja 
sen toiminta jatkuu uudistuksen 
kariutumisesta huolimatta, ja osa 
yhdistystenkin kannalta keskeisis-
tä uudistuksen valmistelun osana 
aloitetuista suunnitelmista ja stra-
tegioista tullaan todennäköisesti 
sijoittamaan Soiten alaisuuteen. 
Näin toimitaan esimerkiksi Osal-
listu-osallisuusohjelman suhteen, 
jonka muotoutumiseen myös jär-
jestöt ovat päässeet vaikuttamaan. 
Ohjelman oli tarkoitus määritel-
lä koko uuden maakunnan ja sen 
sote-palveluiden osallisuusraken-
teita. Uudistuksen kariuduttua, 
tullaan ohjelma ja sen osallisuus-
toiminnot supistamaan käsittä-
mään ainoastaan Soiten näkö-
kulma, ja ohjelma tullaan sijoitta-
maan Soiteen.

Vuonna 2017 perustetut maa-
kunnalliset vanhus- ja vammais-
neuvostot jatkavat toimintaansa 
entisellään Soiten alaisuudessa, ja 
näin tekevät myös Soiten kolme 
asiakasraatia – lapsi- ja perhepal-
veluiden asiakasraati, työikäisten 
asiakasraati ja ikääntyvien asia-

kasraati. Järjestöt mukana muu-
toksessa Keski-Pohjanmaalla 
-hanke on tukenut tammikuusta 
2018 alkaen Keski-Pohjanmaan 
järjestöneuvottelukunnan val-
mistelua. Järjestöneuvottelukun-
ta perustettiin kesäkuussa 2018 
väliaikaishallinnon päätöksellä, 
ja se on perustamisensa jälkeen 
osallistunut maakunta- ja sote-
uudistuksen valmisteluun kom-
mentoiden ja lausuntoja antaen, 
erilaisia kehittämisehdotuksia 
tehden ja järjestötoimintaa nä-
kyväksi monialaisen järjestöjäse-
nistönsä kautta tuoden. Järjestö-
neuvottelukunnan oli tarkoitus 
sijoittua uuden maakunnan ra-
kenteisiin, mutta muuttuneen ti-

lanteen myötä sen kohtalo on vielä 
toistaiseksi osittain epäselvä.

Keskipohjalaiset järjestöt ovat 
päässeet vaikuttamaan myös kun-
tiensa hyvinvointikertomuksiin, 
joita varten suoritetussa kokemus-
tiedonkeruussa Järjestöt mukana 
muutoksessa Keski-Pohjanmaalla 
on tammikuussa 2017 nimettyjä 
kuntien hyvinvoinnin- ja tervey-
den edistämisen koordinaattoreita 
avustanut. Kokemustietoa on ke-
rätty niin sähköisen kyselyn, kuin 
hankkeemme tukemana kuntien 
järjestämien yhdistysiltojen kaut-
ta. Kuntien hyvinvointikertomus-
ten perusteella laaditaan alueelli-
nen hyvinvointikertomus, joka on 
parhaillaan työn alla. Tähän men-

nessä kunnat ovat päässeet vai-
kuttamaan kertomuksen työstöön, 
mutta myös järjestöille tarjoutuu 
tähän tilaisuus heinäkuussa jär-
jestettävien JärjestöJamien yhte-
ydessä. Kyläyhdistysten toimies-
sa omien kyliensä edunvalvojina, 
on tärkeää, että tällaiset vaikutta-
mismahdollisuudet hyödynnetään, 
jotta myös kylien ääni tulee kuulu-
viin jo työstövaiheessa.

Hallitusneuvottelut 
käynnissä

Kirjoittamishetkellä touko-
kuun puolivälissä SDP:n, keskus-
tan, vihreiden, vasemmistoliiton 
ja RKP:n hallitusneuvottelut ovat 

vauhdikkaina käynnissä. Pian tie-
dämme luultavasti neuvottelutu-
losten myötä tarkemmin myös 
sen, millaista sote-uudistusta uu-
si hallitus lähtee viemään. Sosiaa-
li- ja terveyspalveluiden uudista-
minen nimittäin tuskin jää edel-
lisen hallituksen valmistelun kaa-
tumiseen, vaan jatkuu uuden hal-
lituksen linjausten mukaan. Jääm-
me siis odottamaan jatkoa, mutta 
sen tiedämme jo nyt, että järjes-
töjen roolin vahvistaminen ja nii-
den kiinnittäminen myös tuleviin 
uudistuksiin ja niiden luomiin ra-
kenteisiin, on ensiarvoisen tärke-
ää. Uuden hallituksen suunnitel-
mien selkiytymiseen asti hank-
keemme tekee aktiivisesti töitä 
sen eteen, että järjestöjen hyväk-
si Keski-Pohjanmaalla jo tehdyt 
toimenpiteet saadaan hyödynnet-
tyä parhaalla mahdollisella tavalla 
ja yhdistysten jo hyvin edistynyt 
yhteistyö niin Soiten, Keski-Poh-
janmaan liiton, kuin kuntienkin 
kanssa, saa jatkoa.

