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Suomi 100 -juhlavuosi oli myös kylien juhlaa
 

Valtakunnalliseen Avoimet Kylät -tapahtumaan osallistui 15 kylää KP-Kylien alueella

Suomen Kylätoiminta ry valitsi 
Eskolan Vuoden Kyläksi jo toista-
miseen. Edellisestä kunnianosoi-
tuksesta on aikaa 16 vuotta, jona 
ajanjaksona Eskolassa ei todella-
kaan ole jääty silloisessa maineessa 
paistattelemiseen. 
Toimintaa, kehitystä ja uusia 
ideoita on syntynyt useammankin 
kylän edestä.
Kylä ottaa aina avoimesti  vastaan 
uudet ideat eikä koskaan sano ei. 
Eskola pitää huolta koko noin 450 
asukkaan kylästä: Lapset hoide-
taan ja opetetaan, nuoret työllis-
tetään, ikäihmiset palvellaan ja 
kyläläisten tarpeita kuunnellaan 
niiden pohjalta toimien, kiitteli 
Suomen Kylätoiminta ry:n halli-
tuksen puheenjohtaja Petri Rinne 
palkitsemispuheessaan.

Asiasta lisää sivulla 4.

Vuoden  
valtakunnallinen Kylä  
– uskomaton Eskola

Jokikylän avoimet kylät 2017 esillä oli paikallisten taiteilijoiden töitä, kuvan veistokset 
on sahaillut Raimo Salo. Kuva: Marko Kivelä.

AeroDancen vuoden 2017 kevätnäytös Minun Suomeni:Jotain  uutta, vanhaa ja sinistä. 
Esitys Finlandia, kuvassa molemmat esiintyvät  ryhmät. Kuva: Jenna Lindelä

150 vuotta vanha Kraatarimuseon talo siunattiin käyttöön Kautisen seurakunnan ja rovasti  
Raimo Aspforsin toimesta. 250 ihmistä tutustuen uuteen matkailukohteeseen. Pekka Kivelä.

Väliviirteen runsaassa Avoimet Kylät ohjelmatarjonnassa oli mm. Leikkikenttäpäivä, 
Ohjaajina Rebekka ja Jutta. Kuva: Paula Keski-Korpela.



Vieraskynä

Kirjoittaja on Keskipohjalaiset Kylät 
ry:n puheenjohtaja Marko Kivelä.
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Maakuntauudistus tulee,  
oletko valmis

     Maakuntauudistus tulee, ilmeisesti. Uudistuk-
sessa on luvattu merkittävää roolia kolmannelle sek-
torille. Suuria linjoja suunnitellessa ei ole juuri tih-
kunut tietoja, mitä kolmannelta sektorilta odotetaan, 
eikä meiltä ole kovin aktiiviasesti kyselty, mitä olisi 
tarjolla.

     Kuka vai mikä se kolmas sektori oikein on. Onko 
se niinkuin kolmas traktori maatilalla, ei sitä oikeas-
taan tarvittaisi, mutta kun naapurillakin on. Haluan 
olla optimisti. Kylät ovat osa kolmatta sektoria joka 
tänäpäivänäkin toimii tehokkaasti, kenenkään käs-
kemättä, omaehtoisesti, yhteistä hyvää tuottaen.

     Kylät tuottavat uskomattomän määrän palve-
luja talkooperiaatteella; leikkipaikkoja ja toimintaa 
lapsille, urheilupaikkoja ja niiden ylläpitoa, kulttuu-
ripaikkoja ja kulttuuritapahtumia. Nykyään palvelu-

ja tuotetaan myös liiketaloudellisin perustein. On 
kyläkauppaa, ruokapalveluja, siivous- ja hoivapal-
veluja, lasten päivähoitoa ja jopa koulua pidetään 
yllä kylän voimin.

     Minun mielestäni maakuntauudistus on kylille 
mahdollisuus, ei uhka. Mutta niinkuin ennenkin, 
se on meidän omasta aktiivisuudesta kiinni. Hul-
luimmatkin ideat kannattaa lausua ääneen. Aina 
niistä joku lähtee toteutumaan ja luo jotakin uutta 
kylille. Voi olla, että se luo vain hyvinvointia, mut-
ta entistä useammin myös työtä ja toimeentuloa. 
Moni kylä on tulevaisuudessa palvelujen tuottaja, 
vaikka ei vielä sitä itse tiedäkkään.

     Lämmintä kesää odotellessa.
Marko Kivelä

Yhdessä enemmän
Parhaillaan valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uu-

distus tulee toteutuessaan vaikuttamaan suuresti myös 
yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Varmistaakseen 
järjestöjen mukana olon ja parantaakseen kansalais-
ten vaikuttamismahdollisuuksia, käynnisti Sosiaali- ja 
terveysministeriö kesällä 2017 valtakunnallisen Jär-
jestöt mukana muutoksessa -avustustukiohjelman. 

Ohjelmakokonaisuutta koordinoi Suomen sosiaali- 
ja terveys ry SOSTE. Keski-Pohjanmaalla hanke toi-
mii Kosti ry:n alaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on 
järjestöjen aseman ja toiminnan turvaaminen, järjes-
tökentän toiminnan selkiyttäminen ja viestinnän ke-
hittäminen digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen. 

Hankkeen alkumetreillä on ollut tärkeää saada laa-
ja kokonaiskuva järjestöjen tämänhetkisestä asemasta 
ja yhteistyön nykytilasta. Saadaksemme kattavaa tie-
toa, toteutimme järjestöille suunnatun kyselyn, jossa 
kartoitimme järjestöjen kokemuksia siitä, miten hy-
vin heidät on sisällytetty uudistusten valmisteluun, 
millaista keskinäistä yhteistyötä yhdistykset tekevät 
ja millaista yhteistyö kuntien ja maakunnan kanssa 
on. Lisäksi haastattelimme kuntien järjestöyhteis-
työstä vastaavia henkilöitä selvittääksemme heidän 
näkemystään järjestöjen roolista ja kuntien luomista 
toimintaedellytyksistä järjestöille.

Järjestöt ja kunnat kertoivat tekevänsä yhteistyötä 
erityisesti tapahtumien, retkien ja kerhojen järjestä-
misessä, sekä neuvonnassa ja tiedottamisessa. Kuntien 
edustajat mainitsivat, että kunta luo toimintaedelly-
tyksiä järjestöille tarjoamalla tiloja heidän käyttöönsä 
ja myöntämällä avustuksia. Keski-Pohjanmaan kun-
nissa myönnettiin järjestöavustuksia vuonna 2017 
keskimäärin 10,76€/asukas.

Kunnat kertoivat tarjoavansa myös kannanotto-
mahdollisuuksia. Monet järjestöt kaipasivat kuiten-

kin vielä enemmän informaatiota meneillään olevista 
asioista ja mahdollisuuksia osallistua valmisteltaviin 
asioihin. Tällä hetkellä kaikista kunnista löytyy oma 
nuorisovaltuusto ja omat vanhus- ja vammaisneuvos-
tot, joiden lisäksi perustettiin vuonna 2017 Keski-
Pohjanmaalle myös maakunnalliset vanhus- ja vam-
maisneuvostot. Lisäksi Keski-Pohjanmaalle peruste-
taan nyt järjestöneuvottelukunta, jonka tehtävänä on 
toimia koko maakunnan järjestökentän äänitorvena. 

Useissa kunnissa järjestetään säännöllisesti yhdis-
tysiltoja kuntien ja järjestöjen vuoropuhelun takaa-
miseksi, ja nekin kunnat, joissa säännölliset yhdis-
tysillat eivät vielä ole vakiintunut käytäntö, kertoivat 
aikovansa lisätä niiden järjestämistä. Vuoropuhelua 
voi hyvin käydä myös yhdistysiltojen ulkopuolella, 
esimerkiksi ottamalla yhteyttä oman kunnan hyvin-
voinnin ja terveydenedistämisen yhdyshenkilöön. 
Kunnissa laaditaan parhaillaan hyvinvointikerto-
muksia, joihin on hyvä viedä myös järjestönäkökul-
maa.

Molemmissa kyselyissä tuli esille toive laajemmasta 
ja monipuolisemmasta yhteistyöstä, eli tahtoa kyllä 
löytyy. Hankkeemme auttaa tiiviimmän yhteistyön 
ja aktiivisemman vuoropuhelun mahdollistamises-
sa. Kehotamme yhdistystoimijoita tuomaan ylpeästi 
esille oman yhdistyksen toimintaa ja osaamista. Yk-
sikään kylä, kunta tai maakunta ei ole asukkaidensa 
näköinen ilman yhdistysten mukanaoloa. Teitä tar-
vitaan!

Nora Birkman, järjestöagentti
Hilkka Lehtinen, osallisuusagentti

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla
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Keskipohjalaiset  Kylät ry  tiedottaa
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Salonkylä vuoden Keskipohjalaiseksi kyläksi

Salonkylä valittiin vuoden Keskipohjalaiseksi kyläksi. Kunniakirjan ja kukat vastaanotti Salonkylän puheenjohtaja Juha Kauppinen (vas.) onnittelijoina Keskipohjalaiset Kylät ry:n 
puheenjohtaja Marko Kivelä (keskellä) sekä kyläasiamies Esa Erkkilä. 

Keskipohjalaiset Kylät myöntää 
kylien hakemuksella vuosittain 
ansiomerkkejä ansioituneille ky-
läaktiiveille.

Hakuperusteet:
Pronssinen: Vähintään 6 vuotta 

ansiokasta toimintaa kylätoimin-
nan tai toimintaryhmätyön luot-
tamus- tai toimihenkilötehtävissä. 
Myöntöoikeus maakunnallisilla 
kyläyhdistyksillä, toimintaryhmil-
lä ja kyläyhdistyksillä.

Hopeinen: Vähintään 12 vuotta 
ansiokasta toimintaa kylätoimin-
nan tai toimintaryhmätyön luot-

tamus- tai toimihenkilötehtävissä. 
Myöntöoikeus maakunnallisilla 
kyläyhdistyksillä, toimintaryhmil-
lä ja Suomen Kylätoiminta ry:llä.

Kultainen: Erityisen painavat 
ansiot paikalliskehittämisessä. Ei 
varsinaista vähimmäisaikarajaa, 
mutta myönnetään hyvin säästeli-
äästi. Myöntöoikeus Suomen Ky-
lätoiminta ry:n hallituksella. Ano-
mukseen liitettävä cv (luottamus- 
ja yhdistystoiminta, maaseudun ja 
kylien kehittämistoiminta).

Kylätoiminnan viirin (30 euroa 
postituskuluineen) käyttötarkoitus 

muutettu normaalimmaksi huo-
mionosoitusvälineeksi merkkipäi-
viä, vierailuja ja muita vastaavia 
tilanteita varten.

Ansiomerkkien hinnat: Pronssi-
nen 30 euroa, hopeinen 60 euroa 
ja kultainen 100 euroa. Kylätoi-
minnan viirin hinta on 30 euroa. 
Hintaan sisältyvät postituskulut. 
Ansiomerkkejä hakiessa ota yh-
teyttä Keskipohjalaiset Kylät ry:n 
hallitukseen. 

Yhteystiedot löytyy e-viljosta.

Salonkylä otti vastaan vuoden 
Keskipohjalainen kylä -tittelin 
Keskipohjalaiset Kylät ry:n 
kevätkokouksessa jonka saimme 
viettää idyllisessä Rajaseu-
dun Saluunassa Kalliojärvellä  
9.5.2018. Kunniakirjan ja kukat 
vastaanotti Salonkylän puheen-
johtaja Juha Kauppinen. 

Titteli mahdollistaa Salonky-
län osallistumisen vuoden valta-
kunnallisen kylän hakuprosessiin, 
Suomen Kylät ry:tä, jota he nyt 
tavoittelevat. Hakemuksia vuo-
den Keskipohjalaiseksi kyläksi tuli 
kaksi kappaletta. Kylillä on myös 
mahdollisuus hakea kylätoiminnan 
Tiennäyttäjää ja Maaseututoimija, 
näihin ei hakemuksia tullut.

Vuosittain on kylillä mahdollista 
hakea Vuoden Keskipohjalainen 

kylä –titteliä. Hakemuksia jaetaan 
keväisin s-postitse kylille, hake-
muksen saa myös Suomen Kylät 
ry:n sivustolta. Keskipohjalaiset 
Kylät ry:lle voi lähettää kevyem-
män sanallisen version, mutta val-
takunnalliseen hakuun kannattaa 
panostaa hakemuksen lisäksi myös 
kuvin ja dokumentein. Tärkeimpä-
nä kohtana on kolme merkittävää 
voimannäytettä viimeisen viiden 
vuoden aikana.

Salonkylän Nuorisoseuran kolme 
voimannäytettä olivat: 1. Nuoriso-
seuran talon kiinteistön saneeraus, 
laajennus ja pihatyöt. 2. Kesäteat-
teritoiminta ja 3. Kesäteatterin ka-
tetun katsomon rakentaminen.

Tiedottaminen onnistuu Sa-
lonkylällä kattavasti koko kylälle. 
Oma lehti SA-VI Sanomat jaetaan 

postilaatikkokantona, joten myös 
muu kuin ”someväki” on kylällä 
huomioita. Facebook -sivuilla on 
tiedotteita ja juttuja, myös paikal-
lisiin ja alueelliseen lehteen välite-
tään juttuja ja tiedotteita.

Yhteistyötä Nuorisoseura tekee 
Kaustisen Folk Music Festivaa-
lien kanssa. Tilaisuuksia järjeste-
tään Nuorisoseuran talolla, myös 
Metsästysseuran peijaisia ym. pi-
detään talolla. Astioita vuokrataan 
jne. Kaustisen Seudun Raviseuran 
kanssa tehdään yhteistyötä.

Kylätapahtuminaan Salonkylä 
kertoo pitävänsä joka kesä kesäte-
atteritoimintaa, koko kylän Grilli-
juhlat, joululauluillat, karaokeillat, 
Uudenvuoden juhlan, iltasatuillat 
ja kinkerit.

Oman lähialueen kehittämiseen 
kylä on panostanut viime vuosi-
na mm. Kyläläisille on järjestetty 

kiertotie kylätien varrella olevan 
siltaremontin ajaksi.  Valokuitu-
yhteys viestinnän kehittämiseksi 
kylällä. Bussipysäkki on siirretty 
tarkoituksenmukaisempaan paik-
kaan. Ulkoilureitti /luontopolkua 
on raivattu ja laavua ylläpidetään. 
Myös metalliromukeräystä järjes-
tetään Nuorisoseuran toimesta.

Kylän vetovoimaisuutta ei Sa-
lonkylällä tarvitse markkinoida, 
sillä kaunis maisema, hyvät kul-
kuyhteydet ja mukavat ihmiset 
pitävät siitä jo huolen.

Paikalliskulttuuria ja perinne-
tietoa on Salonkylällä kerätty 
sekä historiikki kirjaan sekä video 
kylältä, tämän keräämiseen on 
haettu taloudellista apua tiedo-
tushankkeen kautta.

Tulevaisuuden suunnitelmia ja 
toiminnan ylläpitämiseksi Sa-
lonkylä mainitsee hallituksen 

kokoontuvan säännöllisesti. Siel-
lä päätetään tulevista hankkeista, 
ylläpidetään nykyistä toimintaa 
ja kehitetään uusia. Juuri nyt he 
pyrkivät turvaamaan kesäteatte-
ri toiminnan jatkuvuuden. Har-
rastusmahdollisuuksia edistetään 
mm. luistelujään ylläpito, biljardi, 
pingis, teatterikerho jne.

Ja kauniiksi lopuksi se, miksi 
juuri Salonkylä Vuoden kyläksi? 
Salonkylä on elinvoimainen kylä 
kauniissa jokivarsi maisemassa. 
Pienen kylän vetovoimaisuudes-
ta kertoo mm. se, että kiinteistöt 
myydään nopeasti – kylälle muut-
taneet kertovat, että tänne on help-
po tulla ja täällä on tervetullut olo. 
Vieraanvaraisuus ja pitkät perin-
teet yhdessä tekeminen ovat kylän 
valtteja.

Teksti ja kuva: Anja Jussila

Suomen Kylät tarjoaa jäsen-
yhdistyksilleen ilmasta juridista 
neuvontaa. Neuvonta on suunnat-
tu Leader-ryhmille, maakunnalli-
sille kyläyhdistyksille ja yksittäi-
sille kyläyhdistyksille. Yhdistyk-
set voivat ottaa suoraan yhteyttä 
lakimieheen, ja maksutonta neu-
vontaa tarjotaan tunti / yhdistys. 
Aiemmin verkkosivuillamme on 
mainittu, että yksittäisten ky-
läyhdistysten toivotaan asioivan 
maakunnallisten kyläasiamiesten 
kautta, mutta jatkossa yhdistyk-
siä kehotetaan ottamaan yhteyttä 

 

suoraan lakimieheen.

Puhelinajat muuttuvat
Jatkossa lakimiehemme Tommi 

Siron tavoittaa puhelimitse per-
jantaisin klo 9.30-12.00. Jos ette 
tavoita lakimiestä soittoaikana tai 
puhelin on varattu, yhdistyksiä 
pyydetään jättämään soittopyyntö 
tekstiviestillä numeroon 040 550 
7635, jolloin lakimies soittaa ta-
kaisin vapauduttuaan. Tekstivies-
tissä tulee ilmoittaa sekä soittajan 
että sen yhdistyksen nimi, jota asia 
koskee.

Suomen Kylät ry  tiedottaa
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Eskolan Kyläyhdistys ry:n 
20-vuotista taivalta olisi tuskin 
voitu juhlia paremmin: Eskola 
valittiin viime syksynä toistami-
seen valtakunnalliseksi Vuoden 
kyläksi.

Valtakunnallista palkintoa edelsi 
Eskolan valinta Vuoden keskipoh-
jalaiseksi kyläksi. Tämä titteli saa-
tiin jo kolmatta kertaa! Valintaraa-
dit olivat ensin hieman epäileviä, 
voiko sama kylä saada tunnustuksia 
useampaan otteeseen, mutta Esko-
lan saavutukset lähivuosien aikana 
olivat vailla vertaa.

Kyläyrityksellä  
palveluita

Leppävirralla Maaseutuparla-
mentissa jaettu valtakunnallinen 
palkinto perusteltiin Eskolan ky-
län sinnikkäällä työllä palvelui-
densa säilyttämiseksi. Kylän oma 
yritys oli pelastanut lapsiperheiden 
arjen järjestämällä päivähoitoa lä-
hellä asuin- ja työpaikkoja. Moni-
puolinen kyläpalvelukeskus tarjoaa 
yleensäkin niitä palveluita, mitä 
muuten jäisi kylältä puuttumaan. 
Esimerkiksi kyläkaupan puuttee-
seen on pyritty vastaamaan kios-
kipalveluilla. Lounasruokalasta saa 
paitsi ruumiin- myös hengenravin-
toa, sillä lounas tutussa ruokalassa 
tarkoittaa monelle myös päivittäis-
tä yhteydenpitoa muihin kyläläi-
siin. Voipa samalla lainata vaikka 
kirjan kylän omasta kirjastosta!

Koulu, josta ei luovuta

Myös koulun eteen tehty työ sai 
tunnustusta. Tulevana syksynä Es-
kolan koululaisryhmä on Lapin-
järven kunnan alaisuudessa. Tämä 
500 km etäisyyden ylittävä kokeilu 
on saanut runsaasti valtakunnal-
lista huomiota. Uusi digitaalinen 
tekniikka pääsee näyttämään kyn-
tensä: voidaanko sitä hyödyntämäl-
lä säilyttää lasten mahdollisuus lä-

Eskolan juhlava vuosi

hiopetukseen? Eskolan päässä on 
luonnollisesti myös oma luokan-
opettaja, vaikka teknologia avus-
taakin opetusta. Vanhempainyh-
distys HanhiKukko ry:n sitkeä 
kamppailu kylässä tapahtuvan 
opetuksen puolesta ei ollut turhaa, 
ja suuri osa Vuoden kylä -tittelistä 
kuuluu sille.

Kulttuuria kylästä

Kolmas tärkeä syy Vuoden kylä 
-tunnustuksen saamiseen oli Es-
kolan kesäteatteri. Talkoovoimin 
tuotettu taidonnäyte on vakiinnut-
tanut suosionsa viimeisen viiden 
vuoden aikana, vaikka näytelmiä 
onkin esitetty jo toistakymmentä 

vuotta. Arto Ojakankaan kirjoit-
tamat näytelmät tarjoavat varmo-
ja nauruja, vaikka niiden taustalla 
onkin usein myös paikallishistori-
an kiemuroita ja kipeitäkin asioita. 
Kesäteatteri on Eskolan kyläyh-
distyksen tärkein varainhankinta-
muoto, ja talkoolaisten ponnistuk-
set antavat kylälle mahdollisuuden 

toteuttaa paitsi upean teatterike-
sän, myös koko kylää hyödyttävää 
toimintaa pitkin vuotta.

Kahden päivän  
kyläjuhlat

Vuoden kylä -titteliä juhlistet-
tiin Eskolassa kahden päivän ajan 
syyskuun puolivälissä. Kakkukah-
vit kuuluivat asiaan, ja niistä pää-
sivät kaikki halukkaat nauttimaan 
Eskola-talon avoimien ovien 
myötä. Kylän nuoret olivat kut-
suneet suositun Roni Backin tu-
betustapahtumaan, ja seuraavana 
päivänä frisbeegolfradan avajaiset 
liikuttivat porukkaa. Lauantainen 
iltajuhla huipentui teatteritalti-
oinnin esitykseen ja konserttiin 
Eskola-talolla sekä luonnollisesti 
karaokeen paikallisessa Antinojan 
baarissa.

