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Kylävaalit
Tulevissa huhtikuun eduskuntavaaleista on tulossa sangen mielenkiintoiset. Tuolloin
ratkeaa se ketkä saavat hallita ja vallita kotimaamme valtiokoneistoa. Keneltäkään ei
liene jäänyt huomioimatta, että tärkeimmäksi vaaliteemaksi on noussut talousasiat. Politikoilta vaaditaan vastuksia kysymyksiin mistä säästetään miljardeja ja miten rakenneuudistukset toteutetaan, jotta talouden käyttövaje saadaan kuntoon. Kieltämättä vaikeita kysymyksiä ja tuskinpa niihin kukaan osaa antaa yksiselitteisiä ratkaisuja.
Me äänestäjät ymmärrämme, että kun on matti kukkarossa, on silloin syytä tehdä asialle jotakin. Kun tehdään palvelurakenteisiin muutoksia ja säästötoimenpiteitä, on käytäntönä ollut pienten palveluljen keskittäminen isoon ja syrjästä keskelle. Meille maaseudun ja kylien asukkaille tämä on jo tullut tutuksi toiminnaksi. Tulevalla vaalikaudella
joudutaan tekemään paljon päätöksiä jotka voivat vaikuttaa kielteisesti maaseudun ja
kylien palveluihin ja niiden saatavuuteen. Nyt jos koskaan meidän tulee olla hereillä
siitä ketkä äänestämme päättämään meille tärkeistä asioista. Jo pelkästään SOTE-uudistus voi aiheuttaa merkittäviä palvelujen saatavuuteen vaikuttavia muutoksia, ei
ehkä välittömästi, mutta pitkällä aikavälillä kylläkin. Jo pelkästään ajatus siitä, että
SOTE-uudistus voi viedä meiltä päätäntävallan omista lähipalveluista johonkin kauas
kaupunkikeskuksiin, tuntuu kyliltä katsottuna erittäin epäonnistuneelta säästötoimenpiteeltä - se siitä päätöksenteon läpinäkyvyydestä sekä lähidemokratian kehittämiskeskusteluista sitten!
Tässä lehdessä on Keskipohjaliset Kylät ry tarjonnut kaikille alueemme eduskuntavaaliehdokkaille tulla esille omilla kylien tulevaisuutta ja kehittämiseen liittyvillä ajatuksillaan. Laadimme heille joukon kyliin liittyviä kysymyksiä. Kiitos teille kaikille ehdokkaille, jotka otitte haasteemme vastaan! Me lukijat voimme nyt miettiä ketä äänestämme
ajamaan etujamme, jotta kylät säilyvät elinvoimaisina, tarvittavat palvelut ovat hyvin
kaikkien saatavilla ja kehittyvät tulevaisuudessakin. Arvoisa lukija, tehdään äänestämällä näistä vaaleista oikeat kylävaalit!

Kirjoittaja on Kai-Eerik Känsälä
Keskipohjalaiset Kylät ry
puheenjohtaja vuodesta 2013

Kai-Eerik Känsälä

KP-Kylät toimintaa
Keskipohjalaisten Kylien toimintaa
ohjaa hallitus. Hallitukseen on pyritty
saamaan alueemme aktiivisia kylätoimijoita joilla on laaja kokemus kylätoiminnasta, kylien kehittämisestä sekä kylissä
tapahtuvasta hanketoiminnasta. www.
kylatoiminta.fi.
Maaseutuasumisen mahdollistaminen
ja turvaaminen on kylätoiminnan tärkein tehtävä. Sen sisällä on kylien infra,
erilaiset palvelut, turvallisuus, hyvinvointi ja erityisesti yhteisöllisyys, yhteistoiminta sisältäen kylätapahtumat
ja perinteisen talkootoiminnan.
Näitä eri asioita viemme eteenpäin kylien omana perustoimintana, erilaisilla
kehittämishankkeilla, kylien infraan
liittyvillä kylien investointihankkeilla.
Edellä mainitut asiat on viety erilaisiin strategioihin ja kehittämisohjelmiin
kunnissa ja Leader-toimintaryhmissä
sekä ELY- ja maakuntaliittotasolla.

Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt, paikallisen kehittämisen
valtakunnallinen ohjelma 2014 – 2020
on 53 kohtainen vastuiden ja kylien/
leadereiden tehtävien kautta laadittu
paikallisen kehittämisen perusta.
Keskipohjanmaalla kylätoimintaliikettä on viimevuosina puhuttanut
kaavoitus ja rakennuslupamenettely varsinkin Kokkolan liitoskuntien
osalta sekä parin viimevuoden aikana
tuulivoimaloiden sijoittaminen asuinmaasuden lähipiiriin. Tuulivoiman sijoittamiskeskustelu tulee jatkumaan.
Tuulivoiman meluasetuksista odotetaan valtakunnallisia päätöksiä jolloin
paikallinen kaavoitus ja rakennuslupa
käytännöt selkeytyisivät.
Keskipohjalaiset Kylät auttaa kyliä
mahdollisuuksiensa mukaan uuden
ohjelmakauden alkaessa erilaisissa kylien kehittämiseen liittyvissä hanke-

toiminnassa. Olemme valmistelemassa
Kotona Kylissä hanketta hakuun koskien vanhusten kotona asumisen tukemista, sekä uuden teknologian hyödyntämiseen kylien palveluissa. Näin uuden rahoituskauden alkaessa olemme
keskusteluissa mukana useissa kyliä ja
asuinmaaseutua koskevissa kehittämishankkeissa.
Keskipohjalaisilla Kylillä työskentelee
kaksi osa-aikaista kyläasiamiestä joista
Anja Jussila toimii yhdistyksen sihteerinä sekä rahastonhoitajana, Anja toimittaa lehtemme ja taittaa sen painokuntoon. Esa Erkkilä toimii maakunnallisena kyläasiamiehenä osa-aikaisesti
hoitaen muut kylä- ja maakunnalliset
kyläasiamiehen tehtävät. Kyläasiamiehet ovat kyläläisten käytössä erilaisten
asioiden selvittelyssä ja hoitamisessa.
Suomen kylätoiminnan saama valtionapu mahdollistaa toimintaamme noin 6
kk työpanoksen.

Keskipohjalaiset Kylät ry,
osa-aikainen kyläasiamies
Esa Erkkilä,
20km taajamamerkin takaa
Ottakaa yhteyttä –
olemme Kylien asialla.
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Arille hopeinen ansiomerkki

Keskipohjalaiset Kylät ry luovutti,
Ari Kemppailselle Ruotsalon kyläyhdistyksen hakemuksen perusteella,
Suomen Kylätoiminta ry:n hopeisen ansiomerkin ansiokkaasta työstä
kyläyhdistystoiminnassa.

Ari Kemppainen on toiminut Ruotsalon kyläyhdistys ry:n puheenjohtajana yhdistyksen perustamisesta alkaen
vuodesta 2001 ja jo pitkään tätä ennen
Ruotsalon kylätoimikunnan johtotehtävissä. Muuttaessaan Ruotsaloon
1980-luvun puolivälissä kyläkoulumme
opettajaksi, Ari osoitti välittömästi kiinnostuksensa koulun ohella koko kylän
kehittämiseen. Ari ei pelkästään ideoi,
vaan myös toimii. Häneltä hoituu niin
ryskähommat kuin siistit sisätyöt, aina
kahvitarjoiluista lähtien.
Luonto on Arille erityisen läheinen
ja tärkeä asia. Hän on täydellä tarmolla vetänyt Vähäjärven kunnostusprojekteja, raivannut luontopolkuja ja
rantoja, kunnostanut laavua jne. Hän
on pitänyt yllä tärkeää vuoropuhelua
keskeisten yhteistyökumppaneiden
kuten Kälviän ja Ullavan jakokunnan
kanssa. Talkootyötunteja luonnon ja
Ruotsalon ulkoilukohteiden hyväksi on kertynyt lukemattomia. Ari on
kolmenkymmenen vuoden aikana tullut tunnetuksi myös liikuntapaikkojen