Nora Birkman,  
järjestöagentti

Hilkka Lehtinen,  
osallisuusagentti

Järjestöt mukana muutok-
sessa Keski-Pohjanmaalla

”
Kyläyhdistysten toi-
miessa omien kyliensä 
edunvalvojina, on tär-
keää, että  vaikvava-
vaikuttamismahdolli-
suudet hyödynnetään.

”Järjestöt mukana muutoksessa 
Keski-Pohjanmaalla -hankkeen 
järjestöagentti Nora Birkman ja 
osallisuusagentti Hilkka Lehtinen 
ovat syksystä 2017 lähtien tehneet 
töitä järjestökentän hyväksi”
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Kohdataan Kälviän Jokikylässä!

Tikkakosken kohtaamispaikan avajaisia juhlittiin huhtikuussa. Tunnelma oli katossa ja jalallakin laitettiin koreasti. Kuva: Eija Niemistö

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
on Suomen Punaisen Ristin 
ystävätoiminnan kehittämis-
hanke. 

Hankkeen tavoitteena on vä-
hentää ikääntyneiden yksinäisyyt-
tä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista 
hyvinvointia sekä vahvistaa heidän 

selviytymiskykyään arjessa ja arjen 
häiriötilanteissa.

Hanke on aloittanut toimintansa 
SPR:n Länsi-Suomen piirin alu-
eella puolisen vuotta sitten. Ystä-
vätoimintaa on lähdetty kehittä-
mään hankkeen puitteissa monin 
eri tavoin. Erityisesti ikäihmisille 
suunnatut uudet, avoimet kohtaa-

mispaikat ovat herättäneet kiin-
nostusta ja niille tuntuu olevan 
suurta tarvetta. 

Seniori-ikäisten kohtaamispaik-
ka avataan nyt myös Kälviän Jo-
kikylätalolle. Avajaisia vietetään 
lauantaina 8.6. klo 13. alkaen 
kulttuuriesitysten ja kahvittelun 
merkeissä. Tapahtumaan ei ole si-

säänpääsymaksua.
Jokikylätalon kohtaamispaikan 

on tarkoitus olla jatkossa säännöl-
lisesti auki kerran kuukaudessa. 
Ikäihmiset voivat tulla tapaamaan 
toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia 
kahvikupposen äärelle. Tarjolla on 
myös mukavaa ohjelmaa ja senio-
reille hyödyllisiä infoiskuja muun 

muassa terveyteen, turvallisuuteen 
ja digitaitoihin liittyen. Ohjelma-
ehdotuksia otetaan myös vastaan 
kesän ja syksyn edetessä.

Eija Niemistö

Keskipohjalaiset Kylät tiedo-
tuslehti valmistuu vuosittain 
aktiivisten kylien, sekä hanke-  
ja yhdistystoimijoiden kirjoi-
tuksilla ja toiminnalla.

Keskipohjalaiset Kylät ry. 
on voittoa tavoittelemateon 
maakunnallinen yhdistys. Il-
moitustuotto käytetään kylien 
kehittämistyöhön.

Kustantaja:  
Keskipohjalaiset Kylät ry.
Y-tunnus: 1705127-7
painos: 33 800 kpl
paino: Lehtisepät Jyväskylä
Toimitus ja sivunvalmistus:
Anja Jussila  
s-posti: lehti@kpkylat.fi

Kiitämme kaikkia jotka olette 
toimittaneet lehteemme mate-
riaalia, ilman Teitä lehtemme 
ei olisi valmistunut.

  kuntotarkastus
  kuntotutkimus 
  kosteusmi� aus

 sisäilmatutkimus
 rakennussuunni� elu
 vastaava tj ja valvonta

rakennusten asiantun� ja

www.mustajarvi.net  p. 040 706 3232
www.kpkylat.fi

Kylätoiminnan verkosto ulottuu 
noin 4000 toimijan kautta valta-
kunnan jokaiseen kuntaan ja kolk-
kaan. Kun kylien lisäksi huomioi-
daan kaikki paikalliset asukas- ja 
kortteliyhdistykset, niin olemme 
ylivoimaisesti valtakunnan kat-
tavin verkosto. Tämän verkoston 
pitää saada sille kuuluva arvostus 
ja olemassaolon oikeutus sekä tie-
tenkin riittävä yhteiskunnan re-
surssointi.