Jatkoa seuraa

Eskolassa suhtaudutaan palkin-
toon paitsi ylpeydellä, myös nöy-
ryydellä: Laakereille ei voi jäädä 
lepäämään, vaan Vuoden kylä -tit-
teli velvoittaa tulevaisuudessakin 
ideoimaan ja toteuttamaan kylää 
– ja myös muita kyliä – hyödyttä-
viä kehittämistoimenpiteitä. Kylä 
on saanut lisääntyneen julkisuu-
den myötä kutsuja lukuisiin eri 
tilaisuuksiin. Yksi viimeisimmistä 
esiintymisistä oli Pikkuparlamen-
tissa, missä Eskolan itse tuotta-
mista palveluista kerrottiin Kylät 
palveluntuottajina -seminaarissa. 
Eduskunnan kyläverkoston järjes-
tämässä tilaisuudessa saatiin kyli-
en viestiä myös kansanedustajien 
korviin. Kannattaa seurata Esko-
laa jatkossakin!

Miia Tiilikainen, Palveleva  
Yhteisö -hanke,  

Eskolan kyläyhdistys ry

Leppävirralla Maaseutuparla-
mentissa jaettu valtakunnallinen 
palkinto perusteltiin Eskolan 
kylän sinnikkäällä työllä palvelui-
densa säilyttämiseksi.
Kuva: Marjut Haapanen, Suomen 
Kylät ry

Vuoden valtakunnallisen kylän lahjapöytä karttui onnitteluista ja lahjoista.
Kuva: Miia Tiilikainen

Kutsuja satelee eri tilaisuuksiin, tässä Miia Kylät palveluntuottajina  
-seminaarissa eduskunnan kyläverkoston järjestämässä tilaisuudessa.
Kuva: Esa Erkkilä

Kylän nuoret olivat kutsuneet suo-
situn Roni Backin tubetustapahtu-
maan. Kuva: Niko Koutonen
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Yli 97 % suosittelee kattoremonttiamme!
Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

valinta
Turvallisin

• Turvallinen telineasennus

• Oma tehdas, ei välikäsiä

• Nyt entistä kattavampi palvelu: Vesivek  
ja Hämeen Laaturemontti yhdistyivät!

PAIKALLISET 
POJAT!

Soita heti 06 2410 2686

Meidän katon alla on hyvä olla.vesivek.fi

Miltä keskipohjalaiset kylät näyt-
tivät asukkaidensa silmin vuonna 
2017?

Siitä otettiin selvää Leader-ryh-
mä Pirityisten Kuvia kyliltä -valo-
kuvaprojektissa, joka haastoi ku-
vaamisesta kiinnostuneita tallenta-
maan omia kotikontujaan omaksi 
ja muiden iloksi.

Kuvia kyliltä oli osallistava va-
lokuvaprojekti, jonka tavoittee-
na oli kerätä kuva-arkisto kylistä 
sekä vahvistaa ihmisten suhdetta 
omaan kotiseutuun ja asuinympä-
ristöön. Kuvia kerättiin Pirityisten 
toiminta-alueelta, johon kuulu-
vat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, 
Perho, Toholampi ja Veteli sekä 
Kokkolan maaseutualueet Kälviä, 
Lohtaja ja Ullava.

Kuvahaasteeseen tarttui yhteen-
sä 36 kyläläistä eri puolilta Kes-
ki-Pohjanmaata. Kuvat on kerät-
ty osoitteeseen https://pirityiset.
wixsite.com/kuviakylilta2017, jos-
sa otoksia voi selata paikkakunnit-
tain ja kuvaajittain.

Kuvasaaliissa näkyy perinteinen 
maalaismaisema: peltoa, metsää ja 
vettä. Tämä ei yllättänyt projektia 

Projekti kokosi  
kuvia kyliltä

Yläkuva: 
 Vuokko Korva, Kaustinen 
 ( Jylhän Hanhikoskelta)

vetänyttä kuvataiteilija Tiina Pa-
lolaa.

–Ei oikeastaan, kun ottaa huomi-
oon, missä asumme, Palola sanoo.

Perinteinen maalaismaisema pai-
nottui myös nuorille suunnatussa 
valokuvaprojektissa, joka toteu-
tettiin vuonna 2016. Nuorten ot-
tamat kuvat ovat nähtävillä osoit-
teessa http://tipalola.wixsite.com/
kuviakylilta.

Vaikka Kuvia kyliltä -valokuva-
projekti on tällä erää ohi, Palola 
kannustaa keskipohjalaisia jatka-
maan omien kotikontujensa ku-
vaamista. Kuviin kannattaa tallen-
taa rohkeasti myös kylien raken-
nuksia, ihmisiä ja tapahtumia.

–Kuviin tallentuu kylässä tapah-
tuva muutos: uusia taloja rakenne-
taan ja vanhoja puretaan, asukkaat 
vaihtuvat ja maisema muuttuu, Pa-
lola muistuttaa.

–Kylien kuvaaminen on kulttuu-
rihistoriallinen teko. Kuvilla kylä 
jää historiaan juuri sellaisena kuin 
se on kuvaushetkellä. Valokuvissa 
näkyy aika, joka hetken päästä on-
kin jo historiaa.

Teksti: Maija Ahonen

Alakuva:  
Mäkelä Jaana,  
Ullava (Rahkonen)
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Auto-Expertti 
A. Havisto
Asematie 7, 69100 Kannus
Puh. 06 871 362, 0500 931 716

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

Himangalla on harrastettu 
ampumahiihtoa jo viitisenkym-
mentä vuotta. 

Ensimmäinen merkittävä menes-
tys oli Toivo Pernun 35-vuotiai-
den piirinmestaruus v.1968 Käl-
viällä järjestetyissä ensimmäisis-
sä ampumahiihdon pm-kisoissa. 
Talvella 1970 Himangan Urhei-
lijat voitti piirissä järjestetyn en-
simmäisen ampumahiihtoviestin 
joukkueella Matti Pernu, Olavi 
Pernu ja Toivo Pernu. Näistä ajois-
ta lähtien Himangalla on ollut am-
pumahiihdon harrastajia.

Alkuvuosina järjestettiin jo pie-
nempiä kisoja. Ensimmäiset kan-
salliset ampumahiihtokisat jär-
jestettiin Pernussa v. 1979. Alku-
vuosina kisoja pidettiin yhdessä 
kokkolalaisten kanssa, Pernussa 
toisena päivänä ja Kokkolassa toi-
sena. Joinakin vuosina yhteistyö-
kumppanina on ollut Kalajoki ja 
nyt viime aikoina Larsmo. Keski-
Pohjanmaan Biathlon Games –ni-
mellä järjestetyt kisat ovat varmaan 
yhdet Suomen tunnetuimmista 
kisoista. Kisat ovat saaneet kiitos-
ta hyvin sujuvista järjestelyistä ja 
hienoista kunniapalkinnoista, joita 
on kerätty ympäri maakuntaa Toi-
vo Pernun johdolla. Yli 20 vuotta 
miesten sarjan pääpalkintona oli 
talkootyönä tehty sauna. Niinpä 
Pernusta voitettuja saunoja onkin 
monen suomalaisen huippuam-
pumahiihtäjän hallussa. Heikki 
Ikola, Erkki Antila, Tapio Piip-
ponen, Harri Eloranta, Vesa Hie-
talahti ja Paavo Puurunen ovat 
tunnetuimmat saunan voittajat. 

Kansainvälisyyttä

Viime vuosina kilpailut ovat 
muuttuneet myös entistä kan-
sainvälisemmiksi. Kilpailijoita on 
ollut Ruotsista, Norjasta, Viros-
ta ja Latviasta varsinkin nuorten 
sarjoissa. Nuorten Suomi-Ruotsi 
-maaottelu on järjestetty Pernus-
sa useamman kerran, viimeksi ke-
väällä 2017. Näin ovat suomalaiset 
nuoret ampumahiihtäjät päässeet 
vertailemaan hiihtokuntoaan ja 
ampumatarkkuuttaan naapuri-
maan samanikäisten kanssa. Per-
nussa ovat nuorten maaotteluissa 
kilpailleet esim. olympiamitalistit 
Norjan Tiril Eckhoff ja Tarjei 
Bö sekä Ruotsin Hanna Öberg, 
Mona Brorsson, Sebastian Sa-
muelsson ja Peppe Femling. 

Pernu suomen kartalla

Pernussa on järjestetty myös kah-
det Suomenmestaruuskilpailut. 
Ensimmäiset olivat vuonna 1994 
veteraaneille ja nuorille ja toiset 
nuorille talvella 2010. Myös olym-
piavoittaja Iivo Niskanen kilpaili 
Pernussa nuorten SM-kilpailuis-
sa vuonna 2010, samoin kuin tä-
män vuoden olympiakävijät Suvi 
Minkkinen, Olli Hiidensalo ja 
Tero Seppälä.

Pernun ampumahiihtokisat ovat 
isot koko Suomenkin mittakaavas-
sa. Parhaimpina vuosina mukana 
on ollut yli 300 kilpailijaa. Lähes 
40 vuotta kisajärjestelyjä on vaa-
tinutkin valtavan määrän talkoo-
työtä lukemattomilta himankalai-

silta. Talkootyössä Himangalla on 
pitkät perinteet. Olemme saaneet 
talkoisiin mukaan myös kymmeniä 
nuoria, mikä on nykyaikana harvi-
naista. 

SM-mitalleitakin

Vuosien varrella ovat Himan-
gan ampumahiihtäjät saavuttaneet 
myös SM-mitaleita. Ylivoimaises-
ti eniten mitaleja on tuonut Toivo 
Pernu veteraanisarjoissa. Hän saa-
vutti kilpauransa aikana yhteensä 
31 SM-mitalia, 8 kultaa, 13 ho-
peaa ja 10 pronssia. Viime vuosi-
en menestyjä veteraanisarjoissa on 
ollut Risto Pernu, joka on saavut-
tanut kuusi SM-mitalia, 2 kultaa, 
2 hopeaa ja 2 pronssia.  Lisäksi 
Esko Rahkola on voittanut yhden 
SM-kullan ja Jarkko Mäkelä SM-
pronssin.

Muut mitalistit ovatkin sitten ol-
leet nuortensarjalaisia. Jarkko Mä-
kelä voitti pronssia v.1990. Seu-
raavia nuorten sarjan mitalisteja 
saatiinkin odottaa 2000-luvulle 
asti, jolloin nuoret urheilijamme 
ovat tuoneet yhteensä 19 mitalia. 
Laura Heikkilä on saavuttanut 
kaksi hopeaa ja kolme pronssia ja 
Pii Pöyhtäri kaksi hopeaa ja kaksi 
pronssia. Olli Kivelä voitti nor-
maalimatkan Jalasjärvellä vuonna 
2006. Antti Välikangas on voitta-
nut rulla-ampumahiihdon SM-ki-
soissa Kontiolahdella kerran sekä 
kultaa, hopeaa että pronssia. Jen-
ni Humalajoki voitti vuoden 2008 
ampumahiihdoissa ja –juoksuissa 
kaksi SM-kultaa ja kaksi hopeaa. 

Tanssi-Ilmaisu AeroDance ry on 
Himangalla vuodesta 2000 saakka 
toiminut tanssiyhdistys. AeroDan-
cella on tanssitunteja Tomujoen 
Kylätalolla, joka päivä maanantais-
ta lauantaihin lapsille ja nuorille. 

AeroDancella on kaksi keik-
kailevaa, esiintyvää ryhmää: 

       AeroDance liikuttaa lapsia        ja nuoria  joka arkipäivä

Ampumahiihtoa      Himangalla

13-16-vuotiaat ja yli 18-vuotiaat. 
Nämä ryhmät esiintyvät jatkuvasti 
niin lähipaikkakunnilla kuin myös 
muualla Suomessa,  kuten esimer-
kiksi Kuopiossa tänä kesänä neljät-
tä kertaa.

AeroDance ry:n ryhmät ovat ak-
tiivisia vakioryhmiä ja ohjelmis-

toon kuuluu monipuolisia tans-
siesityksiä. Tanssilajit vaihtelevat 
menevästä ja rytmikkäästä show-
tanssista taiteelliseen ja moderniin 
nykytanssiin. 

Tanssijat ovat innokkaita, moti-
voituneita ja vuosien kokemuksen 
myötä taitavia lajissaan. AeroDan-

AeroDancen vuoden 2017 kevätnäytös Minun Suomeni:Jotain uutta, vanhaa ja sinistä. Esitys: Katson sineen 
taivaan. Kuvassa oikealta vasemmalle: Saara Vuotila, Anni Pentti, Annika Niemelä, Josefiina Tuorila, Kiia 
Heikkilä, Fanny Mäki-Petäjä. Kuva: Jenna Lindelä.
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- perustusten kaivuu
- salaojitukset ja sadevesijärjestelmät

- maa- ja kiviainestoimitukset

Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
info@haaponiemi.fi, www.haaponiemi.fi

Maanrakennus

Haaponiemi

kreivitalo.fi

Upeat Muuttovalmiit kodit

LVI-Primo Oy

Kruutinkellarinkatu 3
68300 Kälviä

Puh 040 0808 358
myymälä 040 7302 441
www.lvi-primo.fi

Rengas Primo Oy
Kruutikellarinkatu 3

68300 Kälviä
Puh 040 0864 358
www.rengasprimo.fi

Rengas myynti, asennus 
ja huolto Hkl-auto,
pakettiauto ja raskas kalusto

Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
Muuttokuljetukset

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

Viimeisimmät nuorten SM-mi-
talit on tuonut Simo Kivelä. Hän 
voitti rulla-ampumahiihdon Suo-
men mestaruuden vuonna 2010 
Säkylässä ja syksyllä 2011 Kontio-
lahdella hän sai SM-hopeaa.

Olosuhteet loistavat

Olosuhteet ampumahiihdon har-
rastamiselle ovat Pernussa loistavat 
ympäri vuoden. Talvella on käytös-
sä 1-4 km:n mittaiset hyvin hoi-
detut valaistut ladut. Kilometrin 
mittainen päällystetty rullasuksi-
rata ja 20-paikkainen ampumara-
ta mahdollistavat ympärivuotisen 
hiihto- ja ammuntaharjoittelun. 
Rullasuksirata on ollut käytössä 
vuodesta 1999 asti. Se on raken-

nettu Himangan Urheilijoiden ja 
Pahkala-Pernu kyläyhdistyksen 
yhteistyönä. Rahoitusta rataan 
saatiin myös Himangan kunnalta 
ja Rieska-Leaderilta.

Pernun hiihtomajasta ja ampu-
mahiihdosta puhuttaessa ei voi olla 
mainitsematta kahta vaikuttajaa: 
Toivo ja Olavi Pernua. Kymme-
net vuodet he ovat tehneet lukui-
sia talkootyötunteja huoltaessaan 
Pernun latuverkostoa ja hiihtoma-
jan aluetta ympäri vuoden. Niin-
pä hyvin hoidetuista laduista ovat 
saaneet nauttia hiihtäjät ympäri 
maakuntaa. Oman panoksensa 
kilpailujen järjestämisessä vuosien 
varrella ovat antaneet myös Olavi 
Ylikangas, Veikko Kivelä, Sakari 
Heikkilä ja Tapani Pahkala. 

Kilpailutunnelmaa Pernun hiihtomajan maastossa

ce ry toimii rakkaudesta ja intohi-
mosta tanssiin, ja tavoitteenamme 
on levittää tanssin ilosanomaa ja 
tuoda erilaisiin tilaisuuksiin ja ta-
pahtumiin väriä esityksillämme.

       AeroDance liikuttaa lapsia        ja nuoria  joka arkipäivä

Yli 18-vuotiaiden esiintyvä ryhmä vasemmalta oikealle takarivi: Iina 
Roukala, Veera Korpela, Anni Herrala, eturivi: Maria Sivonen, Karolii-
na Yli-Jylhä. Kuva: Sanna Penttilä.

 AeroDancen vuoden 2017 kevät-
näytös. Esitys: Saat syttymään. 
Kuvassa: Valfrid Niemonen ja 
Karoliina Yli-Jylhä. Kuva: Jenna 
Lindelä.

Ohjattua toimintaa

Tiistai-iltaisin Pernun hiihto-
majalla pidetään ohjattuja ampu-
mahiihtoharjoituksia. Toivo Per-
nu veti harjoituksia monta vuotta 
ohjaten näin nuoria rakastamansa 
lajin pariin. Nykyisin harjoituksia 
ohjaa Olavi Pernu. Tällä hetkellä 
harjoituksissa käy toistakymmentä 
lasta ja nuorta, josta joukosta ehkä 
lähivuosina löytyy seuraavat SM-
mitalistit. Toivottavasti vaikkapa 
Kaisa Mäkäräisen menestyminen 
antaisi innostusta, jotta saisimme 
myös uusia harrastajia tähän mie-
lenkiintoiseen ja vaativaan lajiin.

Teksti ja kuva:
Päivi Kivelä

Ampumahiihtoa      Himangalla

Muiden tanssiesitysten sekä 
viikkotreenien ohessa AeroDance 
ry pyrkii vuosittain järjestämään 
oman tanssinäytöksen, jossa tuo-
daan esille kauden tuotokset. 

Viimeisin tanssinäytös järjestet-
tiin vuonna 2017 ja se kantoi ni-
meä Minun Suomeni: Jotain uutta, 
vanhaa ja sinistä, ja se oli kunni-
anosoitus 100-vuotiaalle Suomelle.

Tällä hetkellä AeroDancen har-
rasteryhmät ovat jääneet kesätau-
olle. Ainoastaan esiintyvät ryhmät 
jatkavat viikoittaisia harjoituksia  
kesäkuun toiselle viikolle saakka 
ja esiintyvien ryhmien kevätkausi  
päättyy näin ollen Kuopio Tanssii 
ja Soi -tapahtumaan. 

Myös AeroDancen kesäkausi on 
aktiivinen, sillä ryhmät esiintyvät 
erilaisissa tapahtumissa läpi kesän. 
AeroDancen ryhmiä on siis mah-
dollisuus tilata esiintymään erilai-
siin tapahtumiin ympäri vuoden.

Ohjaajat: Satu Roukala, Iina 
Roukala, Anni Herrala, Roosa 
Ypyä.

Esiintyvät ryhmät: 18-vuotiaat, 
kuvassa. 13-16-vuotiaat: Saara 
Vuotila, Roosa Ypyä, Sanja Kuu-
sisto, Kiia Heikkilä, Liisa Pritti-
nen

Teksti: Satu Roukala
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Naisenergiaa navettatiellä  

Jukkolassa luotetaan paikallisuuteen
Lohtajalaisessa Jukkola Foodissa 

toiminta on kokenut ison muu-
toksen viimeisten vuosien aikana. 
Perheyrityksessä tehtiin sukupol-
venvaihdos 2014 ja sen jälkeen toi-
mintaa ja ajatusta kaiken taustalla 
on hiottu uuteen uskoon. ”Tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa toi-
minta alkaa meillä kokonaisuudes-
saan näyttää siltä, mihin olemme 
tähdänneet otettuamme vetovas-
tuun”, myynnistä vastaava Evelii-
na Jukkola kertoo. ”Vielä on pal-
jon askeleita otettavana, mutta on 
hienoa, kun voi seistä täysin omien 
arvojen takana.”

Vuonna 1991 perustettu yritys 
aloitti toimintansa leipäjuustojen 
valmistuksella. Kaksi maitotilaa 
pyörittävää pariskuntaa, Eija ja 
Kyösti sekä Paula ja Veikko Juk-
kola, löivät hynttyyt yhteen ja täs-
tä toiminta alkoi. Pian leipäjuuston 
rinnalle tuli myös muita tuotteita, 
kuten jogurttia, voita, kypsytettyjä 
juustoja ja salaattijuustoa. Nämä 
jäivät kuitenkin pois tuotannos-
ta 2000-luvulle tultaessa, jolloin 
liiketoiminta keskitettiin leipä-
juuston valmistuksen ympärille ja 
yhteistyöhön eurooppalaisten toi-
mijoiden tuotteiden kanssa. Ajan-

kohta ei ollut sopiva pienjuustolan 
tuotteille. 

2014 vuoteen tultaessa sukupol-
venvaihdos alkoi olla ajankoh-
tainen. Seuraava polvi eli Janne, 
Veli-Matti, Eveliina, Jussi ja Joo-
nas Jukkola yhdessä alkuperäisen 
perustajan Paulan kanssa ottivat 
vetovastuun yrityksestä. Samalla 
taustalla oli ajatus paluusta juurille 
ja liiketoiminnan muokkaamises-
ta vastaamaan nykyajan tarpeisiin 
ja kuluttajien kysyntään – lähellä 
tehtyyn maistuvaan ruokaan. 

Tällä hetkellä toiminnassa koros-
tuvat entisestään perustamisesta 

lähtien mukana olleet samat tär-
keät arvot: puhtaus, paikallisuus, 
korkea laatu ja yhdessä tekeminen. 
Maito hankitaan läheltä paikalli-
silta tiloilta ja sen tuottamisen am-
mattitaitoa kunnioitetaan Jukko-
lassa käsittelemällä sitä meijerissä 
mahdollisimman vähän. ”Haluam-
me meidän tuotteissa maistuvan 
aidon keski-pohjalaisen maidon. 
Siksi me ainoastaan pastöroimme 
maidon hellästi emmekä vakioi tai 
homogenoi sitä. Tämä tuo tuot-
teidemme makuunkin aivan uuden 
ulottuvuuden”, tuotekehityksestä 
vastaava Janne Jukkola kertoo. Hy-

vän maun lisäksi jokainen purkki 
on pala lähialueen yrittäjyyttä ja 
paikallisia viljelijöitä. Maaseudun 
elävöittäminen on lähellä kaikkien 
Jukkoloiden sydämiä.