toimeliaana kunnostajana ja kehittäjänä, jotta kaikenikäiset kyläläiset voivat liikkua ja harrastaa lähellä kotiaan
liikenneturvallisuutta unohtamatta.
Ari on monissa eri luottamustoimissaan
niin Kälviän että Kokkolan valtuustossa
sekä rakennus- ja ympäristölautakunnassa pitänyt elinvoimaisen maaseudun
puolta. Erityisen aktiivinen hän on ollut tonttiasioiden hoidossa, minkä työn
seurauksena useampi lapsiperhe on löytänyt kotinsa Ruotsalosta. Yhtenä osoituksena tästä on kylämme tonttipörssi
ja aktiivinen yhteys Kokkolan kaavoituspuolen henkilökuntaan. Tämä työ on
osaltaan edesauttanut virkeän ja vahvan
kyläkoulumme olemassaoloon.
Arille kyläkoulu ei edusta vain mahdollisuutta opintielle omassa lähiympäristössä, vaan kyläläiset yhteen kokoavaa yhteistä kyläkeskusta ja tukikohtaa.
Kyläkoulullamme voi hyvällä mielellä
harrastaa monenmoista tekemistä, mistä kiitos kuuluu Arille.
Ari on lyhyesti sanottuna sinnikäs ja
periksi antamaton kylätoimija, jonka
sosiaalisuus ja huumorinkukka piristää
päiväämme.
Ruotsalon kyläyhdistys, hallitus.
Kuvassa Ari Kemppainen.
Kuva: Sanna-Maija Kauppi

Keskipohjalaiset Kylät ry tiedottaa

Muista aktiivista kylätoimijaa
ansiomerkillä
Ansiomerkkejä on tehty pronssisena,
hopeisena ja kultaisena. Niissä on pidikkeenä tupella varustettu neula. Pronssisen ja hopeisen merkin myöntämisoikeus on Suomen Kylätoiminta ry:n lisäksi
maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja kyläyhdistysten hallituksilla.
Ansiomerkkien hinnat: Pronssinen 30
euroa, hopeinen 60 euroa ja kultainen
100 euroa. Kylätoiminnan viirin hinta
on 30 euroa. Hintaan sisältyvät postituskulut. Ansiomerkkejä hakiessa ota
yhteyttä Keskipohjalaiset Kylät ry:n
hallitukseen, kaieka@kaustinen.fi, lehti@kpkylat.fi, tai esa.erkkila@kotinet.
com.

Ansiomerkkien
jakoperusteet
Pronssinen: Vähintään 6 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai
toimintaryhmätyön luottamus- tai toi-

mihenkilötehtävissä. Myöntöoikeus
maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja kyläyhdistyksillä.
Hopeinen: Vähintään 12 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. Myöntöoikeus maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja Suomen Kylätoiminta ry:llä.
Kultainen: Erityisen painavat ansiot
paikalliskehittämisessä. Ei varsinaista
vähimmäisaikarajaa, mutta myönnetään hyvin säästeliäästi. Myöntöoikeus
Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksella.
Anomukseen liitettävä cv (luottamus- ja
yhdistystoiminta, maaseudun ja kylien
kehittämistoiminta).
Kylätoiminnan viirin (30 euroa postituskuluineen) käyttötarkoitus muutettu
normaalimmaksi huomionosoitusvälineeksi merkkipäiviä, vierailuja ja muita
vastaavia tilanteita varten.