Jotta paikalliset vapaaehtoistoi-
mijat voivat ottaa merkittävästi 
vastuuta yhteisöjensä hyvinvoin-
nista ja jopa tuottaa niille aikai-
semmin yhteiskunnan tarjoamia 
palveluita, tarvitaan lisää osaamista 
ja koulutusta. Tämä on mahdollista 
vain kylätoiminnalle kohdistettu-
jen resurssien nostolla ja määrätie-
toisen työn kautta.

    Paikallistoiminta on paljon 
muutakin kuin mukavaa puuhaste-
lua laskiaisena ja makkaranpaistoa.

Suomen Kylien aloittaman laa-
tutyön levitessä koko verkostoon, 
saadaan osaaminen ja tekemisen 
laatu nostettua tarvittavalle tasolle. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
paikallistoimijoiden tekemä työ 
on tuotava paremmin ja näkyväm-

Kylätoiminnan pitää näkyä 
ja kuulua!

min julkisuuteen. Tarvitsemme li-
sää positiivista näkyvyyttä oikeista 
asioista. Tästä oli hieno esimerkki 
Apu-lehdessä 9/2019 Jongulla on 
jujua eli tarinaa Pohjois-Pohjan-
maan vuoden 2018 kylältä.

Paikallistoiminta on paljon muu-
takin kuin mukavaa puuhastelua 
laskiaisena ja makkaranpaistoa. 
Kylät ovat kautta historiansa to-
teuttaneet arvokasta yhteisöläh-
töistä sosiaalipoliittista toimintaa 
ja toimineet oman toiminta-alu-
eensa vastuullisena paikalliskehit-
tämisen ”sateenvarjona”. Me emme 
ole vain osanneet kertoa julkisuu-
teen esimerkiksi syrjäytymisen 
ehkäisystä ja ympäristövastuusta, 
joista paikallinen kylätoiminta on 
koko historiansa ajan voimakkaasti 
vastannut.

Vaalit lähestyvät ja jokaisen meis-
tä on syytä vaikuttaa yhteiseen tu-
levaisuuteemme äänestämällä. Pi-
detään ääntä ja annetaan äänem-
me kokonaisvaltaisen näkemyksen 
omaavalle, mutta aidosti paikallista 
toimintaa tukevalle ehdokkaalle!

Esa Aunola
Varapuheenjohtaja

Suomen Kylät ry
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Tule näe ja koe elävä maaseutu
Tervetuloa  maaseutunäyttelyyn Kannukseen

OLLIKKALA -maaseutumes-
sut järjestetään 23 – 24.8.2019 
Keski-Pohjanmaalla, Ollikkalas-
sa, Kannuksessa

Keski-Pohjanmaan ammatti-
opiston luonnonvara-alan oppi-
laitoksen Kannuksen koulutila 
Ollikkala on mitä mainioin paik-
ka maatalousalan näyttelylle. Alue 
on hyvien kulkuyhteyksien varrel-
la, keskellä elinvoimaista maa- ja 
metsätaloutta sekä vireää maaseu-
tuyrittämistä. 

Näyttelyn synty liittyy vahvas-
ti maakunnassa syntyneestä tar-
peesta toteuttaa maatalousalan ta-
pahtuma palvelemaan alueellista 
maatalouden, luonnonvara-alan 
ja eri elinkeinojen näkyvyyttä.  
Tapahtuma on omalta osaltaan 
vastaveto ilmiölle, jossa yhä use-
ampi maatalousalankin tapahtu-
ma on liukumassa kohti eteläistä 
Suomea. Tämä näyttely on upea 
osoitus useiden eri tahojen lujalla 
yhteistyöllä luomasta hienosta ta-
pahtumasta.

Yleisölle on tarjolla tapahtuma, 
jossa on loistava tilaisuus tutustua 
maaseudun monipuolisiin mah-
dollisuuksiin ja luoda näkymiä 
alan tulevaisuuteen. Näyttelyssä 
on mukana teknologiaa pellolta, 
navetasta ja metsästä sekä tietys-
ti eläimiä. Näkyvillä on taustaa ja 
asioita kestävän sekä maailman 
parhaan elintarviketuotannon ta-

kana. Tapahtuma tarjoaa nähtävää 
kaikille, niin ammattilaisille kuin 
maaseudusta kiinnostuneille kau-
punkilaisille, aikuisille ja lapsille.