Tänä päivänä isoimmat ja tär-
keimmät tuotteet Jukkolassa ovat 
leipäjuuston lisäksi maustamaton 
jogurtti ja Mustajussi-mustapip-
purituorejuusto. Lisäksi yrityk-
sessä valmistetaan maalaispiimää, 
salaattijuustoa, rahkaa ja pullote-
taan maitoa.  Uusia tuotteita on 
kehityspöydällä puolisen tusinaa 
ja ideoita tulevaisuutta varten ta-
karaivossa vähintään saman verran.

Jukkolanmäen Navetanvintin 
tarina sai alkunsa päähänpistosta 
kunnostaa vanha käytöstä poistu-
nut navettarakennus pitopaikaksi 
latotansseille. ”Yhteistyökumppa-
nin etsiessä paikkaa elämysillal-
liskohteelle ehdotin, että meidän 
navetanvintistä saadaan teille hyvä 
pitopaikka”, idean äiti Eija Jukkola 
nauraa. ”Navetta oli ollut eläimis-
tä tyhjillään tällöin jo muutaman 
vuoden, joten tämä tuntui heti so-
pivalta ratkaisulta. Taustalla tie-
tenkin oli mielessä vintin hyödyn-
täminen muihinkin tilaisuuksiin.”

Vuoden 2013 kevään ja kesän ai-
kana navetanvintti tyhjennettiin, 
kunnostettiin ja sisustettiin uu-
teen uskoon. Vintin kätköistä löy-
tyneet vanhat esineet hyödynnet-
tiin somisteeksi tilaan. Vanhoista 
heinäseipäistä tehtiin seinä, suvun 
vanha kivimankeli päätyi pöydiksi 
ja nurkasta löytynyt valtavan ko-
koinen jyväarkku palvelee nykyään 
tarjoilupöytänä. ”Kierrätys ja van-
han innovointi uuteen käyttöön on 
ehdottomasti toimintamme kul-
makiviä. Meillä Navetanvintti ja 
myöhemmin valmistuneet uudet 

tilat ovat täynnä erilaisia tarinoita, 
joita vanhat käyttöesineet kantavat 
mukanaan. Tämä luo tiloille oman 
kiehtovan tunnelmansa.”

Ajatus yritystoiminnasta konk-
retisoitui seuraavana talvena on-
nistuneiden elämysillallisten ja 
Navettabileiden jälkeen. Tilojen 
vuokraus ja juhlapalveluiden tar-
joaminen tuntui suvun naisille 
ominaiselta ja kiinnostavalta, joten 
yritys Navetan Naiset Ay laitettiin 
pystyyn kahdeksan hengen voimin 
tutulla porukalla. ”Meiltä kysytään 
usein, millaista on työskennellä 
omien sukulaisten kanssa. Meille 
se on ollut iso voimavara. Meillä on 
hyvä porukka, jossa jokaisen vah-
vuuksia päästään hyödyntämään 
eri vaiheissa. Töihin on mukava 
tulla kun tietää, että työkavereihin 
voi luottaa”, Eija kertoo ja jatkaa 
saman tien kiitellen apujoukkoja. 
”Vaikka tätä naisvoimin pyörite-
täänkin, niin suvun miehistä on 
ollut meille ihan korvaamaton apu 
rakentamisessa ja oikeastaan pitkin 
kesää muissakin askareissa, heidän 
panostaan ei sovi unohtaa.”

Toiminta keskittyi nopeasti hää-

palveluiden tarjoamiseen, kesä-
kahvilatoimintaan sekä muiden 
juhlatilaisuuksien järjestämiseen 
omissa tiloissa. Kaiken toiminnan 
taustalla on aito halu olla tekemäs-
sä asiakkaiden tärkeistä päivistä tai 
vapaa-ajan hetkistä niin stressittö-
miä ja vaivattomia kuin mahdol-
lista. ”Panostamme palveluun ja 
teemme kaiken työmme koko am-

mattitaidollamme ja sydämelläm-
me. Haluamme, että vieraamme 
nauttivat vähintään yhtä paljon 
kuin mekin nautimme työsken-
nellessämme.”

Tällä hetkellä Lohtajalla sijait-
sevan Navetanvintin lisäksi ala-
kerran navettaan on kunnostettu 
myös kaksi muuta juhlatilaa, jotka 

voidaan pitää lämmitettyinä tal-
vella. Hääjuhlat, yritystilaisuudet, 
syntymäpäivät, muistotilaisuudet 
ja pikkujoulut ovat kahvilatoimin-
nan lisäksi suurimmat osat liike-
toiminnasta nykyään. 

Teksti: Eveliina Jukkola

Navetanvintin naisia ja Navettabileiden järjestelysakkia. Kuva: Elisa Karhula.
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- kaikki maan- 
   rakennustyöt
- Kaivinkonetyö 
- Traktorityöt 
- maansiirto ajot

www.koneurakointilampela.fi

puh.  
040 5734362

LVI- JA PELTITYÖ
RUTANEN OY
TOHOLAMPI        0400-878 667

•LVI-asennukset/huolto
•LVI-tarvikkeet
•Rakennuspeltityöt
•Putkityöt (asennukset  
  sekä saneeraukset)
•Vesikiertoiset  
  lattialämmitykset

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

Toimimme koko Keski-Pohjanmaa 
alueella!

www.demeca.fi

Korjaamopalvelua jo vuodesta 1987

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

y Suomen Kylät ry. 14.05.2018

Kirjoituskilpailu kyläilemisestä 
kutsuu jakamaan unohtumatto-
mat kyläilymuistot ja -kokemuk-
set. Vierailut ystävien kodissa tai 
mökillä ovat tärkeä osa monen 
suomalaisen elämää. Kyläillään 
sukulaisissa, naapureissa, ystävillä 
tai vieraillaan hoitokodissa. Toi-
saalta perinteinen kyläily on vä-
hentynyt, kun elämä on kiireistä 
ja tuttuja tavataan yhä useammin 
vain Facebookissa.

Kilpailu on valtakunnallinen ja 
kaikille avoin. Mukaan voi osal-
listua tosipohjaisella tai kaunokir-
jallisella tekstillä. Palkintosumma 
on 8 000 euroa, josta voittaja saa 5 
000 euroa ja loput jaetaan tuoma-

riston harkinnan mukaan.
Tuomaristoon kuuluvat arkisto-

tutkija Marja-Leena Jalava, kir-
jailija Olli Jalonen, kustantaja Jo-
hanna Korhonen, toimittaja Jaana 
Kosunen, tal. kand. Juha Kuisma, 
valt. toht. Pekka Perttula, järjes-
töneuvos, FM Jukka Salminen ja 
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

Kilpailun järjestävät Maaseudun 
Sivistysliitto, Maahenki-kustanta-
mo, Suomen Kylät ry, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Suomen Ko-
tiseutuliitto, Eläkeliitto sekä Siskot 
ja Simot -yhteisö. 

Kilpailuun voi osallistua lähet-
tämällä kirjoituksen 1.11.2018–
28.2.2019 välisenä aikana:
verkkolomakkeella osoitteessa 

www.finlit.fi/kylaillaan tai  postit-
se osoitteeseen Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 
00171 Helsinki, merkitse kuoreen 
tunnus ”Kyläillään!” tai sähköpos-
tin liitetiedostona osoitteeseen 
keruu@finlit.fi, merkitse aihekent-
tään tunnus ”Kyläillään!”.

Tarkemmat keruuohjeet löytyvät 
SKS:n arkiston sivuilta.

Lisätiedot:
 
SKS:n arkisto, puh. 020 1131 240 
keruu@finlit.fi /www.finlit.fi  
Maaseudun Sivistysliitto, 
puh. 040 5636 876, 
raija.kallioinen@msl.fi /www.msl.fi
Suomen Kylät ry,  
puh. 045 249 1162, 
sofia.tuisku@kylatoiminta.fi

Kirjoituskilpailu kyläilemisestä  
- kerro tarinasi ja voita!

Avoimet kylät -päivänä 9.6.2018 
noin 500 kylää ympäri Suomen 
avaa ovensa ja kutsuu tutustumaan 
toimintaansa, asukkaisiinsa ja pal-
veluihinsa. 

Viime vuonna tapahtuma oli 
maamme suurin yksipäiväinen 
yleisötapahtuma yli 100 000 osal-
listujalla. Mukana on kyläyhteisö-

Tervetuloa Avoimiin kyliin 
la 9.6.2018

jä Oulun Varjakasta Porvoon Kul-
looseen ja kaikki ne tarjoavat kä-
vijöille omannäköistään ohjelmaa. 
Keskipohjalaisia kyliä oli viime 
vuonna Suomi 100 avoimet kylät 
-päivässä 15 kylää.

Avoimet kylät -päivä raottaa ky-
lätoiminnan monipuolista sisältöä 
koko kansalle ja tarjoaa mahdolli-

suuden tutustua kyliin ajanvietto- 
ja asumispaikkoina. Yhteisöt ovat 
kylien vahvuus, ja siihen puoleen 
pääsee tutustumaan parhaiten tu-
tustumalla paikalliseen elämään. 
Pienet yhteisöt eivät ole sulkeu-
tuneita, vaan toivottavat tervetul-
leiksi uudet kyläläiset, vapaa-ajan 
asukkaat ja matkailijat.

ASUMAAN: As oy Saharati. 
Myytävät kaksiot Väliviirteentie 
335 as 3 ja 4, Kokkolan kaupunki.
Myytävä/vuokrattava kolmio 
as 1, Pirkko Tuomaala puh. 050 
327 3565
MYYTÄVÄT TALOT: Ruotsa-

Tule tutustumaan uuteen kesäteatteriin, harjoitukset käynnissä.
Kylätälolla esillä Seija Nykvistin öljyväritöitä.  
(esillä 1.7. asti)
Yllätyskeikalla Elvis, tiesithän että Elvis elää!!! Passojantie 183.  Kälviä

Väliviirteentie 345

-kioski auki
-kahvitarjoilu
-musiikkiesityksiä
-perunanmyyntiä

lantie 12. Avoinna tutustumista 
varten klo 12-13. Tuula Kailajär-
vi puh. 044 0560 784
Lintubongausta Karjajärvellä 
klo 13-15. Tuomo Puutio. Omat 
makkarat mukaan. Opastus seu-
rantalolta metsäautotietä.

Tervetuloa kylään!
Väliviirteen kyläyhdistys

Metsäratamuseon ovet auki. Pinolankatu 1, Eskola
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•  Alkuperäiset Sveaverkenin 
lantakoneet ja varaosat, Odin, 
Elin, DM sekä  lietepumput

•  Jourdain kalusteet, mukana 
suosittu hiljainen etuaita

• KRAIBURG-matot navettaan
•  Ransucon kotimainen tuotanto

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

��

Timanttityö Syri Oy
Korkeahuhdantie 170,  

Kokkola
Puh. 040 0664 835

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

2016 | nauta 4  79 

2016 | nauta 4  79 

PUH. 020 7879 650 * WWW.MIEDONMETALLI.FI

Konemyyjämme 
Kokkolassa ja Ylivieskassa

Petri Kivioja 
050 345 7160
Traktorit

Ilkka Jokitalo
050 338 1960
Työkoneet

Palvelemme  
asiantuntevasti.

Tervetuloa! 

WWW.TURUNKONEKESKUS.FI

Toni Mård 
040 544 3576
Traktorit, työkoneet

Ratakatu 22, YlivieskaKauppakaari 2, 
Kokkola

Viime syksynä Kaustisen Salon-
kylässä yllätyttiin, kun paikallis-
lehti kertoi Rauman sillan mene-
vän remonttiin. Kylätie katkeaisi 
liikenteeltä uuden vuoden alusta, 
mutta kyläläisille asiasta ei ollut 
aiemmin mainittu. Ainoa vihje 
tulevasta oli syksyllä sillalla hää-
ränneet työmiehet, jotka testasivat 
sillan kantavuutta. 

Kylällä ei kuitenkaan aikailtu. 
Aktiivisen nuorisoseuran väki jär-
jesti nuorisoseurantalolle tiedotus-
tilaisuuden, jossa kunnan tekninen 
johtaja ja urakoitsijan edustaja ker-
toivat tulevasta. 

Salonkylän mäkinen ja mut-
kainen kylätie on joen halkoma. 
Kylätiellä on kaksi siltaa ja kulku 
työmaan aikana aiheutti huolta 
etenkin siltatyömaan takana asu-
vien koululaisten koulukyydeistä 
sekä pelastusviranomaisten kulku-
reiteistä. Sillan taakse pääse käy-
tännössä vain Jylhän kylän kautta 
kiertämällä Tuoremaantietä, tai 
Kokkolan suunnasta Viitaveden-
tietä. 

Tien oli määrä olla poikki tam-
mikuun alusta kesäkuun puolivä-
liin. Virallinen kiertotie oli Ely-
keskuksen mukaan Viitaveden 
kautta soratietä, joka kolminker-
taisti matkan kylältä Kaustisen 
keskustaan. Perhojoen rantaa pit-
kin kulkee myös pieni muutaman 
kilometrin viljelystie Koivukan-
kaalta Aroon, jota pitkin pääsee 
kulkemaan kylän toiseen päähän. 

Nuorisoseuran väki lähti maan-
omistajien pakeille ja haki luvan 
käyttää viljelystietä kiertotienä 
tammikuusta kelirikkokauden al-
kuun saakka. Korjaustyön urakoit-
sija lähti yhteystyöhön mukaan 
vastaamaan tien laitosta ja kun-

Siltatyömaa laittoi kiertoteille

Kylätie poikki puolen  
vuoden ajan Salonkylässä

nossapidosta ja Kaustisen kunta 
lupasi huolehtia tien aurauksesta. 
Nuorisoseura sitoutui valvomaan 
tien käyttöä ja kuntoa. Edelly-
tyksenä tien käytölle oli 30 km/h 
nopeusrajoitus ja tien sulkeminen, 
kun se pehmenee keväällä liikaa. 
Näin kyläläisten matkanteko hel-
pottui ja pidemmiltä kiertämisiltä 
vältyttiin kolmen kuukauden ajan.

Koululaisia kuljettanut linja-au-
to ei kevytrakenteiselle kiertotiel-
le lähtenyt, vaan koulukyytiä var-
ten tehtiin maanomistajan luvalla 
kääntymispaikka sillan läheiselle 
pellolle. Työmaan ajan sillan vie-
ressä on ollut kävelysilta, jota pit-
kin lapset tulivat aamuisin odotta-
maan linja-autoa. 

Jokirannan kiertotien mentyä ke-
lirikon myötä käyttökieltoon useat 
sillan takana asuneet ratkaisivat 
kulkemisen ajamalla autonsa sil-

lan toisella puolen, ja kulkivat sil-
lalle saakka jalkaisin. Koko kevään 
ajan kylätiellä on kohdannut en-
nätysmäärän ihmisiä, kyläläisten 
liikkuessa milloin pyörällä, kävel-
len tai potkukelkalla. Kevättalvella 
rohkeimmat kulkivat jopa jään yli 
aurattua jäätietä pitkin. 

Kun sillan kansielementit nos-
tettiin paikoilleen toukokuun 
alussa, paikalla oli seuraamassa 
paljon kiinnostuneita kyläläisiä. 
Pian työmaa on valmis ja sillan on 
määrä avautua liikenteelle kesä-
kuun puolivälissä. Liki puoli vuot-
ta kestänyt työmaa ei tehnyt sillan 
takana asuvien kyläläisten elämäs-
tä helppoa. Uusi silta on kuiten-
kin entistä leveämpi, kestävämpi ja 
ennen kaikkea turvallisempi.  

Teksti: Helena Koivusalo

Siltatyömaa huhtikuussa ennen kannen nostoa. Työmaan ajan joen yli pääsi kävelysiltaa pitkin.   
Kuva: Helena Koivusalo.

Kevään tullen sillan takana asuvat toivat autoja työmaan taakse ja kul-
kivat jalkaisin sillan yli.  
Kuva: Minna Koivusalo
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 Metsänomistajanumeroon 26.4.2017 alla oleva 2-palstaisena  
  
 

                                  K-P:N MM OY LKV [A]     mmoy@anvianet.fi  
                                    www.metsamarkkinointi.com     
                                Pitkänsillankatu 20 c Kokkola  0400-564433 MP  040-7277467PE  
VÄLITÄMME  MAASEUDUN MAA- JA METSÄTILAT, TONTIT JA VANHATKIN 

                        KIINTEISTÖT   EDULLISESTI JA ASIANTUNTEVASTI,  
kts www-sivulta myynnissä olevat tontit, omakotitalot, maatilat, metsätilat ja 

rantakohteet. Teemme myös metsäarviot, arviolausunnot, kauppakirjat, jakokir-
jat, perukirjat, sukupolvenvaihdoksen asiakirjatyöt ja perinnönjakokirjat. 

 
    

 
 

 

www.kaustisenosm.fi
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- Rakentamisen suunnittelua -
Luomala 2, 69600 Kaustinen
rauno.kaustinen@kaustinen.fi

puh. 0400 267 440

Peltipalvelua mittatilauksena jo  
kahden uosikymmenen ajan

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

Lyhyesti EU:n uudesta  
tieto-suoja-asetuksesta

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli 
voimaan 24.5.2016. Siirtymäajan 
jälkeen asetusta aletaan sovel-
taa 25.5.2018 alkaen. Tavoittee-
na on henkilötietojen käsittelyn 
avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
lisääminen. Lisäksi vahvistetaan 
rekisteröityjen oikeuksia valvoa 
henkilötietojensa käsittelyä. Kan-
sallisella lainsäädännöllä voidaan 
täydentää sääntelyä silloin, kun 
asetus antaa siihen mahdollisuu-
den. Kansallinen säädösvalmistelu 
on vielä kesken.

Asetus koskee kaikkia toimijoi-
ta, jotka käsittelevät henkilötietoja 
eivätkä yhdistykset tee tästä poik-
keusta. Toiminnan laajuudella ei 
ole merkitystä. Henkilötieto on 
mikä tahansa tieto, joka voidaan 
yhdistää johonkin henkilöön, ku-
ten esim. nimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, pankkitiedot tai 
ip-osoite. Käsite on laaja.

Henkilötietojen käsittelyllä tar-
koitetaan tietoihin liittyvää tai 
kohdistuvaa toimea, esim. kerää-
mistä, tallettamista, järjestämistä, 
käyttämistä ja luovuttamista. Tie-
tojen käsittelyä on siten esimer-
kiksi yhdistyksen jäsenrekisterin 
ylläpitäminen tai kun yhdistys 
muun toimintansa vuoksi ylläpi-
tää henkilörekisteriä. 

Oleellista tietojenkäsittelyn osal-
ta on, että sille on olemassa käsit-

telyperuste. Asetus tuntee kuusi 
käsittelyperustetta, joita ovat:

    sopimus
    oikeutettu etu
    suostumus
    lakijulkisen
    tehtävän suorittaminen
    rekisteröidyn suojaaminen.
Käsittelyperusteen olemassaolos-

ta on aina varmistauduttava ja on 
kyettävä osoittamaan käsittelyn 
asetuksenmukaisuus. On kiinni-
tettävä huomiota siihen, mitä tar-
koitusta varten henkilötietoja ke-
rätään ja miten niitä käsitellään.

Dokumentoinnin vaatimus li-
sääntyy. Kirjattavaksi tulee hen-
kilörekisterien käyttötarkoitus ja 
on pystyttävä kertomaan, miten ja 
milloin tiedot on kerätty. Lisäk-
si tulee kirjattavaksi suunnitelma 
miten tieto suojataan sekä toimin-
tasuunnitelma tietosuojamurron 
sattuessa. Jokaisesta henkilörekis-
teristä on tehtävä tietosuojaseloste. 
Tärkeätä on, että dokumentointi ja 
suunnitelmat pidetään ajan tasalla.

Muistilista
1) Kartoita tietojen kerääminen 

/ dokumentoi se. Miten tietoa ke-
rätään? Mihin tiedot tallennetaan? 
Ketkä käsittelevät tietoa? Tietojen 
säilytysaika? Miten tiedot poiste-
taan?

2) Listaa kaikki erilaiset henki-
lötietolistat + laadi niille tietosuo-

jaseloste. Varmistu käsittelyperus-
teen olemassaolosta.

3) Huolehdi, että kykenet toi-
mittamaan rekisteröidyille näiden 
pyytämät tiedot. Varmista tietojen 
poistamisen mahdollisuus.

4) Selvitä tietoturvan taso. Ar-
vioi riskit ja tee toimintasuunni-
telma. Dokumentoi suunnitelma 
tietoturvadokumenttiin. Liitä do-
kumenttiin tietoturvajärjestelmän 
toimittajan oma toimintasuunni-
telma.

EU:n tietosuojatyöryhmä laatii 
ohjeistusta asetuksen tulkinnasta ja 
kansalliseen lainsäädäntöön tarvit-
tavia muutoksia arvioidaan oikeus-
ministeriön asettamassa työryh-
mässä. Tietosuojavaltuutetun toi-
misto tiedottaa tulevista ohjeista 
verkkosivuillaan. Suositeltavaa on 
säännöllisesti seurata tietosuoja-
valtuutetun toimiston ohjeistusta.