Suomen kylätoiminta ry tiedottaa

Mikä on tärkeää alueiden kehittämisessä?
Osallistu ideointiin

Nyt linjataan alueiden kehittämisen tulevaisuutta. Tätä työtä tehdään avoimesti ja
osallistaen, ja sinut on kutsuttu mukaan antamaan oma näkemyksesi.
TEM valmistelee yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden
keskeisten toimijoiden kanssa alueiden kehittämisen painopisteitä. Valtioneuvosto
hyväksyy hallituskauden alueiden kehittämisen painopisteet vuoden 2015 loppuun
mennessä.
Varaa siis vartti aikaa ja osallistu aivoriiheen. Pääset osallistumaan ideointiin nimettömänä verkkoaivoriihessä osoitteessa https://www.strategysignals.com/3738630409-890@alu&eet Vastaa kyselyyn 30.4. mennessä. Lue lisää: http://www.tem.
fi/?s=2472&89522_m=117741.
Taina Susiluoto
Alueosaston osastopäällikkö, Työ- ja elinkeinomisteriö

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 6.6.
Valtakunnallinen Avoimet Kylät 6.6. järjestelyt etenevät ja kaikkien maakuntien
toivotaan toimittavan excel-tiedostossa aikaisempien ohjeiden mukaisesti tapahtumatiedot suoraan ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi ja näin ne tulevat avoimetkylat.
fi-tapahtumasivuille jotka aukevaat huhtikuun aikana.
Transition towns – kestävät kylät teema oli esillä SYTY:n ja YTR:n yhteisessä
seminaarissa 25.2. Samaan teemaan inspiraatioseminaari Vaasassa 14.4. https://
byaservice.wordpress.com/
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eViljo-maakuntakiertue reissasi
läpi kaikkiaan 19 paikkakuntaa
19.1.–6.2. välisenä aikana. Kiertueella esiteltiin yhteisöille, yhdistyksille ja muille toimijoille suunnattua ilmaista eViljo-palvelua.

eVILJO-kiertue – Matkalla k

Kiertueen pääjärjestäjinä olivat Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Kosti
ry/Yhteisöklubi Silta, Keskipohjalaiset
Kylät ry, Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry ja Keski-Pohjanmaan liitto.
Yhteistyökumppaneina mukana olivat
toimintaansa esitellen Centria ammattikorkeakoulu/Opastin, Keski-Pohjanmaan rahasto, Suomen sosiaali ja terveys ry, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. ja
alueemme Leader-toimijat.
Kiertue käsitti kaikkiaan 19 paikkakuntaa. Tapahtuman vakio-ohjelmaan
kuului eViljo-palvelun esittely Kosilan
tietohallintopäällikkö Juha Erkkilän
johdolla ja Keskipohjanmaan päätoimittaja Kauko Palolan paikallisparlamentti eduskuntavaaliehdokkailla höystettynä.
Läsnäolijoilla oli kaiken aikaa mahdollisuus tutustua info-pisteisiin ja kirjautua eViljo-palveluun henkilökohtaisen opastuksen kera. Moni käytti tilaisuutensa kirjautua yhdistysten ja yhteisöjen yhteiseen rekisteriin paikan päällä.