Mittavan näyttelyaluekentän vä-
littömään läheisyyteen rakentuu 
työnäytöskenttä, jossa on mahdol-
lisuus tutustua mm. rehunkäsitte-
lyn ja peltoviljelyn koneisiin sekä 
uusimpiin teknologisiin ratkaisui-
hin. Näyttelykentällä on lisäksi 
nähtävillä eri kasvilajien havain-
toruudukoita. Näyttelyosastojen 
ja tietotorin informatiivinen sisäl-
tö tarjoaa omalta osaltaan avaimet 
ja innovaatiot oman yrityksesi ke-
hittämiseen ja tuotannon paranta-
miseen. 

Lapsille näyttely tarjoaa oivan 
mahdollisuuden tutustua alueel-
la oleviin eläimiin aina hevosista 
huipputaitaviin koiriin, joita on 
nähtävillä ratsastus- ja näytös-
kentällä. Lapsille on tarjolla myös 
runsaasti touhua ja toimintaa pol-
kutraktorikisojen sekä temppura-
tojen muodossa.

Näyttelystä löytyy varmasti myös 
kotiin viemistä tuliais- ja ruokato-
rin herkkupöydistä.

Vielä ehtii! 

Sinulla ja yritykselläsi on vielä 
loistava mahdollisuus ilmoittautua 
näytteilleasettajaksi tapahtumaan, 
klikkaa linkkiä https://www.ol-

- Tapahtuman sijainti:  
Keski-Pohjanmaan koulutus-
yhtymä Kannuksen toimipaik-
ka Ollikkalankatu 3, Kannus.

- Ensimmäiset maatalousnäyt-
telyt alueella 1934, toiset 1954.
- Messujen järjestäjänä toimii 
Keski-Pohjanmaan maaseutu-
näyttelyt ry. 

- Näytteilleasettajia 120
Pysäköinti läheiselle ravira-
dalle, josta ilmainen kuljetus 
tapahtumaan
Näyttely avoinna 23.-
24.8.2019Kuvassa näyttelyn taustajoukkoa: Rauno Somero, Erkki Kuismin, Kirsi 

Varila, Petri Ahoniemi ja Marko Kivelä.

Maatalousnäyttelyiden järjestämisellä Ollikkalassa on pitkät ja vahvat 
perinteet, tapahtumien väli vain on ollut hieman pitkähkö.  Kuva vuoden 
1932 tapahtumasta.

Alueesi konemyyjämme

WWW.TURUNKONEKESKUS.FI

Petri Kivioja 
050 345 7160
Traktorit

Ilkka Jokitalo
050 338 1960
Työkoneet

Palvelemme  
asiantuntevasti.

Ota yhteyttä! 

Toni Mård 
040 544 3576
Traktorit, työkoneet

Ratakatu 22 
Ylivieska

Kauppakaari 2 
Kokkola

Ratakatu 22 
Ylivieska

likkalamessut.fi/  tai tartu puhe-
limeen ja ole yhteydessä Erkki 
Kuismin 045-144 7200 tai Rauno 
Somero 040-521 9665

Elokuussa kohdataan,  
Tervetuloa!

Petri Ahoniemi

Infoa
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P. 050 355 5766 /  Tehtaankatu 1, 69100 Kannus  
/ www.kannuksenlihakauppa.fi 

AVOINNA:
ma suljettu

ti-pe klo 10-17 
la klo 10-14

Tarjoukset to – la
Porsaan ulkofileepihvi maustettu 

tai naturel  1€/kpl

Kannuswursti tanko n. 1,7 kg�  3,99€/kg�

Uutuus kesätuotteita saapunut myymälään!

P. 050 355 5766 /  Tehtaankatu 1, 69100 Kannus  
/ www.kannuksenlihakauppa.fi 

AVOINNA:
ma suljettu

ti-pe klo 10-17 
la klo 10-14

Tarjoukset to – la
Porsaan ulkofileepihvi maustettu 

tai naturel  1€/kpl

Kannuswursti tanko n. 1,7 kg�  3,99€/kg�

Uutuus kesätuotteita saapunut myymälään!