Mikäli tämä artikkeli poikii lisä-
kysymyksiä tai mikäli yhdistykses-
sänne tarvitaan apua/neuvoja ase-
tusta koskevissa kysymyksissä, olen 
mielelläni käytettävissänne. Minut 
tavoittaa pääsääntöisesti perjantai-
sin kello 09.30 - 12.00 puhelinnu-
merosta 040 550 7636. Mikäli en 
pysty heti vastaamaan puheluunne 
voitte jättää minulle soittopyynnön 
tekstiviestillä.

Turussa 19.3.2018
Tommi Siro

Hyvinvointi  
on kaikkien asia

Kannuksen kaupunki on ihmisel-
le sopivan kokoinen paikka asua ja 
yrittää. Maaseutumainen kaupun-
ki on parhaimmillaan ihanteelli-
nen kasvupaikka lapsille, elämisen 
paikka aikuisille ja luo turvallisuut-
ta myös vanhenevalle väestölleen. 
Sillä ajatuksella on Kannusta ke-
hitetty viime vuosina yhteistyössä 
kaupungissa toimivien yhdistysten 
ja yhteisöjen kanssa.

Hyvinvointi koostuu monista 
tekijöistä. Peruspalveluiden lisäk-
si kuntalaisten elämään vaikuttaa 
myös se, mitä kaupunki pystyy tar-
joamaan vapaa-ajalle ja millaisia 
toimintaedellytyksiä on olemas-
sa. Kannuksessa on oivallettu yh-
teistyön voima. ”Yhdessä olemme 
enemmän” -teeman pohjalta on 
rakennettu mm. tapahtumakoko-
naisuuksia, joissa useammat toimi-
jat ovat mukana. Yhteistyön kautta 
tapahtumien järjestäminen on hel-
pompaa ja isommat tapahtumat ta-
voittavat myös paremmin yleisönsä.

- Kannuksessa on tehty vuosien 
aikana monia selvityksiä, joilla on 
kartoitettu asukkaiden toiveita ja 
tarpeita, kertoo HyvinvointiKan-
nuksen projektipäällikkö Katri 
Kykyri.

- KitinVaparin liikunta-alueen 
ympärille on rakennettu toimin-
nallinen kokonaisuus, jossa yhä 
useammat kannuslaiset viettävät 
vapaa-aikaansa monipuolisten lii-
kuntaharrastusten parissa. Tämän 
kevään aikana aluetta täydentää 
vielä skeittiparkki, joka toteutetaan 
Kannuksen Rullaajat ry:n hank-
keen myötä, kertoo Kykyri. 

Yhteistyön voima on nähty mer-
kitykselliseksi myös yli kuntarajo-
jen. Verkostoitumisen ja yhteistyön 
uskotaan luovan parempia toimin-
taedellytyksiä sekä yrityksille että 
myös yksityisille henkilöille.  Yksi 
merkittävä hyvinvointia vahvista-
va asia on positiivinen ilmapiiri. 
Jokainen asukas voi olla mukana 
luomassa yhteisöllisyyttä ja teke-
misen meininkiä. Hyvinvointi –
hankkeen kautta on etsitty uusia 
tiedottamisen ja viestittämisen 
väyliä ja keinoja, digiaikakautta 
hyödyntämällä.

-Kannuksen kaupunki on panos-
tanut viime vuosina asukkaiden 
hyvinvoinnin edistämiseen ja se 
lisää asukkaiden osallistumismah-
dollisuuksia Katri Kykyri arvioi.

Työ hyvinvoinnin edistämiseksi 
ei tule koskaan valmiiksi.  Kaupun-

ki tunnetaan vahvoista kolman-
nen sektorin toimijoista ja heidän 
kanssa on tarkoitus etsiä mahdol-
lisia uusia toimintamalleja rikas-
tuttamaan tarjontaa entisestään.

Olemme hankkeen kautta pys-
tyneet kokeilemaan erilaisia toi-
mintamalleja ja uskon, että niistä 
jalostuu meille pysyviä käytänteitä. 
Yhteistyön merkitystä ei voi kos-
kaan liiaksi korostaa. Olemme tä-
män kevään aikana jo järjestäneet 
useampia yhteispalavereita eri toi-
mijoiden kesken, Kykyri kertoo.

Tiiviin yhteistyön avulla voidaan 
vähentää päällekkäisyyksiä ja lisätä 
synergiaetuja. Aidot kohtaamiset 
vahvistavat toimijoiden yhdessä 
tekemisen henkeä ja sen uskotaan 
näkyvän myös lopputuloksessa. 
Osallistuminen ja yhteisöllisyys 
ovat asioita, joita hyvinvoiva ihmi-
nen kaipaa elämäänsä. On tärkeää 
olla osa isompaa kokonaisuutta 
ja on tärkeää saada äänensä kuu-
lumaan. Tältä pohjalta Kannuk-
sessa kehitetään kaupunkia kohti 
tulevaisuutta; luodaan asukkaille 
mahdollisuuksia mielekkääseen 
tekemiseen ja lisätään asuinviih-
tyvyyttä monilla eri tavoilla, yh-
teistyössä.
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- Elintarvikkeet
- Rauta- ja Rakennustarvikkeet
- Pellettiä ja Kutterinpurua

- Puutarhamullat ja -lannoitteet
- Toholammin Apteekin  
   palvelupiste ja Posti

Tervetuloa palvelevaan kyläkauppaan !

Poikkitie 19, Sykäräinen. Puh. 06-862 3003, 040 510 4090

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

Poikkea Pehmikselle ja take away kahville!

 
Heinolankaari 10, 67600 KOKKOLA 
Myymälä p. 010 768 4660      www.hankkija.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

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

Menneisyyden jättämiä jälkiä 
on kaikkialla, jos vain osaa pitää 
silmänsä ja korvansa auki. Tämä 
tiedetään Kokkolan yliopisto-
keskus Chydeniuksessa, joka 
on kerännyt yli 800 paikkaker-
tomusta historiallisen Keski-
Pohjanmaan alueelta. Paikka-
kertomukset sijaintitietoineen 
löytyvät Genius Loci -internet-
sivustolta (https://geniusloci.
chydenius.fi/).

”Genius loci” on latinaa ja tar-
koittaa ”paikan henkeä”. Paikan 
henki rakentuu paikallisesta histo-
riasta ja kulttuuriperinnöstä: fak-
tatiedoista, legendoista, tarinoista 
ja sepitteistä, jotka syntyvät, elävät 
ja muuntuvat sukupolvelta toiselle.

Genius Loci -sivusto julkaistiin 
vuonna 2014. Toukokuussa 2018 
sivusto sai täydennystä viidestä 
kulttuuriperintöreitistä, jotka ovat 
Pohjanlahden rantatien reitti, pap-
pilareitti, hylkyreitti, Eskolan met-
särata ja Wirkkalan taiteilijapolku.

Kulttuuriperintöreitit tarjoavat 
kiinnostavia ja jännittäviä kohteita 
omaehtoiseen matkailuun histori-
allisen Keski-Pohjanmaan alueel-
la. Kunkin reitin kartta ja opastus 
löytyvät Genius Locista. Sivusto 
toimii myös mobiilissa, joten koh-
teisiin liittyviä tekstejä, valokuvia, 

Kulttuuriperintö  
houkuttelee retkelle

videoita, haastatteluja ja musiikkia 
on helppo katsoa myös kohteissa 
paikan päällä.

Reittikuvauksista on tehty kieli-
versiot suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Kulttuuriperintömatkailu 
on maailmanlaajuinen trendi, jon-
ka uskotaan vain kasvavan.

–Tarinat kiehtovat ihmistä, tote-
aa tutkija Kari Ilmonen yliopisto-
keskus Chydeniuksesta.

Matkailukonsepteja

Reittien on tarkoituksena luoda 
paikallista kulttuuriperintöä hyö-
dyntäviä matkailukonsepteja maa-
seudulla toimivien yhdistysten, yh-
teisöjen ja yritysten käyttöön.

–Kohteita ja niihin liittyviä pal-
veluita on helpompi markkinoida, 
kun ne on teemoitettu kokonai-
suuksiksi, Kari Ilmonen sanoo.

Reitit on suunniteltu yhdessä 
paikallisten toimijoiden kanssa.

–Ylhäältä päin näitä ei voi sanel-
la. Paikalliset ihmiset ovat omien 
kulttuuriperintökohteidensa par-
haimpia asiantuntijoita.

Esimerkiksi Wirkkalan taiteilija-
polku on ideoitu yhdessä Virkka-
lan perinneseuran puheenjohtaja 
Pekka Kivelän kanssa. Polun läh-
töpiste sijaitsee Kaustisella taitei-

lija Ilmari Wirkkalan kotitalos-
sa Kraatarimuseolla. Kraatarilta 
matka jatkuu Kansantaiteenkes-
kukseen, jossa on esillä Ilmarin 
18-vuotiaana maalaama kolmi-
osainen seinämaalaus.

Kaustisen jälkeen vuorossa Ve-
teli, jossa on Ilmari Wirkkalan 
suunnittelema kotiseutumuseo. 
Vetelin kirkkomaalla on puoles-
taan Ilmarin ja tämän pojan Ta-
pion suunnittelemat sankarimo-
numentit. Kirkon läheisyydessä 
seisoo myös Tapion valmistama 
Raivaaja-patsas.

Vetelin jälkeen matka jatkuu 
Perhoon, jonka kirkossa on Ilma-
ri Wirkkalan alttarimaalaus Erä-
maan Kristus. Perhosta palataan 
takaisin Kaustiselle, jonka kirkko-
maalla on Ilmarin suunnittelema 
Kuorikosken kirkonrakentajien 
muistomerkki. Seurakuntata-
lon edessä on puolestaan Ilmarin 
suunnittelema ja hänen poikansa 
Taunon muotoilema Kreeta Haa-
pasalon patsas.

Genius Loci -sivuston rakenta-
mista ja kulttuuriperintöreittien 
kokoamista on rahoittanut Poh-
janmaan ELY-keskus maaseu-
tuohjelmasta.

Teksti: Maija Ahonen

Raivaaja-patsas on Wirkkalan taiteilijapolun varrella. Kulttuuriperintöreittien 
opastus ja kohde-esittelyt löytyvät Genius Loci -sivustolta. Kuva: Krista Järvelä
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Kaustisella sijaitseva Kansalää-
kintäkeskus tarjoaa monenlaisia 
hoitoja, majoitus- ja ravintolapal-
veluita. 

- Majoittujista valtaosan muo-
dostavat erilaiset ryhmät, jotka 
hakeutuvat Kaustiselle hyvien ja 
tehokkaiden hoitojen houkuttele-
mina, kertoo talouspäällikkö Päi-
vi Harju. Majoituspaketteihin voi 
yhdistää hoitojen lisäksi erilaisia 
aktiviteetteja, kuten liikuntaa, mu-
siikkia sekä tanssia.

Hoitopaketteja löytyy yhdes-
tä vuorokaudesta aina seitsemään 
vuorokauteen saakka.  Hyvä ja 
monipuolinen kuntosali on asiak-
kaiden käytössä ja sauna lämpiää 
joka ilta. Kaustinen on tunnettu 
musiikkipitäjä ja tämä näkyy myös 
ohjelmistossa, paikalliset peliman-
nit soittavat Kaustislaista kansan-
musiikkia ja tanssimusiikkia.

Hyvinvointia  
jäsenkorjauksella 

Viime vuosina voimakkaasti 
suosiotaan kasvattaneella jäsen-
korjauksella hoidetaan monen-
laisia vaivoja. Kaustisen Kansan-
lääkintäkeskus on asian suhteen 
ajanhermolla tarjoamalla alan 
huippuosaajien vastaanottoja. Jä-
senkorjaus onkin Kansanlääkintä-
keskuksen ylivoimaisesti suosituin 
hoitomuoto.

Jäsenkorjauksella hoidetaan ylei-
simmin alaselän vaivoja, niska- ja 
hartiaseudun kiputiloja, hiirikät-
tä sekä polvi- ja nilkkaongelmia.  
Hoidossa keho käsitellään koko-
naisvaltaisesti, eli huomio keskit-
tyy myös kipualueen ulkopuolelle.

- Varsinainen vaivan aiheutta-
ja ei välttämättä ole kipualueella. 
Tämän vuoksi on tärkeää hoitaa 
kehoa riittävän laajalta alueelta, 
kertoo useita vuosia Kansanlääkin-
täkeskuksessa työskennellyt jäsen-
korjaaja/hieroja Kari Taivassalo.

Jäsenkorjaus on hellävarainen 
hoitomuoto.

- Sormilla tunnustellaan ja tut-
kitaan sekä hoidetaan kipualuet-

Meillä olet hyvissä käsissä 
Hyvinvointia ja hemmottelua jo 30 vuotta

ta. - Usein hoidettava saa avun jo 
yhdellä käsittelykerralla, mutta jos-
kus vaaditaan pari käyntiä. Mikäli 
vaiva ei helpota siinä ajassa, täytyy 
siihen hakea muuta apua, Taivas-
salo toteaa.

Taivassalo kehottaa ihmisiä ha-
keutumaan jäsenkorjaajan vastaan-
otolle mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa.

- Usein käy niin, että jäsenkorjaa-
jalle lähdetään vasta vaivan ollessa 

todella ärhäkkä. Tällöin ongelma-
alue saattaa ehtiä tulehtumaan pa-
hastikin. Omaa kehoa kannattaa 
kuunnella, ja hakea apua heti vai-
vojen ilmaantuessa.

Jäsenkorjaaja muistuttaa oman 
panoksen tärkeydestä vaivojen en-
naltaehkäisyssä.

- Heikko lihaskunto vaikuttaa 
niveliin. On ensiarvoisen tärkeää 
huolehtia riittävästä liikunnasta ja 
lihaskunnon ylläpitämisestä.

Ikaalisissa asuva Marita Haapa-
niemi on vieraillut Kaustisen Kan-
sanlääkintäkeskuksen jäsenkorjaa-
jien luona jo kahdeksan vuotta. 
Hän päätyi kokeilemaan hoito-
muotoa ystäviensä innostamana.

- Minulla oli pahoja niska- ja 
hartiaseudun kipuja. Saatuani jä-
senkorjauksesta erittäin puoltavia 
suosituksia päätin hakeutua Kaus-
tiselle. Lisäinnostaja asiaan oli 

Maria Haapaniemi, Kari Taivassalon hoidossa.

Kaustisen Kansanlääkintäkeskus on ajanhermolla tarjoamalla alan huippuosaajien vastaanottoja. Hoitopaketteja löytyy yhdestä vuorokaudesta aina 
seitsemään vuorokauteen saakka. 

lääkärini, joka kehotti hakemaan 
rohkeasti lisäapua jäsenkorjauk-
sen parista.

Haapaniemi on todella tyyty-
väinen vuosien aikana Kansan-
lääkintäkeskuksesta saamaansa 
apuun.

- Erittäin merkittävää on myös, 
että jokaisen jäsenkorjauskerran 
ansioista pärjään pitkän pätkän 
ilman kipuihin tarvittavia lääk-
keitä, Haapaniemi iloitsee.

Jäsenkorjauksen rinnalla Kan-
sanlääkintäkeskuksessa on tar-
jolla paljon erikoishierontahoi-
toja, yrttikylpyjä, lämpöhoitoja, 
kosmetologihoitoja, kampaajan 
palvelut sekä fysioterapiaa. Läh-
tökohtaisena ajatuksena on, että 
saman katon alla kansanlääkintä 
ja koululääketiede toimivat yh-
teistyössä. 

Meillä olet hyvissä 
käsissä!

www.kansanlaakintakeskus.com

KANSANLÄÄKINTÄKESKUS
Hotelli Kaustinen, puh. 06 865 0200
terveyskyla@kansanlaakintakeskus.com

Kaustinen 
-paketti 2 vrk
• Majoitus 2 hh
• Puolihoitoruokailut
• Vapaa-ajan ohjelmaa arkipäivisin
•  Päivittäinen sauna ja kuntosalin   

vapaa käyttö
•  Hieronta 30 min tai jäsenkorjaus 20 min 

130,- / hlö / 2 vrk

Tervetuloa 
kylhän!

Palvelut:
majoitus, ravintola, juhlat, kokous, jäsenkorjaus, 
hieronta, erikoishieronnat, kosmetologi, kampaaja jne.

KAUSTINEN
KÄLVIÄ  
KANNUS  
TOHOLAMPI

Kun suunnittelet tulevaisuutta, 

valitse kumppaniksesi vakaa, turvallinen 

ja paikallinen perheyritys Junnikkala.

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta. 

Kun myyt metsää, kysy aina ensin meiltä tarjous 

leimikostasi. Tai kun rakennat, tule puhumaan puusta.

 

Junnikkala on aidosti paikallinen perheyhtiö, joka tuntee 

oman alueensa metsät, työllistää lähiseudun ihmisiä ja 

kasvattaa hyvinvointia. Ja mikä on metsän myyjälle 

tärkeintä: Junnikkala maksaa aina hyvin ja nopeasti.

Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta

a
lt
a
v
a
n
ti
.fi

Junnikkala on 

aidosti paikallinen 

perheyhtiö.
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 Kälviän teatterikesässä tapahtuu nyt mullistus. Teatteri on saanut ni-
mekseen Iloinen Kyläteatteri ja esiintymispaikka on aivan uusi. Jotakin 
vanhaakin kuitenkin on säilynyt. Kokkolanseudun opisto on kuvioissa 
mukana niin kuin ennenkin. Esitys valmistuu Opiston opintopiirinä. 
Myöskin esityksen ohjaaja Anni-Veera Aitolehti on tuttu aiemmilta 
vuosilta ja suurin osa näyttelijöistä oli mukana jo viime vuonna.

     
Uutena yhteistyökumppanina on Kälviän Jokikylän kyläyhdistys, joka 

huolehtii uuden teatterin puitteista Jokikylätalolla. Uusi esiintymislava ja 
rinnekatsomo ovat luonnonkauniissa kylämiliöössä kylätalon kupeessa. 
Kälviän keskustasta on teatterille matkaa vain neljä kilometriä. Väliaika-
kahvitus järjestetään sisätiloissa, jossa on esillä myöskin Seija Nykvistin 
öljyväritöitä.

     Kesän näytelmä on komedia Vanhan hamsterin hotelli, johon kä-
sikirjoituksen on tehnyt Marita Kärkkäinen. Näyttelijöitä on kaikkiaan 
kymmenen ja tietysti yksi hamsteri.

Ristiriidat ja rakkauden puute 
sävyttävät sukulaisyhteisön elämää

Tohotuli-teatteri pistää paras-
taan, kun se tänä kesänä esittää 
Häkkilässä Toteutuneiden toi-
veiden unelmaa. Se on tunnetun 
kaustislaisen kulttuuripersoonan 
Kai-Eerik Känsälän käsialaa ai-
van käsikirjoituksesta ohjaukseen 
saakka.

Se on farssi, joka sijoittuu Toho-
lammin Kortenevalle. Siellä asuu 
pienehkö sukulaisyhteisö naapu-
reina: Anna ja Onni Korteneva 
sekä heidän 16-vuotias poikansa 
ja Onnin sisko, joka on vanhapii-
ka. Annan myötäjäisinä mukana 
tuli myös hänen äitinsä eli Onnin 
anoppi Helga Lindblom.  Korte-
nevalla asuu myös jaetun tilan tois-
ta puolta Onnin veli Paavo Korte-
neva Aino-vaimonsa kanssa. Kun 
elämään vaikuttavat myös Terttu, 
pahanilmanlintu, ja vieras kulkija, 
kaikki on mahdollista.

Känsälä sanoo, että farssi on tyy-
lilajina näyttelijöille esityksenä 
haastava. Farssi on komedia, jonka 
viihdyttävyys perustuu väärinkä-
sityksiin, absurdeihin tilanteisiin, 
verbaaliin huumoriin ja nopeaan, 
loppua kohden kiihtyvään juoneen.

TOHOTULI-TEATTERIYHDISTYS ESITTÄÄ HÄKKILÄN KESÄTEATTERISSA 

FARSSIKOMEDIAN  Täyttyneiden 
toiveiden unelma

ESITYKSET Kirkkojärventie 156, Toholampi
PE 6.7. klo 19 ensi-ilta | SU 8.7 klo 13 & 19
TI 10.7 klo 19 | TO 12.7 klo 19 | MA 16.7 Klo 19 
KE 18.7 klo 19 | PE 20.7 klo 19 | SU 22.7 klo 13 & 19

Käsikirjoitus ja ohjaus 
Kai-Eerik Känsälä

Katettu  
katsomo!

Liput: 15€ aikuiset, 5€ lapset sekä
12€ eläkeläiset ja ryhmät (min.10 henk.)

Ennakko- ja ryhmävaraukset: 
tohotuli.teatteri@gmail.com tai 
p. 046 534 6894.

Näytelmän oikeuksia valvoo Näytelmäkirjailijaliitto.

Elämää Kortenevalla

- Näytelmässämme ei ole seiso-
via kohtia eli jatkuvasti mennään 
vauhdilla eteenpäin, kuin televisi-
on komedioissa konsanaan.

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Kai-
Eerik Känsälä uskoo, että Toteu-
tuneiden toiveiden unelma laukai-
see katsojan nauruhermot, mikä on 
yksi kesäteatterin tarkoituskin.

- Tietysti, kun kyseessä suku-
laisyhteisö, mukaan mahtuu su-
vun sisäisiä riitoja. Yksi näytelmän 
teema on myös rakkauden puute, 
Känsälä naurahtaa.

Näytelmässä on yhdeksän roolia 
ja kahdeksan näyttelijää eli yksi 
esiintyy kahdessa roolissa. Esitys 
tuntuu varmasti läheiseltä toho-
lampilaisille, kun sen tapahtumat 
sijoittuvat omalle paikkakunnalle, 
mutta sen lisäksi puhuttelee myös 
keskipohjalaista teatteriyleisöä 
teemojensa ja myös käytettävän 
murteen puolesta. Näytelmässä 
musiikista vastaa Entisen Nuore-
ten Bändi yhdessä näyttelijöiden 
kanssa.

Känsälän aiemmin esitetystä ta-
rinasta täysin uudistetun näytel-
mäkäsikirjoituksen kantaesitys on 
Häkkilän kesäteatterissa 6.7. ja 
näillä näkymin se nähdään kesän 

Kesäteatteria Keski-Pohjanmaalla... saa nauraa 

Kortenevan väkeä. Tohotuli-teatterin näyttelijät tuovat Häkkilän kesä-
teatteriin tällä kertaa Toteutuneiden toiveiden unelman. Sen käsikirjoi-
tus ja ohjaus ovat tunnetun kaustislaisen kulttuuripersoonan  Kai-Eerik 
Känsälän käsialaa.

aikana kymmenen kertaa.
Toteutuneiden toiveiden unelma, 

roolit:
Anna Korteneva: Marjo Hau-

kilahti, Onni Koteneva: Jarmo 
Nuolioja, Onnin vanhapiika sis-

ko: Anne Alakotila, Annan äiti 
ja Onnin anoppi Helga Lind-
blom: Anne Nuolioja, Kortenevan 
16-vuotias poika Olli: Petteri Sep-
pälä,  Onnin veli Paavo Korteneva: 
Jarmo Pesola, Paavon vaimo Aino: 

Terhi Elamaa, kylän pahanilman-
lintu Terttu: Annu Kopsala ja vie-
ras kulkija: Jarmo Pesola. 

Teksti ja kuva: Jorma Rekonen

Jotakin vanhaa,  
jotakin uutta
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Lipunmyynti 046 933 1075 
tai www.eskolankyla.fi 
Liput 15 e / 6-12 v. 7 e 
Ryhmät yli 20 henk. 13 e 
Kysy myös teatteripakettia ruokailuineen! 

Esitykset heinäkuussa 
ti ja to klo 19, su klo 14 ja 19, la 21.7. klo 14 

Valtakunnallinen Vuoden kylä 2001 ja 2017 www.eskolankyla.fi 

Käsikirjoitus: Arto Ojakangas Ohjaus: Kesäteatterin työryhmä & Markus Kaarto 

 

Lounasruokala Pikku-Pässi, Eskola-talo, Koulutie 3, 69150 Eskola www.eskolankyla.fi 

Eskolan Kesäteatteri 2018—Teatteriruokailu 

Metsäradan menyy 

Vihersalaatti 
Graavilohi-riisisalaatti 

Ananas-porkkanaraaste 
Krutongit, siemensekoitus 

 
Porsaan ulkofilee 

Uudet perunat 
Koskenlaskija-kasvisgratiini 

Viherpippurikastike 
 

Marinoitu marjasalaatti 
valkosuklaakermalla 

 
Maito, vesi, kotikalja 

Talon leipää, levitteet  

Tee kesäteatterikokemuksestasi täydellinen! 

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

Teatteripaketti sisältää 

 Teatterilipun näytelmään ”Loppukiri” 

 Ruokailun Lounasruokala Pikku-Pässissä valin-
tanne mukaan ennen tai jälkeen esityksen 

 Väliaikakahvit pullineen teatterilla 

Huom. Sitovat varaukset viimeistään viikkoa en-
nen esitystä, ryhmillä kaksi viikkoa ennen esitystä.  

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

Mikäli ruokailette ennen esitystä, teatteriliput lunastetaan 
kahvilipukkeineen Lounasruokala Pikku-Pässissä. Jos taas ruo-
kailette esityksen jälkeen, saatte liput ja kahvilipukkeet suo-
raan teatterin lippukassalta. Voitte toki myös tilata lippunne 
ennakkoon toimitettavaksi. 

Varaukset ja tiedustelut: 046 933 1075 / 044 947 9102 

Eskolan metsärata, Pikkurata, oli aikansa suurimpia työllis-
täjiä alueellaan ja muokkasi Eskolan nykyisen kaltaiseksi 
värikkääksi ja avoimeksi kyläksi. Vetureita kutsuttiin pikku-
pässeiksi, mistä myös ravintolamme sai nimensä. 
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Vihersalaatti 
Graavilohi-riisisalaatti 

Ananas-porkkanaraaste 
Krutongit, siemensekoitus 

 
Porsaan ulkofilee 

Uudet perunat 
Koskenlaskija-kasvisgratiini 

Viherpippurikastike 
 

Marinoitu marjasalaatti 
valkosuklaakermalla 

 
Maito, vesi, kotikalja 

Talon leipää, levitteet  

Tee kesäteatterikokemuksestasi täydellinen! 

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

Teatteripaketti sisältää 

 Teatterilipun näytelmään ”Loppukiri” 

 Ruokailun Lounasruokala Pikku-Pässissä valin-
tanne mukaan ennen tai jälkeen esityksen 

 Väliaikakahvit pullineen teatterilla 

Huom. Sitovat varaukset viimeistään viikkoa en-
nen esitystä, ryhmillä kaksi viikkoa ennen esitystä.  

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

Mikäli ruokailette ennen esitystä, teatteriliput lunastetaan 
kahvilipukkeineen Lounasruokala Pikku-Pässissä. Jos taas ruo-
kailette esityksen jälkeen, saatte liput ja kahvilipukkeet suo-
raan teatterin lippukassalta. Voitte toki myös tilata lippunne 
ennakkoon toimitettavaksi. 

Varaukset ja tiedustelut: 046 933 1075 / 044 947 9102 

Eskolan metsärata, Pikkurata, oli aikansa suurimpia työllis-
täjiä alueellaan ja muokkasi Eskolan nykyisen kaltaiseksi 
värikkääksi ja avoimeksi kyläksi. Vetureita kutsuttiin pikku-
pässeiksi, mistä myös ravintolamme sai nimensä. 

Uusia tuulia Salonkylän kesäteatterissa 
Kesällä 2018 nähdään Tankki 

täyteen katetusta katsomosta uu-
den ohjaajan voimin. Viime syys-
kuusta lähtien Salonkylän nuo-
risoseurantalon ovesta on kulke-
nut joka tiistai sisään näyttelijöitä 
vihreissä Sulo Vilen -pipoissaan. 
Kevään tullen harjoituksissa on 
rehkitty viikonloppuisinkin ja vih-
doin kesäkuun kuudes päivä koit-
taa odotettu ensi-ilta. Tälle kau-
delle ryhmä sai Perhonjokilaakson 
kansalaisopistosta uudeksi ohjaa-
jakseen Kai-Eerik Känsälän. 

Känsälän johdolla lähdettiin dra-
matisoimaan Neil Hardwickin 
käsikirjoittamaa Tankki täyteen 
-televisiosarjaa kesäteatterin näyt-
tämölle. ”Valitsin tämän komedian 
Salonkylään, koska on jo henkises-
ti samankaltaista se, että kylän sil-
ta on korjattavana ja käyttökiellos-
sa koko harjoitus- ja esityskausien 
ajan”, kertoo Känsälä. 

Tapahtumapaikka ei ole televisi-
osta tuttu pohjoishämäläinen kir-
konkylä, vaan oma kotimaakun-
tamme Keski-Pohjanmaa. Pieni, 
mutta niin kotoinen yhteisö kes-
kipohjalaisten ihmisten joukossa. 
”Toivottavasti mahdollisimman 
moni löytää esityksemme, jota on 

tehty sitoutuneesti, intohimoisesti 
ja suurella sydämellä”, toivoo oh-
jaaja.

Kesälle 2018 valmistuu myös 
kauan odotettu katettu katsomo 
nuorisoseurantalon takapihalle. 
Kiinteä katsomo rakentuu talon 
taakse varastoineen ja totuttu jär-
jestys muuttuu, kun esityssuunta 
vaihtuu katsomon ja lavan vaihta-
essa paikkaa. Katsomoa on raken-
nettu hankerahoituksella ja tal-
koovoimin ja myös esityslava saa 
katon päällensä. Tänä kesänä ei 
sateen sattuessa kastu yleisö eikä 
näyttelijät. 

Salonkylässä esitetään kesäte-
atteria kahdeksatta vuotta, mutta 
vain kerran esitys on jouduttu kes-
keyttämään kovan ukkosen vuok-
si. Katettu katsomo selkänojineen 
tuo kuitenkin yleisölle mukavuutta 
verrattuna aikaisempiin muovituo-
leihin ja urheilukentältä lainattuun 
katsomoon – eikä pieni sadekaan 
ole enää haitaksi teatterimatkaa 
suunnittelevalle. 

Tankki täyteen oli yksi 1980-lu-
vun katsotuimmista kotimaisista 
komediasarjoista. Näytelmä kertoo 
tarinaa Vilénin huoltamoasemalta, 
jolla ei juuri käy asiakkaita uuden 
ohikulkutien myötä.  Salonky-

län nuorisoseura herättää Sulo ja 
Emmi Vilénin huoltamon henkiin 
ja lavalla kohtaavat kansalle tutut, 
jopa ikoniset hahmot. Vilénin pa-
riskunnan rooleissa nähdään Lea 
ja Mauri Koivusalo, Jari Salo 
on legendaarinen Reinikainen ja 
Vilénien aikamiespoika Juhanaa 
esittää Mano Kattilakoski.

Ryhmän uuden tulokkaan, pas-
torin roolissa nähtävän Matti 
Mustajärven harjoituksen määrä 
on hiukan yllättänyt. ”Voisi sanoa, 
että 80 prosenttia on harjoittelua 
ja toistoa, kun taas 20 prosenttia 
siitä saatua lopputulosta.” 

”Muutaman minuutin pätkää 
varten on voitu tehdä tunteja töitä 
ja sitten kohtaus on lavalla hetkes-
sä ohi”, nauraa myös syksyllä ryh-
mässä aloittanut Nina Ahlholm, 
jolla on jo aiempaa kokemusta 
harrastajateatterin lavalta. Haus-
kaa meillä on kyllä ollut, vakuut-
tavat molemmat kilpaa.

Tankki täyteen ensi-ilta Salon-
kylän nuorisoseuralla torstaina 7.6 
klo 19. Ryhmän kuulumisia ja tie-
dotusta voit seurata Facebookissa 
sivulla Tankki täyteen/Salonkylän 
näyttelijät

Teksti ja kuva: Helena Koivusalo

Kesäteatteria Keski-Pohjanmaalla... saa nauraa 

Katettu katsomo työn alla huhtikuussa. Katsomo on rakennettu talkoo-
voimin.
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Kyläkoulun uusi elämä
Kun Välikannuksen kyläkoulu 
lakkautettiin vuoden 2014 syk-
syllä, tuntui se kylän kuolemalta. 
Koulun asuntosiivessä oli ollut 
kirjasto, sekin oli lopetettu jo 
aikaisemmin. 

Koulu oli myytävänä vuoden 
2017 joulukuuhun asti, jolloin 
osto- ja myyntiliike Antade Oy:n 
omistaja Marko Välisaari osti kou-
lun. Hän on pikkuhiljaa siirtänyt 
liiketoiminnan Välikannukseen ja 
samalla tehnyt pientä remonttia 
koululla saaden hyvät myyntitilat 

liikkeelleen. Tarkoituksena on re-
montoida koulun asuntosiipi per-
heen vakinaiseksi asunnoksi. 

Koulu herännyt  
Ruususen unesta

Kun tänä vuonna pääsiäislauan-
taina vietettiin Antade Oy:n ava-
jaisia, tuntui se kyläläisistä suurel-
ta juhlalta. Vieraita kylällä oli run-
saasti, kaikki eivät sopineet kou-
lun entiseen juhlasaliinkaan, joka 
oli tehty huutokauppakamariksi. 
Koulun viereen oli kyläyhdistys 

tehnyt pääsiäiskokon, joka sekin 
veti illalla paljon väkeä. Tuntui 
kuin Välikannus olisi herännyt 
eloon Ruususen unesta!

Huutokauppoja  
ja nettimyyntiä

Marko Välisaari on ollut keräilijä 
koko ikänsä. Kun ammatinvaihto 
tuli akuutiksi, perusti hän Antade 
Oy:n n. 3 vuotta sitten Kannuk-
seen. Liike on toiminut tätä ennen 
kahdessa paikassa Kannuksessa. 
Koululla on nyt riittävästi tilaa 

n.1300 neliötä, josta asuntosiipi 
on noin viidesosa. 

Antade Oy:llä on lisäksi netti-
myyntiä, kirpputori, huutokaup-
pa pidetään kerran kuukaudessa,  
suunnitelmissa on myös pihakirp-
putoreja, joissa myyntipaikat olisi-
vat ilmaisia. 

Tärkeimmät erikoistumistavarat 
ovat vanhat rahat, militaria, kellot 
ja korut. Antade Oy tekee myös 
kuolinpesien tyhjennyksiä, ostaa 
tavarat ja samalla tulee kuolinpesät 
näin siivottuakin. Tavaroiden kier-
rättäminen on nykyaikaa ja erittäin 

suotavaa ja hyödyllistä. 
Välikannuksen koululla on ky-

läläisten omistama museo. Marko 
Välisaari tekee kylämuseon tava-
roille oman paikan, jossa ne saavat 
olla edelleen nähtävillä. Hyvä näin, 
koska kyläläiset ovat olleet huolis-
saan museotavaroiden kohtalosta.

Onneksi Välikannuksen koululle 
löytyi hyvä ostaja, joka tuo kylä-
koululle uutta elämää ja toimintaa. 

teksti ja kuvat
Irmeli Annanolli 

Myytävää riittää  Välikannuksen vanhalla koululla, josta löytyy niin vanhaa kuin 
uuttakin, keräilijoille sekä kirpputoriväelle.Voit ostaa paikan päällä, tai klikkailla net-
tisivuilta, kertoo Antade Oy:n  toiminnanjohtaja Marko Välisaari, kainalossaan tytär 
Kiia Välisaari.
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Kyläkoulun uusi elämä

Keski-Pohjalaista litiumia liikenteeseen

Liikenne ja liikkuminen käyvät 
läpi nopeaa ja voimakasta muu-
tosta. Öljy vaihtuu sähköön. 
Hybridi- ja täyssähköautot 
yleistyvät, maailman suurimman 
automarkkinan Kiinan, toimi-
essa esimerkkinä. Suomella on 
ainutlaatuinen mahdollisuus 
tuottaa liikenteen sähköistymi-
sen tarvitsemia raaka-aineita, 
kuten litiumia.

Keski-Pohjalaisen Keliber Oy:n 
litiumtuotantohanke on yksi mer-
kittävimmistä ja pisimmälle eden-
neistä eurooppalaisista projekteis-
ta. Yhtiöllä on Keski-Pohjanmaal-
la hallussaan useita Li-esiintymiä. 
Yhtiön kaivoksiltaan tulevaisuu-
dessa louhima malmi tullaan kul-
jettamaan Kaustisen Kalavedel-
lä sijaitsevalle rikastamolle, jossa 
tuotetaan spodumeenirikastetta. 
Kaustiselta rikaste kuljetetaan 

Kokkolan suurteollisuusalueelle, 
missä tuote jatkojalostetaan li-
tiumkarbonaatiksi.

Keliberin malmiesiintymien ja 
tuotantolaitosten sijainti Keski-
Pohjanmaalla on strategisesti ja 
logistisesti yksi yhtiön toiminnan 
vahvuuksista. Olemassa oleva inf-
rastruktuuri Kaustisella ja Kokko-
lassa tarjoaa yhtiölle erinomaiset 
toimintaedellytykset. Kokkolan 
satama Suomen kolmanneksi suu-
rimpana mahdollistaa erinomaiset 
yhteydet Eurooppaan ja maail-
manlaajuisille markkinoille. Sijain-
ti Vaasan energiaklusterin, Kokko-
lassa sijaitsevan Pohjois-Euroopan 
merkittävimmän kemianteollisuu-
den keskittymän ja Kokkolan yli-
opistokeskus Chydeniuksen akku-
laboratorion läheisyydessä mah-
dollistaa yhteistyön paikallisten 

toimijoiden kanssa akkukemikaa-
litestauksessa ja tuotekehityksessä.

”Litiumesiintymiemme sijain-
ti perusinfrastruktuuriltaan erin-
omaisella Keski-Pohjanmaalla on 
meille tärkeä kilpailutekijä. Alu-
eelta löytyy vahvaa kemian osaa-
mista ja voimakas paikallisen yh-
teisön tuki. Esimerkiksi Kaustisen 
kunta yhtiömme kotipaikkana 
on ollut hankkeemme vahva tu-
kija heti hankkeen alusta lähtien.  
Näistä lähtökohdista on hanketta 
ollut todella hyvä viedä eteenpäin”, 
kiittelee Keliber Oy:n toimitus-
johtaja Pertti Lamberg.

Yhtiö on kuluneen vuoden aika-
na viimeistellyt lopullista kannat-
tavuusselvitystä sekä tehnyt laajoja 
ympäristövaikutusten arviointeja.  
Yhtiö on aloittanut neuvottelut 

potentiaalisten asiakkaiden kans-
sa lopputuotteen toimitussopi-
muksista ja käynnistänyt valmis-
telut investoinnin rahoittamiseksi. 
Investointipäätös edellyttää vielä 
lopullisen kannattavuusselvityk-
sen valmistumista sekä toiminnan 
kannalta keskeisten lupien saamis-
ta. 

”Lupaprosesseissa olemme 
edenneet hyvässä yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa noudattaen 
ennakkoneuvottelumenettelyä eli 
niin sanottua Äänekosken mallia. 
Virallisten lupien lisäksi meille on 
tärkeää, että meillä on myös so-
siaalinen toimilupa. Haluamme 
kaikessa toiminnassamme huo-
mioida niin ympäröivän luonnon 
kuin paikalliset yhteisöt ja ihmi-
set. Olemme jo ennen toiminnan 
varsinaista aloitusta tehneet aktii-

visia suojelutoimia maakotkalle ja 
viitasammakolle. Paikallisille yh-
teisöille tavoitteenamme on olla 
avoimesti ja rehellisesti omista 
tavoitteistaan ja toimenpiteistään 
kertova kumppani”, toteaa toimi-
tusjohtaja Lamberg.

Keliberin yli 200 miljoonan eu-
ron investointi tulee toteutuessaan 
olemaan yksi kaikkien aikojen 
suurimmista Keski-Pohjanmaalla. 
Yhtiö tulee työllistämään suoraan 
noin 140 – 150 henkilöä eri tehtä-
viin. Yhtiö tähtää akkulaatuisen li-
tiumkarbonaatin tuotannon käyn-
nistämiseen vuoden 2020 kuluessa.

Teksti:  
Jarmo Finnilä,  

viestintä- ja hallintopäällikkö, 
Keliber Oy

Keliber Oy:n täyssähköautolla 
on kuljettu pitkin Keski-Poh-

janmaan kauniita maisemia 
lähes vuoden ajan.

Kuva: Teemu Hujanen.
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LAITOSKUNTOUTUS - AVOKUNTOUTUS
- YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO

Kysy tarjous  
intervalli- ja 
virkistys- 
jaksoista

Hotelli-
tasoinen 
majoitus 
Kitinrivissä
2 hh 88 €/yö

- SUOLAHOITO
  10 €/kerta
  50 €/6 kerta 20 €

- Kehon  
  koostumusanalyysi
  

25 €
- kuivavesihieronta

Tiesithän, että Kitinkannuksessa saa fysioterapia-
hoitoja myös avokuntoutuksena lääkärin lähetteellä!

Ota yhteyttä:
puh. 044 5754 523

info@kitinkannus.fi
www.kitinkannus.fi

Kesätarjouksemme 31.8. 2018 saakka

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

Pajamäen perinnekeskuksessa, 
talon entisen isännän, valtio-
päivämies Matti Miika Kotilan 
kotitalossa pidettiin lauantaina 
7.4. 2018 mielenkiintoinen 
seminaari, jossa käsiteltiin Suo-
men itsenäistymisen ja vapaus-
sodan/sisällissodan aikaa.

Seminaariin saatiin alustajaksi 
tuon ajan erikoisasiantuntija do-
sentti Samu Nyström. Hän alusti 
aiheesta Suomalaiset ja itsenäisty-
misen monet vaiheet 1917-1920. 
Suomesta ei tullut itsenäinen ja 
yhtenäinen kansakunta yhdessä 
yössä. Dosentti Samu Nyströmin 
alustuksessa käytiin läpi itsenäis-
tymisvuosien monia vaiheita ja 
tilanteita, joiden kautta Suomesta 
lopulta muodostui itsenäinen ta-
savalta. 