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

KIRJANPIDOT JA VEROILMOITUKSET
l maataloudet l yritykset l taloyhtiöt

PALKANLASKENNAT LASKUTUKSET

 

 
 
 
 
 

 

       Lampinsuojalla tiistaisin klo 19 (säävaraus) 
         Toholammin tori, Kirkkotie 3,   Marttojen kahvio 
 

     
    04.06. Naapuripelimannit: Minna Lankinen - harmooni; Jonna ja Peppi Lankinen - viulu 
   11.06.  Silverstones: Jarmo Rahkonen - kitara, laulu; Heikki Maunula - koskettimet; Jukka  

 Maunula - basso; Harri Määttälä -rummut; Santeri Maunula - saksofoni 
   18.06. Killsphere: Viljami Jämsä - kitara, laulu; Elias Kulju - rummut; Kerttu Kauppinen 

 - basso, laulu 
   25.06.  Pint o´ The Times: Juho Kosonen - laulu, kitara; Einari Kärnä - viulu, taustalaulu; Tuomo 

Leppiniemi - kontrabasso, taustalaulu 
   02.07. Eloisat, johtaa Riikka Haapamäki 
   09.07. Toholammin Harmonikkakerho, johtaa Veikko Päivärinta 
   16.07.  Eero Laine, Antti Turpeinen ja Jaakko Välikangas 
   23.07.  Sykäräisen karaokepiiri, vetäjinä Maija ja Terho,  
   30.07.  Alli Helinä & Mikael Eerik -duo (Alli Haapamäki ja Mikael Heikkinen) 

 
                                                     Muutokset mahdollisia, lisäykset todennäköisiä. Tervetuloa! 

 

Kitinkannus tarjoaa
lMonipuoliset kuntoutuspalvelut
lHoiva- ja asumispalvelut, 
   myös lyhyet jaksot
lMajoituspalvelut
lRuokapalvelut
lLahjakortit mm. suolahoitoon, 
   virkistys- ja kuntolomiin

puh. 
 
044 5754 523

www.Kitinkannus.fi
info@kitinkannus.fi

Vaikuttavaa ja laadukasta kuntoutusta

 

- Iltatorit 5.6. , 6.7. ja 14.8., mukana myös 
elävää musiikkia 

- Sofian lavasoitot keskiviikkoiltaisin 

- Kotiseutupäivät 27.-28.7., teemalla 
”Muuttajat” 

Seuraa tapahtumailmoittelua 
www.kannus.fi –sivuilta, sekä  
FB :Kannuksen kaupunki, Mäkiraonmäki 

 

Kannuksen kesässä tapahtuu... 

Ryhmille mahdollisuus opastettuun         
kierrokseen ja kahvitarjoiluun. 

Lisätiedot: 040-3593 504 /kulttuuripalvelut 

Keskipohjalaista 
jäsenkorjaus-
perinnettä jo
vuodesta 1900
Koulutettu hieroja 

Antti Polvikoski
040 5817 194

YLIKANNUS
Ajanvaraukset:

ma-pe 8.00-17.00

Käsillä ja sydämellä

www.keskikaista.fi

ILMOITA KIINNOSTUKSESTASI AJOISSA
045 125 7789, myynti@keskikaista.fi tai www.keskikaista.fi

Paikallinen internet-operaattorisi

Maaseudun tietoliikenneyhteyksien 
kehittäjä – Osuuskunta Keskikaista

•  Ei pätki eikä hidastele!
•  Youtube
•  Netflix
•  4K video

•  Kiinteistön arvo nousee
•  Kuidusta riittää koko perheelle!
•  Elokuvien vuokrauspalvelut
•  Turvapalvelumahdollisuus

Sähkö siivittää 
elämää

Sähkönmyynti 
06 874 7340 tai 
sahkonmyynti@
korpelanvoima.fi

Asiakaspalvelu 
06 874 7350 tai 
asiakaspalvelu@
korpelanvoima.fi

Sähkönsiirron 
asiakaspalvelu 
06 874 7231

KORPELANVOIMA.FI
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Jotta voisimme hyvin

Kälviänkatu 16
puh. 050 4115 435

-KAFFELI
Ravintola - liikenneasema

Kasitien varrella

* Lounas arkisin  
   klo 10.30-14.00

Avoinna ma-pe 6.00-22.00  
                la-su 7.00-22.00

www.kalviankaffeli.com

* PEKAN PIZZA
*  Scanburger

Parhaat merkit 
Ransucolta!

.fi
Verstaantie 4, Koski Tl, 02-484 080

www.kpkylat.fi