Matti M. Kotilan pojanpoika, 
tohtori ja Espoon ammattikorkea-
koulun yliopettaja Hannu Kotilan 
esityksen aiheena oli Matti Kotila, 
Tasavaltalainen talonpoika. Matti 
M. Kotila oli Suomalaisen puolu-
een kansanedustajana itsenäisty-
misen kuohuvina vuosina, joita ei 
ole aiemmin tutkittu. Alustuksessa 
käytiin lävitse lamppilaisen kan-
sanedustajan poliittinen toimin-

Tasavaltalainen talonpoika-seminaari  
Pajamäen perinnekeskuksessa

Matti M. Kotila

ta 1916 vaaleista maaliskuuhun 
1919. Itsenäistymiseen liittyviä 
tapahtumia alustaja tarkasteli siinä 
muodossa kuin ne näyttäytyivät 
paikallisena ilmiöinä Lampilla ja 
paikallisina tapahtumina. Han-
nu Kotilan lähteinä olivat olleet 
Kokkola- ja Vaasa-lehdet, koska 
tuohon aikaan ei Keskipohjanmaa 
vielä ilmestynyt. Matti Kotila oli 
oman puolueensa näkemyksistä 
poiketen laillisuuden ja itsenäisyy-

den järkkymätön kannattaja.
Seminaarin alustuksia oli kuun-

telemassa noin 80 kiinnostuneen 
henkilön joukko. Alustukset 

toivat esille aivan uusia näkökul-
mia vapaussodan vaiheisiin ja ta-
pahtumiin sekä valtakunnallisesti 
että paikallisesti.

Tilaisuuden yhteydessä julkais-
tiin Hannu Kotilan kirjoittama 
teos Tasavaltalainen talonpoi-
ka, Matti M. Kotila Suomalaisen 
puolueen kansanedustajana. Sitä 
on saatavana Pajamäen perinne-
keskuksessa, jossa on heinäkuun 
ajan Kotilan suvun kamarissa esillä 
Pajamäen entisen isännän, valtio-
päivämies Matti Kotilan elämästä 
ja toiminnasta kuvia ja materiaalia.
    

Anna-Maija Kujala

Kyläyhdistykset voisivat tarjota maahan-
muuttajille osallisuuden kokemuksen

On huomattu, että luku- ja kirjoi-
tustaidottomille maahanmuuttajille 
aiemmin tarjottu perinteinen kou-
luopetus ei tuota hyviä tuloksia. 
Siksi opetus- ja kulttuuriministe-
riö on kutsunut opintokeskukset 
ja kansanopistot mukaan kehittä-
mään uudenlaista mallia kotou-
tumiskoulutukseen. Maaseudun 
Sivistysliitto on työssä mukana, ja 
kutsuu nyt jäsenjärjestönsä mukaan 
kehitystyöhön.

Kotoutumisen kolme kivijalkaa 
ovat koulu tai työ, hyvinvointi ja 
osallisuus – jos yksikin näistä puut-
tuu, kotoutuminen ei onnistu. Siksi 
opintokeskukset kutsuvat järjestöt 
mukaan uuden mallin kehittämi-
seen: järjestöt voivat tarjota osalli-
suuden kokemuksen. Ne pystyvät 
tarjoamaan aivan toisenlaista peda-
gogiikkaa: yhdessä oloa, tekemällä 
oppimista ja tutustumista. Osalli-
suuden kokemus luo motivaatiota 
oppia kieltä, ja kielenoppiminen 
tukee osallisuutta.

- Meidän opintokeskuksien vah-
vuutena ovat jäsenjärjestömme – 
verkostomme pystyvät tarjoamaan 
kielikoulutusta arkielämässä. Se on 
tärkeää, koska kieltä opitaan siellä, 
missä sitä käytetään, sanoo projek-

tista Maaseudun Sivistysliitossa 
vastaava Virpi Harilahti-Juola.

Maahanmuuttajille on tarjottava 
kielenopetusta yhteensä 25 tuntia 
viikossa, jotta se voidaan laskea 
hänen henkilökohtaiseen kotoutu-
missuunnitelmaansa. Opintokes-
kusten tai niiden jäsenjärjestöjen 
tarjoaman opetuksen viikottainen 
osuus olisi viisi tuntia, kansanopis-
tojen osuus loput 20 viikkotuntia. 
Opetuksen perustana toimii Va-
paan sivistystyön lukutaitokoulu-
tuksen opetussuunnitelmasuositus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
tukee koulutusta rahallisesti, joten 
mukaan lähtevä järjestökin hyö-
tyy. Kyläyhdistyksille kielikou-
lutuksen tarjoaminen toisi uusia 
osallistujia toimintaan, kerryttäisi 
kassavaroja ja voisi kehittää yhdis-
tyksen toimintaa eteenpäin.

Ensimmäiset kokeilut käynnis-
tyvät syksyllä, ja valituilta alueilta 
etsitään mukaan myös kyläyhdis-
tyksiä. Otamme yhteyttä suoraan 
valituille alueille, kun ne varmis-
tuvat.
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Kun SyrinKylälle  
Saatiin SähKövalo

Keski-Pohjanmaan kylillä ele-
tään nyt valokuituverkon tuomaa 
ihmeiden aikaa. Vielä emme tiedä, 
mitä kaikkea se tuo tullessaan. 

Mutta korppukahveja emme 
varmaankaan enää ole tarjoamassa 
valokuidun asentajille. Toisin oli 
sähkölinjojen vetäjillä 1900-luvun 
alkupuolella. Esimerkiksi Lestijär-
ven Syrinkylän sähköistäjät saivat 
juoda korppukahveja ähkyyn asti.

Kateutta ja  
ivanpilkahdusta

Keskipohjanmaa-sanomalehdes-
sä 6.8.1929 julkaistussa pakinassa 
nimimerkki Sakeus kuvaa hienosti 
kylän tunnelmia silloista ihmettä 
eli sähkön vastaanotettaessa.

”Lestijärven alkuasukkaat ovat 
kauan ja kenties pienellä kateu-
della, kenties joskus pieni  ivan 
pilkahdus suupielessä katsoneet 
autoillaan sivu kulkiessaan Toho-
lammin ja Kannuksen sähkövaloja 
pimeinä syysiltoina. 

”Kateus sydämessä silloin, kun 
sähkövalo on kirkkaana valaissut 
talojen tupia ja kamareita, ivanhy-
my silloin, kun Korpelan Voiman 
vehkeet ovat ronklanneet ja reis-
tailleet ja vesi vähissä ollut, kuten 
syksyllä 1925.

Monttööri 

”Mutta nyt Syrinkylän miehet 
ovat innostuneet asiaan ja hekin 
päättäneet ottaa valoa Korpelan 
Voimalta. Kukapa viitsii pimeässä 
öljytuikun valossa istua, kun kerran 
on valoakin saatavissa.”

Monttööri [asentaja] Sakri  
Määttälä ja apumies Viljami Vuo-
tila kuljettivat Toholammilta pol-
kupyörällä lankakimppuja ja nup-
peja asennusta varten.

”Ja Syrin miehet ovat olleet myös 
tosipoikia. Metsästä on vedetty 
pylväät ja tukit, nojapuut ja veh-
keet ja pantu pystyyn amerikkalai-
sella vauhdilla.”

Pääkatkaisijan  
kieraisu

”Ja 29 päivänä heinäkuussa 1929 
illalla kaikki oli valmista. Jännitty-
neinä kymmenissä taloissa odotet-
tiin ylimonttööri Sakri Määttälän 
kohtalokasta pääkatkaisijan kierai-
sua.  Joku vanhempi naisihminen 
epäili yrityksen onnistumista, lyö-
tiinpä pieniä kahvivetojakin kor-
pun kera.”

 Sakri ja Viljami kulkivat tarkis-
tamassa joka talon ja töllin, jotta 
kaikki olisi illalla kello 9 kunnossa.

”He kielsivät kakaroita ja nais-
väkeä varsinkin koskettelemasta 
nappuloihin, ettei saa salamanis-
kua.”

Kieltoa toteltiin niin hyvin, että 
”pikku pojat konttasivat kynnyk-
sen yli ja naisväki kulki toisen puo-
len pihtipieltä halaten”

Eräs vanha mies epäili yritystä ja 
sanoi: ”P-n vehkeitä ne ovat, sama 
vaikka ilmaan ammun.”  Mutta 
ukkoparka meinasi saada selkään 
ja lautamies aikoi antaa haasteen 
kunnianloukkauksesta.

Koitti vihdoin 29. päivän ilta. 
Monttööri kävi salaperäisen nä-

köisenä muuntajalla, josta kieraut-
tamalla sähkön piti tulla.

”Vaimoväki   
löi reisiinsä”

Ja yhtäkkiä tuli sähköä ja tavaton 
riemu syntyi Syrin kylässä. ”Ihmi-
set ihmettelivät, vaimoväki löi rei-
siinsä, ukkojen nysät sammuivat ja 
poikaviikarit hyppivät Intianitans-
sia, kukot rupesivat kiekumaan ja 
kanat kotkottamaan ja niputtelivat 
nokkamunia. ”

Ihmiset juoksivat ympäri kylää 
katsomassa, joko sinne oli tullut 
valoa. Kylän sähköistystä puuhan-
nut lautamies kulki arvokkaan nä-
köisenä koko kylän läpi, kuten en-
nen haastematkoilla. 

Jupileerattiin  
korpuilla

”Kun oli suuremmasta ihmette-
lystä selvitty, ryhdyttiin kahvin-
keittopuuhaan. Kahvipannut pori-
sivat, autot ja moottoripyörät ha-
kivat korppuja ja nyt jupileerattiin. 

Ylimonttööri valitti meille apu-
laisineen, että oli kahviin ja korp-
puun revetä. Niin valtava oli tarjoi-
lu. Ja yö meni pilalle. Vasta aamu-
yöstä hiukan levähdettiin. Mutta 
mitä merkitsee yksi kesäyö tämän 
riemun humussa.”

Nyt on siis Syrissä sähkövalo.
”Toivotaan, että kanat munivat 

niin runsaasti, että sähkölaskut 
munilla maksetaan.”

Kirjoittaja:  
Anne Ruuttula-Vasari

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 

Ihmeiden aikaa 
kylillä korppukahvien merkeissä

JUKKOLANMÄEN
NAVETANVINTTI

Kahvilamme avoinna 
kesäsunnuntaisin 

24.6.-26.8. klo 14 - 19.

www.navetanvintti.com

Asiakaspalvelu 06 874 7350, asiakaspalvelu@korpelanvoima.fi
Sähkönsiirron tekninen asiakaspalvelu 06 874 7231

Vikapäivystys 24 h  06 873 222  
www.korpelanvoima.fi

Lähellä asiakasta

PELTONIEMI & POJAT
ULLAVANTIE 9, KAUSTINEN

Puh. 0400 878 672

Kuvassa Korpelan Voiman vanhalla konttorilta kuvattu idyllinen valokatkaisija.  
Löytyykö Sinulta kuvia tai kertomuksia Korpelan Voimasta, jotka haluaisit jakaa muidenkin kanssa? 
Ota yhteyttä:Korpelan Voima / Jenni Perälahti, puh. 044 774 7220 tai jenni.peralahti@korpelanvoima.fi 
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Minna ja Juha Kiilin maitotilalla 
Sastamalassa vallitsee leppoisa 
tunnelma. Navettaa sen rakenta-
misesta, aina vuodesta 1984 asti 
piinannut lieteongelma ratkesi 
lähes kertaheitolla loppukesästä 
2017, kun Minna luki iltapäi-
väkahvilla lehdestä tarinan 
isännästä, joka oli päässyt eroon 
ainaisesta ”lautajumpasta”.

Kiilit tulivat Minnan kotitilan 
isäntäväeksi 2000-luvun alussa, 
missä Minna jo pikkutyttönä oli 
ollut mukana todistamassa liet-
teen kanssa tuskailua. – Minun 
tehtäväni oli pitää lehmiä ylhäällä 
ja kuivata, kun äiti ja isä yhdessä 
laittoivat lietettä eli veden ja lau-
dan kanssa melomalla yrittivät 
saada kuilut virtaamaan, Minna 
muistelee.

– Lietekourut tässä navetassa ja 
vuonna 2007 valmistuneessa laa-
jennuksessa ovat aina olleet kerta-
kaikkisen huonosti virtaavat, Min-
na jatkaa. – Mikään ei ole koskaan 
auttanut, ei kuivikkeen vaihto eikä 
kuivikemäärän vähentäminen. 
Vettä on laskettu paineella kou-
ruihin vuosien saatossa valtavat 
määrät ja työaikaa tuhlattu pelk-
kään paskan melomiseen reilusti 
toistakymmentä tuntia joka viikko.

– Kiertelin messuilla, soittelin fir-
moihin ja kyselin, että eikö tosiaan 
ole mitään toimivaa lietesysteemiä, 
Juha kertoo. – Olimme suunnitel-
leet kuivalannalle vaihtamista ja 
viimeisenä keinona jopa lehmien 
lähtöä, Juha jatkaa. – Molemmilla 
oli ollut pinna tiukalla lieteongel-
man takia etenkin viimeiset puoli 
vuotta, kun kesän sääkin oli mitä 
oli.

– Lieteongelma rajoitti jo mei-
dän perheen sosiaalisia suhteita-
kin. Lapsia näki harvoin ja eikä 
kyläilylle tahtonut löytyä aikaa. 

Minna ja Juha Kiili ovat tyytyväisiä lietteenkierrätykseen

Yli 30 vuoden laudalla melominen jäi historiaan

Aina ennen joulua melottiin ko-
urut mahdollisimman tyhjiksi, sit-
ten pidettiin pari päivää vapaata 
ja jo tapanina taas pää punaisena 
lietteen kimpussa. Ja aina oli sel-
känahassa ikävä tunne, että mitä 
useamman päivän lietteen laittoa 
venyttää, sitä isompi homma siellä 
on vastassa, Minna kertoo.

– Kun näin lehdessä Demecan 
asiakkaan lietetarinan, jäi iltapäi-
väkahvi kesken ja juoksin siltä is-
tumalta suoraan Juhan luokse na-
vettaan. Pari päivää vielä mietittiin 
skeptisinä, mutta lopulta soitettiin 
Demecalle ja sovittiin edustajan 
kanssa treffit, Minna nauraa.

Myyjän asiantuntemus 
vakuutti

– Demecan myyjä, Johannes, tuli 
paikalle, käveli navetalla, kokeili 
kouruja laudalla, kurkisti lopuksi 
kokoojakuiluunkin ja totesi, että ei 
mikään ongelma, kyllä tämä saa-
daan toimiaan. Ajattelin, että mis-
tähän hoidosta tämä on karannu, 
puhuu aivan pölhöjä, Juha nauraa. 
– Jotenkin sai meidät kuitenkin 
suostumaan, vaikka vielä papereita 
tehdessäkin olimme varmoja, et-
tei tämä toimi meillä kuitenkaan. 
”Uskokaa nyt jo, kyllä se toimii!” oli 

Johanneksen vastaus. Kyllä se oli se 
asiantuntemus, mikä vakuutti.

Yritys kantaa vastuunsa 
loppuun asti

– Asennuspäivänäkin Minna 
oli vielä skeptinen, että perutaan 
kaupat, mutta onneksi Juha piti 
päänsä, ei varmaan peruta, isän-
täväki kertoo yhdessä. – Sitten 
lähtee vaikka lehmät, jos tämä ei 
toimi, mutta pakko kokeilla. Jotain 
täytyy nyt tapahtua, ei kukaan voi 
koko ikäänsä viettää navetassa ja 
meloa paskaa.

– Oli muuten tosi hyvällä huu-
morilla varustettuja asentajia, meil-
lä oli hauskat kaksi päivää, Juha 
muistelee. – Asentajat loksauttivat 
putket ja pumput paikoilleen ja 
kertoivat, että ”tulee tässä mitä ta-
hansa ongelmia, niin loppuviimein 
tämä kyllä pelaa. Niin kauan täällä 
käydään, että tämä pelaa.”

– Alkuun liete olikin niin han-
kalaa, että se ei meinannut heti 
lähteä virtaamaan, ja ehdimme jo 
säikähtää, että eikö systeemi toi-
mikaan. Soitimme, ja Demecalta 
tuli asentaja paikalle ja laittoi ajan 
kanssa säädöt kohdilleen ja opasti 
parhaan tavan käyttää systeemiä, 
Juha kertoo.

– Jo alkoi tapahtua ja kuilujen 
sisältö muuttua juoksevaksi. Sen 
koommin ei ole enää lietettä käsin 
laitettu!

– Ihana huomata, että on ole-
massa yritys, joka oikeasti kantaa 
vastuunsa loppuun asti! Emme 
ole tottuneet siihen alan yritysten 
kanssa asioidessamme. Usein asi-
akas jätetään yksin, kun ongelmia 
tulee. Mutta ei teidän firma. Asen-
taja hoiti asiaa niin kauan, että 
kaikki oli kunnossa ja liete liikkui, 
Minna kertoo. – Ja puhelimessa on 
saanut aina sellaisia neuvoja, että 
asian oikeasti ymmärtää.

Laudalla melominen on 
historiaa

Kiilin tilalla lietteenkierrätys on 
ollut käytössä elokuusta 2017. Il-
tanavetan aikaan lyhyellä puolel-
la pidetään pumppuja käynnissä 
noin 30 min/kouru. Pitkällä puo-
lella kierrätys jätetään yöksi auto-
maattikäytölle ja aamulla kaikki 
kourut ovat tyhjiä.

Lietekaivoon asennettu Deme-
ca MRP-lietepumppu murskaa 
ja notkistaa paksunkin lietteen. 
Juoksevaa lietettä kierrätetään 
Wangen-ruuvipumpun avustuk-
sella takaisin lietekouruihin, kun-

nes kourujen sisältö muuttuu ko-
konaan virtaavaksi.

– Ero entiseen on valtava. Tun-
tuu uskomattomalta, että se her-
moja ja parisuhdetta raastanut lau-
dalla melominen on ihan oikeasti 
historiaa, Minna huokaisee. – En 
oikein vieläkään voi uskoa, että 
meidän ei tarvi taas mennä laitta-
maan lietettä, se aika on vielä niin 
tuoreessa muistissa. Vihdoinkin 
navetassa voi keskittyä tärkeim-
pään, eli eläimiin!

– Juhakin sai keskittyä viimei-
simpään rehuntekoon rauhassa 
eikä hänen tarvinnut murehtia, 
kuinka minä jaksan taistella liet-
teen kanssa. Nyt on myös enem-
män aikaa ja energiaa olla lasten 
kanssa. Lapset olivatkin alkuun 
ihmeissään, että eikö äiti olekaan 
koko aamupäivää navetassa!

– Kärpäsentoukkia ei ole enää 
sen koommin näkynyt, kun niillä 
ei ole enää kasvualustaa. Kunnan 
vettä ei enää tarvitse laskea pai-
neella kouruihin. Säiliön liete on 
nykyisin tasalaatuista ja notkeaa. 
Oma jaksaminen on kaikin puolin 
parempaa. Systeemi toimii kuin 
unelma, Juha summaa.

– Olemme kaikille kehuneet tätä 
uutta lietesysteemiä. Suuri ongel-
ma maatiloilla on, että vaikeuksia 
ja epäkohtia ei välttämättä haluta 
nähdä eikä avata suuta. Takuulla 
Suomessa on useita muitakin ti-
loja, joilla väsytään lieteongelman 
kanssa, mutta siihen on turruttu, 
eikä ehkä kehdata myöntää, että 
omassa navetassa liete ei liiku.

– Jos Suomesta vaan löytyy toi-
nen Minna ja Juha – ja varmasti 
löytyy – jotka ovat yhtä äärettö-
män kyllästyneitä lietteen lait-
toon, eivätkä löydä mistään siihen 
ratkaisua, vaikka ovat kaikki vaih-
toehdot kokeilleet, niin soittakaa 
heti Demecalle. Siellä on sellaiset 
kaverit töissä, että oikeasti paneu-
tuvat teidän asiaan ja haluavat aut-
taa.

– Kahta en ikinä vaihtaisi pois, 
toinen on pienkuormaaja ja toinen 
on Demecan lietepumppu! Minna 
nauraa.

Minna ja Juha Kiili, Sastamala

 
 
 
 
 CASE IH, NEW HOLLAND, KVERNELAND 
TRAKTORIMYYNTI                            VARAOSAT   

 

          
Krister Backlund,  0500-234 310             06-832 6100 
www.inter-tractor.fi                                 Christoffer Backlund,  050 3500 686 
                                                                 Jouko Männistö            044-572 7550 
HEINOLANKAARI 24, KOKKOLA    www.inter-osat.fi 
 

 CASE IH, NEW HOLLAND, KVERNELAND

Kärpäsentoukkia ei ole enää sen koommin näkynyt, kun niillä ei ole enää kasvualustaa.
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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

Kannuksen ja Toholammin 
vammaisten asumispalveluyh-
distys on suunnitellut pilotti-
hankkeen, mikä toteutetaan 
tulevan kesän aikana.

Kannuksen ja Toholammin vam-
maisten asumispalveluyhdistys on 
suunnitellut pilottihankkeen, min-
kä keskiössä on kehitysvammais-
ten hyvinvointi ja sen ylläpitämi-
nen. Kannuksen keskustassa si-
jaitseva Auringonkukkakoti ja sen 
vieressä sijaitseva ryhmäkoti Rita-
rinkannus saavat tulevan kesän ai-
kana pihalleen elämyspuutarhan. 
Hankkeen vetäjä Anette Viitasaa-
ri kertoo, että tarkoituksena on to-
teuttaa esteetön elämyspuutarha, 
missä on kehitysvammaisille ul-
koilu- ja harrastusmahdollisuudet.

– Moni kehitysvammainen pel-
kää lähteä yleisille paikoille, joten 
elämyspuutarha madaltaisi kyn-
nystä, kun olisi turvallinen paik-
ka ulkoilla. Kyseessä on liikun-
nallinen polku, minkä varrella on 
hämähäkkikeinua, käärmetankoa, 
istumapaikkoja ja erilaisia marja-
pensaita, Viitasaari selventää.

Elämyspuutarhan lisäksi pihal-
le on tulossa terassilaajennus sekä 
tarkoituksena on istuttaa polun 
varrelle erilaisia marjapensaita, 
omenapuita ja kasveja, mitä on 
turvallista syödä.

Elämyspuutarha  
Kannukseen

– Elämyspuutarha antaa kehi-
tysvammaiselle mahdollisuuden 
maistaa, haistaa, nähdä, tuntea ja 
kaiken tämän pitää olla turvallista. 
Valitsemme polulle pensaita, jonka 
marjoja saa syödä, tuoksuvia kuk-
kia ja värikkäitä kasveja, Viitasaari 
paljastaa.

Hankkeen myötä Auringonkuk-
kakodin väki toivoo, että kehitys-
vammaisten aistitoimintaa voitai-
siin edistää mahdollisimman pal-
jon sekä ylläpitää liikkumista.

Mukana  
osallistumisessa

Pilottihankkeen suurimpia te-
kijöitä on se, että asukkaat saavat 
osallistua tekemiseen niin paljon 
kuin taidot ja halut riittävät. Viita-
saari toteaakin, että tarkoituksena 
ei ole rakennuttaa pihalle hienoa 
elämyspuutarhaa tilaustyönä vaan 
antaa asukkaiden osallistua teke-
miseen.

– Rakentamiseen on palkattu 
kirvesmies tekemään sellaiset asi-
at, mitä emme itse osaa, mutta hän 
ottaa mukaan talon asukkaita te-
kemään siinä määrin, mitä taidot 
antaa myöten.

Viime kesänä osa talon miespuo-
lisista asukkaista pääsi naulaamaan 
ja ruuvaamaan aitaa pystyyn sekä 
lato maalattiin täysin talkoovoi-
min. Osa asukkaista taas ei jaksa 

odottaa kesän tuloa, kun pensai-
den ja kukkien istuttaminen alkaa.

– Monelle kehitysvammaiselle 
on tärkeää nähdä, kun itse kas-
vattama kasvi kasvaa tai kun työn 
jäljen näkee heti. Haluamme antaa 
asukkaille järkevää ja oikeaa työtä 
niin, että elämä olisi mahdollisim-
man normaalia eikä laitosmaista 
elämää, Viitasaari kertoo.

Matalan kynnyksen  
kohtaamispaikka

Kesälle 2019 on suunnitelmissa 
tehdä kasvihuone, jossa asukkaat 
saavat kasvattaa itse esimerkik-
si kesätomaatteja, -kurkkuja sekä 
omenia ja marjoja.

– Meidän tarkoituksena ei ole 
alkaa omavaraiseksi, mutta tuoda 
asukkaille mahdollisuuksia, missä 
saa tehdä itse ja maistella itse kas-
vattamia vihanneksia, Viitasaari 
naurahtaa.

Aiempina vuosina asukkaat ovat 
päässeet kasvattamaan myös esi-
merkiksi perunoita, sipulia ja kuk-
kia.

Hankesihteeri Anna-Maija Ny-
gård kertoo tavoitteena olevan, 
että elämyspuutarha madaltaisi 
tutustumiskynnystä.

– Esimerkiksi esikoululaisten tai 
pienryhmäläisten on helppo tulla 
paistamaan makkaraa tai lättyjä 
pihalla sijaitsevaan grillikotaan ja 
samalla tutustua Auringonkukka-
kotiin ja asukkaisiin, Nygård tote-
aa.

Elämyspuutarha tulee olemaan 
avoinna muillekin kuin talon asuk-
kaille ja erilaiset ryhmät ja ihmiset 
ovat tervetulleita viettämään puu-
tarhaan aikaa.

HYVIS- ja ELPU -hanke
Teksti ja kuvat:  

Henna Liimatainen

t  kuntotarkastus
t  kuntotutkimus 
t  kosteusmittaus

t sisäilmatutkimus
t rakennussuunnittelu
t vastaava tj ja valvonta

rakennusten asiantuntija

www.mustajarvi.net  p. 040 706 3232

Elämyspuutarha antaa kehitysvammaiselle mahdollisuuden maistaa, haistaa, nähdä, tuntea ja kaiken tämän 
pitää olla turvallista.
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www.kaustisenravit.fi 

Uudisrakentaminen
remonttityöt
ja kattoremontit

Pakkalan Monitoimi Oy
p. 040 415 2193 / Jarkko

jarkkopakkala@gmail.com

-KAFFELI
Kälviänkatu 16
puh. 06-8350 750

Avoinna  joka päivä klo 10-22 +6 Kuuden (6) 
vuoden 

täystakuu 
asennukselle &  Bosch 
lämmitysjärjestelmälle

· Maa / kalliolämpöjärjestelmät
· Ilmalämpöpumput
· Ilmavesi-lämpöjärjestelmät
· Putkiremontit avaimetkäteen

                Kysy lisää: 040 162 4736
Muist

a

kotita
lous-
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Lestijokilaakso eläväksi –hanke 
on Kannuksen ja Toholammin 
yhteinen ponnistus, jossa huomio 
on ollut jokilaakson toiminnal-
lisuudessa ja vetovoimaisuuden 
lisäämisessä. Hankkeen projekti-
päällikkö Tiina Kiviranta on va-
kuuttunut siitä, että Lestijokilaak-
sossa on elämisen ja yrittämisen 
mahdollisuudet, kunhan ihmiset 
itse siihen uskovat.

Muualta tulleena näen ehkä 
selvemmin Lestijokilaakson vah-
vuustekijän, sen kauneuden ja eri-
tyisyyden, Tiina sanoo.

Helpostihan meille kaikille käy 
niin, että tutun ympäristön vah-
vuutta on vaikeampi nähdä, koska 
se on jokapäiväistä.

Kannuksessa ja Toholammil-
la on järjestetty hankkeen myötä 
monenlaisia tapahtumia, joiden 
on tarkoitus jatkaa kulkuaan myös 
hankkeen jälkeen. Näkyvimpiä 
ovat olleet Äijäpäivät sekä Kan-
nuksessa että Toholammilla, Iha-
naiset molemmilla paikkakunnilla 
sekä Jokivarsi elää –messut.

Tapahtumien kautta ihmisiä 
saadaan liikkeelle niin oman kun-
nan sisällä kuin toivottavasti myös 
kuntarajojen ulkopuolellakin. Sen 
tässä on parin vuoden aikana huo-
mannut, että yhteistyön kautta op-
pii uusia asioita ja saa voimia isoi-
hinkin tempauksiin. Tapahtumien 
järjestelyissä on jaettu vastuualuei-

Lestijokilaakso eläväksi –hankkeella  
katseet alueen kauneuteen

ta ja toivon, että tapahtumille löy-
tyy jatkossa vetäjät ja heille hyvät 
tukijoukot, pohtii Tiina.

Hanke on nyt loppusuoralla ja 
edessä on vielä keskustoille teh-
tävät suunnitelmat niiden viihty-
vyyden ja toiminnallisuuden lisää-

miseksi. Keskustojen kehittäminen 
on noussut molemmissa kunnissa 
esille sekä kuntalaiskyselyissä että 
yrittäjien toivelistoilla. Suunnitte-
lutyötä toteuttaa arkkitehtitoimis-
to Esa Säkkinen.

Suunnittelutyö on hyvällä alulla 

ja analyysit siitä, mitä keskustat 
kaipaavat , on tehty, kertoo pro-
jektissa loppuajan työskentelevä 
Anja Takkunen.

Keskustat haluttaisiin sellaisiksi, 
joissa ihmiset viihtyisivät vapaa-
ajallaan ja missä heidän olisi help-

po asioida ja viettää aikaansa. Jon-
kinlainen kaikkien tietämä koh-
taamispaikka tai –paikat kuuluvat 
keskustoille.

Keskustojen suunnittelutyötä 
tehdään yhteistyössä kiinteistöjen 
omistajien ja kuntien teknisen toi-
mien kanssa. Tavoitteena on löytää 
yhteinen tahtotila ja laatia sen mu-
kaan suunnitelma.

Sen verran voisin ehkä tässä vai-
heessa paljastaa, että keskusteluissa 
on ollut jonkinlaisten kohtaamis-
paikkojen luominen penkkeineen 
ja ehkäpä suihkulähde tai joku 
muu maamerkki, josta ohikulkijat 
ja oman kunnan asukkaat voisivat 
nauttia, Takkunen kertoo.

Pienilläkin asioilla voi olla iso 
merkitys, esimerkkinä voisin sanoa 
vaikka kyltit ja viitoitukset. Aina 
oman kunnan asukkaatkaan eivät 
tiedä, mistä löytävät esimerkiksi 
taidenäyttelyn tai avoinna olevan 
kahvilan, mietitäänpä sitten kuin-
ka hankalaa se voi olla ihmiselle, 
joka tulee meille kylään, Anja sa-
noo.

Lestijokilaakso eläväksi –hanke 
jatkuu syyskuun loppuun asti ja 
siihen mennessä keskustojen osal-
ta on suunnitelmat valmiit.

Teksti:Anja Takkunen 
Kannuksen kaupunki

Kannuksen yrittäjät aamukahvilla vaihtamassa ajankohtaiskuulumisia ja suunnittelemassa yhteisiä 
juttuja.
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Kukkakauppa ja 
Hautauspalvelu

Hohde-Kukka
           Lohtaja        
Puh. 044 5888 547Himangan PiZZERia

Kannuskyläntie 6
Vanha omistaja jatkaa

Tervetuloa!
PuH. 046 9629 557

Tilitoimisto
SORVOJA KY

Viirretie 100
68240 Alaviirre
Puh. 06-876 544

Kotimainen kalusteovivalmistaja
Maalatut ja premium MDF-kalusteovet sekä 
mikrolaminaattiovet. Tragantie 9, Himanka

www.kensapuu.fi, puh. 06-878 0233

Lohtajan Väliviirre on yksi Suo-
men tuhansista pikkukylistä. Kuten 
kaikilla muillakin, sillä on omat ta-
rinansa, joista ainakin yksi todella 
merkittävä.

Ruotsin television sarjaa Histo-
rian siipien havinaa esitettiin Suo-
messakin loppukesällä. Toimittaja 
ja kuvaaja veivät sattumalta valit-
tuihin kyliin historian tutkijoita ja 
asiantuntijoita. 

He alkoivat selvittää, mitä eri-
koista paikkakunnalla on, vai onko 
koskaan, tapahtunut?

Ei ole, sanoivat paikkakuntalaiset 
alkugallupissa. On, todistivat tut-
kijat.

Se pitää  
vain nostaa esiin

Väliviirteellä sitä ei tarvinnut to-
distaa, vaan muistaa ja nostaa esille. 
Maakuntalehti Keskipohjanmaan 
alkuhistorian ratkaiseva vaihe ko-
ettiin nimittäin kylällä.

Itsenäistä Suomea ei olisi aina-
kaan nykyisen kaltaisena kulttuu-
riltaan, kieleltään ja taloudeltaan 
ilman kyliä, yhdistyksiä, järjestöjä, 
maakuntia ja maakuntalehtiä. Pu-
humattakaan palavista aatteista.

Keskipohjanmaa-lehden perus-
tamispäätös tehtiin Väliviirteen 
nuorisoseurantalossa Maalaisliiton 
Keski-Pohjanmaan piirin syysko-
kouksessa 9.9.1917. 

Halusimme juhlistaa asiaa kyläta-
lolla eli entisellä koululla juuri tuo-
na päivänä.

Saimme tilaisuudelle Suomi 100 
-statuksen ja sen myös Keski-Poh-
janmaan Suomi 100 -tapahtumien 
listalle.

Rahallista tukea saimme mm. 
Kokkolan kulttuuritoimelta sekä 
Keski-Pohjanmaan Liitolta.

Yhteistyötä tehtiin myös Keski-
Pohjanmaan Kirjapainon Oyj:n ja 
Keskipohjanmaa-lehden kanssa.

Me teimme rennon  
juhlan

Väliviirteellä oli ”iltamatyyppi-

Historian havinaa Väliviirteellä

Sanomalehti Keskipohjanmaan sa-
tavuotissynttäreiden osuminen sa-
malle vuodelle. 

Kun vielä lehden syntysanat on 
lausuttu Väliviirteellä, niin idea oli 
sekä hyvä että lähes pikku (?) fiila-
usta vaille toteutettu!

Vähäisintä ei ole sekään, että yksi 
päätoimittajista ja lehden talouden-
hoitaja Josua Ruotsala on syntynyt 
kylällämme. Ensimmäinen päätoi-
mittaja Frans Hanhisalo taas on 
kotoisin Lohtajan kirkolta, molem-
mat alkuvuosien tulisieluja.

Eikä kaksi ilman kolmatta: nykyi-
nen päätoimittaja, Kauko Palola, on 
tietysti syntyjään lohtolainen! 

Teksti ja kuvat: Eevainkeri Kluu-
keri

juhlatoimikunnan jäsen
Kuvat ???????????

nen”, tulevaisuushenkinen ja pö-
nöttämätön juhla, jossa ohjelmaa 
oli kaikilta sukupolvilta.

Kunnostettu nuorisoseurantalo 
oli auki ennen juhlaa ja sen jälkeen. 
Koululla oli näyttely nuorisoseuran 
vaiheista.

Pääjärjestäjänä oli Väliviirteen 
Kyläyhdistys, koordinaattorina ja 
työrukkasena kolmihenkinen juh-
latoimikunta. Työmyyrinä esival-
misteluissa, juhlan aikana ja oh-

jelmanesittäjinä kymmenet kylä-
läiset. 

Pienessä kylässä kaikki aktii-
vit toimivat vähän joka paikassa, 
mikä sopii Suomi 100 -ajatuksen 
teemaan Yhdessä.

Ohjelmasta suurin osa oli kyläl-
tä tai lähiseudulta. Musiikkia tuli 
kylän lapsilta, aikuisilta ja Kälviän 
viihdekuorolta. Lehden sekä Suo-
men historiaan liittyvää pienoisku-
vaelmaa ryyditti hyvin pakina Kes-

totilaajan mietteitä Solveig Pol-
velta. Juhlapuhujaksi oli suostunut 
Keskipohjanmaan ex-päätoimitta-
ja Lassi Jaakkola Eurajoelta. 

Lohtajalta jo kolme 
 päätoimittajaa

Suomi 100 vuotta pani meidät 
kylällä miettimään, miten voimme 
osallistua yhdessä ja antaa jotakin 
juhlavuodelle. Yhtenä nousi esille 

Koulu eli tupa oli täynnä, kuten 
Keski-Pohjanmaalla tavataan 
sanoa. Leppoisasta tunnelmasta ja 
ohjelmasta pidettiin.  

Väliviirteen nuorisoseurantalo Rientola on rakennettu 1914, itse seura perustettiin edel-
lisenä vuonna, talo kunnostettiin 2000-luvulla.  Kyläyhdistys, joka on talon vuokraaja, 
sai sen perinteisestä korjaamisesta tunnustuksen Suomen Kotiseutuliitolta. 

Outi Kallion kannel.

Kalevalainen jäsenkorjaus
Marko Korpela Ylikannuksentie 278
Kannus. Ajanvaraus p. 045 1684 100
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Häivähdys Keski-Pohjanmaata  
pääkaupunkiseudulla

Eihän se Keski-Pohjanmaa 
unohdu, vaikka sieltä pois muu-
tetaankin. Pääkaupunkiseudulla 
tapaamme toisiamme yhdis-
tyksessä, nimeltään Helsingin 
Keskipohjalaiset ry. 

Kuulemme keskipohjalaisia asi-
antuntijoita, rakennamme kokkoa 
ja muistelemme synnyinseutuja. Ei 
muistelu silti estä meitä olemasta 
hesalaisia, espoolaisia, vantaalaisia 
ja mitä meitä nyt onkaan.

Kokkoperinnettä  
Helsinkiläisille

Muutama viikko sitten raken-
simme kokon Seurasaareen. Oli-
pa kerrassaan 38. kerta. Helsingin 
kaupunki hoitaa meille rakennus-
aineet, talkoilla pystytämme pit-
kään palavan kokon.  Lapsille sy-
tytämme pienemmän narrikokon 
ennen isoa. Ihmiset jo varmaan 
toisessa polvessa osaavat tuoda 
omat makkaransa ja paistavat nii-
tä narrikokon loppuhiilissä. Nyt 
nähtiin lastenteatteriesitys ja lap-
set lauloivat vanhaan tapaan itse 
valitsemiaan lauluja. Jokainen ha-
lukas pääsi laulamaan ja sai pääsi-
äismunan palkaksi. Paikalla oli yli 
3000 ihmistä, ei siis mikään pikku 
tapahtuma.

Viime syksynä pidimme ensim-
mäisen kerran hirvipeijaiset Ost-
robotnialla. Talon ravintolan tar-
joama keitto oli todella herkullista, 
vaikka hirvi olikin jostain lähiseu-
dulta. Pyhä-Kalan metsänhoitoyh-
distyksestä Leena Sikkilä kertoi 
metsän parantavasta vaikutuksesta. 
Ensi syksynä tulee Mikko Viitasa-
lo kertomaan Keski-Pohjanmaan 
luonnon tilasta. 

Keskipohjalaista musiikkia kuu-
lemme lähes kaikissa tilaisuuksis-
sa, onhan täällä runsaasti taitajia.  
Meille esiintyvät yleensä keski-
pohjalaistaustaiset ihmiset.  Pik-
kujouluissamme ovat puhuneet 
mm. Yrjö Lautela ja Päivi Ista-

Muutama viikko sitten rakensimme kokon Seurasaareen. Olipa kerrassaan 38. kerta. Helsingin kaupunki hoitaa meille rakennusaineet, talkoilla 
pystytämme pitkään palavan kokon. 

la, käyneet koulunsa Kokkolassa. 
Kirkkopyhissä  ovat esiintyneet 
mm. Matti Kalliokoski ja Jukka 
Leppilampi. Poliitikoista olem-
me kuulleet Mika Lintilää ja Jut-
ta Urpilaista. Tuomo Puumalan 
vieraina kävimme eduskunnassa. 

Yhteistyötä  
synnyinseutujen kanssa

Äskettäin söimme iltapalaa ja 

kuuntelimme Esa Erkkilän ja 
Miia Tiilikaisen kertovan kylä-
toiminnasta, erityisesti Ekolasta. 

Seminaareja olemme järjestäneet 
useampana vuonna Keskipoh-
janmaan Liiton kanssa yhteistoi-
minnassa ja tuella. MenoKlubia 
olemme pyörittäneet jo useam-
man vuoden. Käymme museoissa, 
taidenäyttelyissä ja muissa kiintoi-
sissa paikoissa. Tutuiksi ovat tul-
leet Kansallismuseo, Mannerheim 

Museo, Sotamuseo ja Kaupungin-
museo, Diakonissalaitos ja Yle. 

Ainakin Esa Riipan näyttelyt 
katsomme aina. Viime keväänä 
tutustuimme täällä järjestettyyn 
keskipohjalaisten taidenäyttelyyn. 
Mikäli Keski-Pohjanmaalta tulee 
tänne kulttuuriesityksiä, olemme 
porukalla paikalla. Kokkolan oop-
perassakin Pohjantähteä katso-
massa meitä oli yli 20. Yritämme 
näin pysyä ajan tasalla siitä, mitä 

siellä synnyinseudulla tapahtuu. 
Toki me siellä paikan päälläkin lii-
kumme, ainakin kesäisin. 

Kun muutatte tänne sieltä Keski-
Pohjanmaalta, nuoret ja iäkkääm-
mät, niin ottakaapa yhteyttä. Kli-
katkaa http://helsinginkeskipoh-
jalaiset.fi/.

Teksti ja kuva:
Eila Rekilä

.Viime keväänä tutustuimme täällä järjestettyyn keskipohjalaisten taidenäyttelyyn. Mikäli Keski-Pohjan-
maalta tulee tänne kulttuuriesityksiä, olemme porukalla paikalla.  Kokkolan oopperassakin Pohjantähteä katsomassa meitä oli yli 20.
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Pajamäen PerinnekeskusPajamäen Perinnekeskus

Yhteydenotot ja varaukset:
Anna-Maija Kujala

p. 044 588 5251

Tervetuloa päiväkahville ja tutustumaan
monipuoliseen maaseutukulttuuriperinteeseen.
Viihtyisä päärakennus on käytettävissä
- perhejuhliin,        - luokkakokouksiin,
- seminaareihin   - ja muihin tapahtumiin.
Savusauna lämmitetään tilauksesta.

La 7.7. Perinnepäivä yleisölle.

Erkki Kujala esittelee perinnekeskusta ja sen
esineistöä asiantuntemuksella alkaen klo 10.
Välillä tarjolla riisipuuroa ja luumusoppaa sekä
kahvia.Osallistumismaksu 8 euroa.

Avoinna kesällä:
25.6.– 31.7.  2018
ma–pe klo 10.00 – 16.00.
Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
Pääsymaksu 2 €

Tervetuloa tutustumaan!

Toholammin Kotilan kylällä, Pohjapuolentie 366

s-posti: anna-maija.kujala@toholampi.fi

Kustantaja: Keskipohjalaiset Kylät ry. 
Y-tunnus:   1705127-7
Toimitus ja sivunvalmistus  
Anja Jussila 046 5575 199
s-posti: lehti@kpkylat.fi
painos: 33 500 kpl
paino:   Lehtisepät, Jyväskylä

Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti valmistuu vuosittain aktiivisten 
kylien sekä hanke- ja yhdistystoimijoiden kirjoituksilla ja toiminnalla. 
Keskipohjalaiset Kylät ry on voittoa tavoittelematon maakunnallinen 
yhdistys. Ilmoitustuotto käytetään kylien kehittämistyöhön.

Kiitämme nöyrimmästi kaikkia lehden sisällön tuottamisesta.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lampinsuojalla tiistaisin klo 19 
(os. Kirkkotie 3). Marttojen kahvio. Säävaraus. 
 

 5.6. Nice & Voice, johtaa Riikka Haapamäki 
 12.6. Eldanka: Mika Jämsä, Rasmus Tammik, Mauri Haapamäki,  

Janne Torvikoski. Vierailevana solistina Veijo Porkola 
 19.6. Eloisat, johtaa Riikka Haapamäki 
 26.6. Pint o´The Times: Juho Kosonen, Einari Kärnä ja Tuomo Leppiniemi 
 3.7. Sykäräisen karaokepiiri, ohjaa Maija Mäntykorpi ja Terho Luoma 
 10.7. Toholammin Harmonikkakerho, johtaa Veikko Päivärinta 
 17.7. Mirjamituvan porukan vetämä yhteislaulutilaisuus 
 24.7. Eero Laine, Antti Turpeinen ja Jaakko Välikangas 
 31.7. Entisten nuorten bändi: Jarmo Nuolioja, Antti Koskela, Timo Yli-Kotila, 

 Anne Halmekangas 

Osallisuus on noussut arvoon 
arvaamattomaan – sitä voitai-
siin sanoa tämän päivän tren-
disanaksi. Osallisuus on ollut 
SILTA yhteisöklubin toiminnan 
periaatteena toiminnan alusta 
lähtien. Yhdessä olemme enem-
män jakaen asioita, kokemusta, 
osaamista ja asiantuntijuutta 
ihmiseltä ihmiselle. Emme tee 
muiden puolesta, mutta kuljem-
me rinnalla tukien – eteenpäin 
auttaen. 

Pikkujalkojen tepsuttelua, pu-
heensorinaa, iloisia naurunpyrs-
kähdyksiä, kahvikuppien kilinää, 
pitkää pohdintaa ja asioiden ää-
reen pysähtymisiä. Vertaisryhmi-
en kokoontumisia, samanikäisten 
ja samanhenkisten ihmisten yh-
dessäoloa, yhteisen asian tärkeäk-
si kokevien ihmisten, yhdistysten 
ja muiden toimijoiden tapaamisia 
sekä yhdessä tekemistä.

KOSTI ry:n hallinnoima SILTA 
yhteisöklubi on kohtaamispaikka, 
jossa toimintaa toteutetaan osal-
listaen. Erilaiset kerhot ja eri ikäi-
sille sekä erilaisille kohderyhmille 
suunnattu toiminta perustuu osal-
lisuudelle, osana olemiselle sekä 
vapaaehtoisuuteen ja vertaisena 
toimimiseen. Ihminen kohtaa ih-
misen, kun kerhon tai ryhmän 

vetäjänä toimii vertainen. Tällä 
periaatteella toimivat seniorikah-
vit, perhekerhot, seniorisurf ja eri 
vertaisryhmät. SILTA on paikka, 
joka mahdollistaa ja kokoaa nämä 
toiminnat yhteen paikkaan.

SILTA on yhdistysten yhteinen 
kokoontumispaikka. Jokainen yh-
distys on itsenäinen toimija. Kul-
jemme rinnalla ja tuemme yhdis-
tysten toiminnan elävöittämistä, 
kehittämistä ja uudistamista, mut-
ta emme tee puolesta. Kokoamme 
ja välitämme tietoa yhdistysten 
toiminnasta ja tapahtumista sekä 
jaamme yhdistyksille suunnattua 
tietoa erilaisten sähköisten kana-
vien kautta. Ohjaamme yhdistyk-
siä antamaan tietonsa Keski-Poh-
janmaan omaan, yhteiseen eVil-
jo-yhdistysrekisteriin, joka antaa 
yhdistyksille laajan näkyvyyden ja 
helpottaa yhdistysten löytämistä.

Verkostoyhteistyö on konkreet-
tista suunnittelua, kehittämistä 
ja toteuttamista yhteistyökump-
paneiden kanssa. Se näyttäytyy 
konkreettisesti Verkkarit-ryhmän 
ja KPKOOS Kokemusosaami-
sen ohjauryhmän toimintana sekä 
Kansainvälisen klubin eli Kv-
klubin toiminnan koordinointina 
sekä mahdollistamisena. Jokai-
sessa ryhmässä toimijoina ovat 

eri yhdistysten vapaaehtoiset tai 
työntekijät ja lisäksi ryhmiin kuu-
luu aktiivisesti julkisen sektorin ja 
koulutusorganisaatioiden edustajia 
tasavertaisina, yhteisen päämää-
rän toteuttajina. Näiden ryhmien 
avulla kehitetään vapaaehtois- ja 
vertaistoimintaa, vahvistetaan 
kokemusasiantuntijuuden roolia 
sekä edistetään maahanmuuttaji-
en kotoutumista alueelle hyvin ar-
kisin keinoin. Kahta ensimmäistä 
luotsaa tällä hetkellä KESTÄVÄ 
VERNA -hanke, jonka tavoittee-
na on mahdollistaa vertaistoimin-
nan vahvistuminen eri puolille 
maakuntaa LiikkuvaVERNA-
auton avulla. Yhteistyötä tehdään 
laajasti eri yhdistysten, maakunta-
liiton, Soiten, Kokkolan kaupun-
gin, Keski-Pohjanmaan alueen 
kuntien ja koulutusorganisaatioi-
den kanssa. 

Osallisuuden merkitys on nous-
sut vahvaan rooliin myös sote- ja 
maakuntauudistuksessa. Hienoa 
– tämä on tärkeää jokaisen asuk-
kaan ja asiakkaan kannalta. Jaam-
me SILTA yhteisöklubilla tämän 
tueksi asiantuntijuutta jo yli 10 
vuoden kokemuksella eri järjestö-
sektoreiden toimintaa seuranneina 
ja yhdistyksiä ympäri maakuntaan 
kuullen kunta-järjestö yhteistyön 
saralla. Tätä tukemaan KOSTI ry 
voi tarjota v. 2020 loppuun saakka 
kahden ”agentin” asiantuntijuuden 
ja työpanoksen siltana järjestöken-
tän ja julkisen uudistuskentän vä-
lille Järjestöt mukana muutokses-
sa Keski-Pohjanmaalla -hankkeen 
myötä. 

Rakennamme siltoja, paikkaam-
me murtumia ja puramme muure-
ja. Mietityttääpä sinua yhdistys-, 
vapaaehtois- tai vertaistoimin-
ta tai kokemusasiantuntijuuteen 
taikka muuhun yhdessä toimimi-
seen liittyvä asia, niin älä epäröi 
ottaa meihin yhteyttä. Voit myös 
Kokkolassa käydessäsi poiketa Sil-
lalle kupposelle kahvia kertomaan 
mielenpäällä olevia asioita. Meidät 
löytää Kauppakeskus Chydenias-
ta Hesburgerin yläpuolelta. Olet 
lämpimästi tervetullut. Lisätietoja 
www.siltakokkola.fi. 

Sirpa Nevasaari
Toiminnanjohtaja

SILTA yhteisöklubi

Mikä on  
SILTA yhteisöklubi?

MetsäFibre Oy

Eskolan saha

Kuljetusliike
M. Peltola Oy

Eskola
puh. 040 544 7983

SILTA yhteisöklubilla 
kohdataan ja toimitaan 
yhdessä hyvinvointia 
edistäen, tarkentaa 
kansalaistoiminnan-
keskuksen toiminnan-
johtaja Sirpa  
Nevasaari.
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Kalliojärven kylä sijaitsee lähimpänä Lappajärven rajaa 
Vetelin kylistä. Asukkaita kylällä on 71 asukasta. Ikä jakauma 
on sellainen että, vanhempia ihmisiä yli 70 vuotiasta on 13 
henkeä ja enään 6 kouluikäist lasta. 

Kyläläiset havahtuiva tosiasiaan,että järven ranta kaipaisi  ko-
vasti kunnostamista. Kylältä vielä löytyy pieni porukka joka jak-
saa viedä kylän asioita eteenpäin. Ja niipä vähän kokoustettiin 
ja tartuttiin härkää sarvista ja alettiin pienellä talkoo porukalla 
hommiin. 

Kylätoimikunnalla oli rahaa sen verran että, tehtiin uusi laituri 
ja rantaa kunnostettiin, ja vielä grillikota paikalleen. Kaikki näyttä 
nyt paljon paremmalta.

Vetelin Kalliojärvellä on huhkittu  talkoita

Lähtötilanne ennen talkoita näytti tältä.

Viitamaan metsäkämäppä, siinä se nyt on muutaman miehen 
kovan työn tuloksena valmis käyttöä varten.

Viitamaa on aina ollut, metsämiehille, hirvimiehille ja muille kul-
kijoille taukopaikka.

Talvisin Viitamaahan menee hiihtolatu, siellä voi paistaa makkaraa. 
ja postilaatikossa on vihko liikunta suorituksia varten.

Ladun varrella on komea näköala ojimaton iso suoalue Julkuneva.
Tämä uusi metsäkämppä tehtiin tarpeeseen kun, vanha kota oli jo 
purettu pois aikoja sitten. 

Kylälle oli tulossa ainutlaatuinen luontotapahtuma. Jossa kämppää 
tarvittiin taukopaikkana.Vetelissä suommen luonnon päivää vietet-
tiin 26.8.2017  Julkunevalla.Tapahtuma liittyy Suomen 100 luonto-
helmeä. Julkuneva oli yksi näistä kohteista. Metsä kämppä sijaitsee 
lähellä julkunevan reunaa.

Kuvat ja teksti: 
Arja Palohuhta

Näyttää jo paljon paremmalta. 

Toinenkin projekti  
samana kesänä

Keskipohjalaiset Kylät ry luovutti Kalliojär-
ven Kyläyhdistykselle Suomen Kylät ry:n vii-
rin, sekä kunniakirjan ”Sinnikkään pikkuky-
län uutteruudesta ja aktiivisesta kylän yleis-
hyödyllisestä toiminnasta”.
Huomionosoitus luovutettiin kevätkokouk-
sessa 9.5. Rajaseudun saluunassa, jonne kylän 
väki oli saapunut sankoin joukoin.
Huomionosoituksen vastaanotti Kalliojärven 
kyläyhdistyksen sihteeri Tapio Palohuhta.
Luovuttajina Marko Kivelä ja Esa Erkkilä.
Kuva: Anja Jussila.

Kalliojärvelle  
Suomen Kylät viiri 

ja kunniakirja
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Tilaa MUOTOILUBUSSI sinne, missä ha-
luat harrastaa käsitöitä, oppia tuotteiden 
suunnittelua ja tutustua erilaisiin käsityö-
tekniikkoihin. Bussi tulee kotiisi, kylätalolle, 
kouluille, päiväkoteihin ja palvelukoteihin. 
Kokoa ryhmä tai tule yksin oppimaan uutta 
ja jakamaan omaa osaamistasi muille!

MUOTOILUN MATKASSA -hankkeessa 
kehitetään maakunnan käsityöneuvontaa. 
Muotoilubussi vie käsityöohjausta kylille ja 
tapahtumiin. Kirjastoautossa saa vinkkejä 
käsitöihin ja käsityöalan kirjallisuuteen sekä 
tarvikkeiden ja välineiden lainaamiseen. 
Hanketta toteutetaan Sievin ja Kalajoen 
keskuksista käsin.

HYPPÄÄ KYYTIIN 
MUOTOILUN MATKAAN!

Valloitetaan käsitöillä!

Ota yhteyttä:
Tuula Puoskari 044 3363500  
tuula.puoskari@taitokeskipohjanmaa.fi
www.facebook.com/muotoilubussi 
muotojamatka.simplesite.com

 Matot - Matonkuteet - Käsityötarvikkeet

www.lanka-tekstiili.fi

Kotimainen ontelokude........... 13,00€/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

Myymälä avoinna sovittaessa myös muina 

aikoina, soita ja kysy rohkeasti! 

Jussinpirtillä Marja-Liisa Kata-
jalan vetämässä työpajassa ope-
teltiin paperiruusujen taittelua. 
Pöydän ääressä ovat Pirkko Pik-
kukangas, Tuula Haapaniemi, 
Pirkko Rautapuro ja Sari Haa-
poniemi. 
Kuva: Krista Järvelä.

Oiiiii! Kuuluu ihastunut huudah-
dus, kun paperi alkaa saada kukan 
muodon. Ollaan Toholammilla 
Jussinpirtillä, jossa on käynnissä 
Muotoilubussin käsityöpaja. Pöy-
dän ympärille kokoontuneet naiset 
opettelevat taittelemaan avatusta 
paperinarusta ruusuja.

Opettajana on Taito Keski-Poh-
janmaan käsityöneuvoja Marja-
Liisa Katajala, joka on hetkeä ai-
emmin kurvannut paikalle Muo-
toilubussiksi nimetyllä pakettiau-
tolla.

Muotoilubussi on kiertänyt Taito 
Keski-Pohjanmaan alueella kyliä 
ja tapahtumia kesästä 2017. Taito 
Keski-Pohjanmaan toiminnanjoh-
taja Tuula Puoskari kertoo, että 
Muotoilubussin tarjoamia kurs-
seja ja työpajoja voi tilata minne 
tahansa, missä käsityönharrastajat 
haluavat kokoontua yhteen.

–Riittää, että koolla on kahdek-
san henkilöä, niin auto lähtee liik-
keelle, Puoskari kertoo.

Räätälöidyt pajat

Tuula Puoskari kertoo, että Muo-
toilubussin työpajat räätälöidään 
aina asiakkaan toiveiden mukaan. 
Tarvittavat materiaalit pakataan 
auton kyytiin ja hurautetaan asi-
akkaan luo. Muotoilubussin kautta 
voi myös tilata käsityömateriaale-
ja kotiin, vaikka se ei varsinainen 
kauppa-auto olekaan.

Muotoilubussin toiminta on star-
tannut Taito Keski-Pohjanmaan 
alueella Leader-ryhmä Pirityisten 

Muotoilubussi vie käsityöneuvontaa kylille

ja Rieska-Leaderin myöntämän 
hankerahoituksen turvin.

Mallia on otettu Pohjois-Kar-
jalasta, jossa paikallisen taitoyh-
distyksen Taitobussi on kiertänyt 
alueen kyliä menestyksekkäästi 
vuodesta 2010. Myös Taitobussi 
on saanut alkunsa maaseutura-
haston rahoittamasta hankkees-
ta, mutta nykyään palvelu pyörii 
omillaan. Samaan tähdätään Kes-
ki-Pohjanmaalla.

Vientiä on ainakin riittänyt. 
Muotoilubussi on vieraillut muun 
muassa päiväkodeissa, kouluissa, 
nuorisotiloissa, kylätaloilla, nuori-

soseuroilla, illanistujaisissa ja jopa 
polttareissa.

Muotoilubussin voi bongata 
myös yleisötapahtumista. Piritys-
ten alueella auto vierailee tänä ke-
sänä ainakin Ullavan kuvataiteen 
ja musiikin viikolla, Kaustisen 
kansanmusiikkijuhlilla ja Lohta-
jalla neuleretriitissä sekä Rieska-
Leaderin alueella Ylivieskan Lys-
tiä lapsille -viikolla ja Sievin Mut-
timarkkinoilla.

Ideoita ja seuraa
Mutta nyt ollaan Jussinpirtillä, 

joka on iällisten ihmisten kohtaa-

mispaikka Toholammilla. 
Muotoilubussin työpajoja on pi-

detty Jussinpirtillä talven aikana 
keskimäärin kuukauden välein. 
Koska pajat ovat olleet kaikil-
le avoimia, tarjolla on aina ollut 
pari–kolme erilaista käsityömal-
lia, joista jokainen on saanut va-
lita mieluisan. Tällä kertaa kaikki 
päätyvät paperikukkasiin.

–Kun tekniikka on hallussa, voi 
ruusuista askarrella vaikka mitä 
kransseista aina isoihin seinäko-
risteisiin asti, käsityöneuvoja Mar-
ja-Liisa Katajala sanoo.

Ruusujen taittelua ovat opettele-

massa muun muassa Pirkko Pik-
kukangas ja Tuula Haapaniemi. 
Molemmat ovat harrastaneet 
käsitöitä koko ikänsä ja osallis-
tuneet Muotoilubussin pajoihin 
aiemminkin.

–Eihän tänne malta olla tule-
matta. Muotoilubussi on täynnä 
ideoita, sanoo Haapaniemi.

Kokoontumisissa on tärkeää 
myös muiden käsityönharrastaji-
en tapaaminen.

–Seuralla on iso merkitys, Pik-
kukangas toteaa.

Nytkin käsitöiden lomassa juo-
daan kahvit. Ja jutellaan asiasta ja 
vähän sen vierestä.

Teksti: Maija Ahonen

www.kpkylat.fi
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HUOLTOVAPAA ULKOVERHOUS
v i n y y l i v e r h o u s . fi

GENTEK -VINYYLIVERHOUSTM on Kanadassa valmistettu ja 
Kanadan ankarat CCMC-standardit täyttävä ulkoverhous-

materiaali. GENTEK-paneelia on tuotu Suomeen vuodesta 1988 
saakka ja sitä on asennettu jo lukemattomiin kohteisiin Suomessa.

Seinäjoella toimiva Rakennushelasto Oy on yksityisessä 
omistuksessa oleva rakennustuotteiden maahantuontiin ja 
markkinointiin keskittynyt tukkuliike. Toimimme GENTEK 

-huoltovapaiden verhousmateriaalien varastoivana tukkuliikkeenä.

Etsimme Mikkelin alueelle alueurakoitsijaa. 
Tavallisimmin edustajamme ovat rakennus-

liikkeitä tai urakointiliikkeitä, joilla on vahva 
halu kehittää toimintaansa. Urakoitsija toimii 

itsenäisesti alueellaan ja vastaa maahantuojan 
tukemana alueensa markkinoinnista.

Rakennushelasto Oy:llä on vahva halu kehittää huoltovapaan 
GENTEK -VINYYLIVERHOUSTM toimintaa Mikkelin alueella.

Soita tai kirjoita pari riviä yrityksestäsi
ja kerro kiinnostuksestasi.

Yhteydenotot toimitusjohtaja Heikki Savola p. 0400 667 262 
tai sähköposti heikki.savola@rakennushelasto.fi

www.vinyyliverhous.fi

Etsimme Keski-Pohjanmaan alueelle  
alueurakoitsijaa.  

 
 Tavallisimmin edustajamme ovat rakennus-
liikkeitä tai urakointiliikkeitä, joilla on vahva 

halu kehittää toimintaansa.  
 

Urakoitsija toimii itsenäisesti alueellaan ja 
vastaa maahantuojan tukemana alueensa 

markkinoinnista.

Rieska-Leaderin 
omat rahoitukset 

 

Nuoriso Leader 
Tukea nuorten omiin, pieniin projekteihin, 

tuki 100–500 € 
nuorisoleader.fi 

 

Yhteisö-Leader 
Tukea yhdistysten ja yhteisöjen pieneen 

kehittämiseen, tuki 100–500 € (50 % kust.arv.) 
 

Bisnes-Leader 
Tukea pienten ja aloittavien yritysten 

kehittämiseen, tuki 100–1 000 € 
(investoinnit 35 % & kehittäminen 50 % kust.arv.) 

 

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

 

www.rieskaleader.fi 

KOSTI ry valvoo yhdistysten, osuuskuntien ja 
säätiöiden taloudelliseen toimintaan liittyviä yleisiä 
ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoim-
intaa ja parantaa jäsenyhteisöjen yleisiä toimintaedel-
lytyksiä Keski-Pohjanmaan alueella. KOSTI kokoaa 
ja yhdistää, ei kilpaile. Yhdistys hallinnoi SILTA 
yhteisöklubin toimintaa, KESTÄVÄ VERNA- sekä 
Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla 
-hankkeita. KOSTI ry:n jäseniin kuuluu 75 yhdistystä, 
yhteisö tai henkilöä. Jäsenyhdistyksiä sekä -järjestöjä 
on 61, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 9100 
henkilöä. 

SILTA on kansalaistoiminnan keskus. Se on kaikille 
avoin kohtaamispaikka toimien alueen asukkaiden 
olohuoneena. Se toimii kansalaisten osaamisen ja 
osallistumisen keskittymänä sekä järjestötoimin-
nan tiedonkeskuksena Keski-Pohjanmaalla. Verkos-
toyhteistyötä tehdään laajasti ja järjestetään erilaisia 
koulutuksia sekä tapahtumia yksin tai yhteistyössä. 
SILTA yhteisöklubilla oli 5131 kävijää vuonna 2017 
ja kuluvan vuoden 2018 huhtikuun lopussa jo 2412 
kävijää.

PERINTEINEN YHDISTYSTEN TORI
ke 13.6.2018 klo 15 – 20
osana kesän iltatoria  Kokkolan kauppatori
Tiedustelut puh. 0400 314 662
www.siltakokkola.fi