Possu, kylähullu
ja muita elämyksiä
Kiertue korkattiin käyntiin oikeutetusti kansalaistoiminnan ikonin, maakuntaneuvos Viljo S. Määttälän, kotikulmilta Toholammilta.
Yhdistyksiä kirjautui eViljo-palveluun
heti ensimmäisenä päivänä lukuisia. Ja
jälleen voitiin todeta, että samat ihmiset
toimivat aktiivisina useissa eri yhdistyksissä.
Seuraavana päivänä saimme KeskiPohjanmaan Kansanopistolla pidetyssä
Kälviän tilaisuudessa nauttia vakio-ohjelman lisäksi nuorten herkistä tanssija lauluesityksistä. Omaa ainutlaatuista
tunnelmaansa loi Onni-minipossu, tuo
nelijalkainen ja aina nälkäinen vapaaehtoistyöntekijä Ruotsalon kylältä. Onnin
matalat röhinät ja kimeät vinkaisut havahduttivat iloisesti pitkin iltaa.
Varsin riehasta tunnelmaa koettiin
myös Haapajärvellä, jossa lähes koko
kaupunki oli lähtenyt liikekannalle
Suomen virallista kylähullua myöten.
Haapajärveläisten puheensorina täytti
valtuustosalin viimeisenkin paikan ja
posket punaisina yhdistys toisensa jälkeen kirjattiin eViljo-palveluun.
Ensimmäinen viikon jälkeen matka
jatkui hyvillä mielin maakunnan äärilaidoille asti. Matka Lestijärveltä Suomenselän reuna-alueelle Ullavaan oli
elämäni pisin. Syy ei ollut niinkään kilometreissä, vaan matkan loputtomuuden tunteen aiheutti pahin kokemani
vessahätä ikinä. Mutkainen ja tasaisesti

eViljo on hedelmällisen yhteistyön tulos. Kuvassa henkilöitä eViljon takaa. Oikealta lukien maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Yhteisök
Oikari, kulttuurikoordinaattori Sanna-Maija Kauppi, maakuntaneuvos Viljo S. Määttälä, kyläasiamies Esa Erkkilä ja Kosilan tietoh
maakuntaneuvos Määttälän mukaan ja rahoituksesta on vastannut Keski-Pohjanmaan liitto.
täryyttävä tie varustettuna korkeimmilla
koskaan näkemilläni lumipenkereillä, ei
tehnyt matkanteosta yhtään helpompaa.
Lopulta kaikki hyvin, kun juuri ajoissa
saavuimme Ullavan M-Markettiin, jossa meidät otettiin lämmöllä ja vieraanvaraisuudella vastaan.
Viimeisellä kiertueviikolla ihmettelimme sähkötekniikan ilmiömäisyyttä,
kun Lohtajan monitoimihalli Mainingin ovet avattiin meille Kokkolan kaupungintalolta käsin napin painalluksella. Ja kyllä kannatti, sillä pian tämän
jälkeen Mainingin kahviossa kävi kova
kuhina. Kiertue päättyi Kaustiselle, jossa hämmennystä ja huvitusta aiheuttivat
eViljottaret, nuo Heikki Kinnusen kopiot vuosikymmenten takaa.

Kohtaamisia
ja läsnäoloa
Vaikka osallistuneiden määrä ei kaikilla paikkakunnilla ollut suuren suuri,
saattoi ihmisten vahva läsnäolo täyttää
suurenkin tilan, kuten oli asian laita esimerkiksi Himangalla ja Halsualla.
Tärkeintä kiertueen aikana olivat hetket, jotka sai jakaa lähellä toista ihmistä,
kahden tai kolmin kesken. eViljo:n sanansaattajille, minulle, Sirpalle ja Esalle,
oli tärkeää eViljo-palvelun esittelyn rinnalla kysyä ”mitä sinulle kuuluu?”
Pelkästään jo monien kanssaihmisten

Mikä on eViljo?
eViljo on yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka osoitteessa www.
eviljo.fi. Kirjautumalla eViljo:on yhdistys tai yhteisö saa ilmaisen valokuvallisen käyntikorttinäkymän, joka sisältää kuvauksen yhteisön toiminnasta
ja sen tarkoituksesta. Näkymässä on kahden yhteyshenkilön tietojen lisäksi
yhteen koottuna kaikki keskeinen tieto yhdistyksestä/yhteisöstä, kuten mahdollinen internet-näkyvyys netti- ja FB-sivuineen. eViljo:n käyntikorttitietoja voi muokata milloin vain oman tunnuksen kautta. Halutessaan yhdistys/
yhteisö voi ottaa käyttöön ilmaiset eViljo-kotisivut.
eViljo antaa yhdistyksille ja yhteisöille näkyvyyttä mahdollistaen aktiivisemman yhteistyön toimijoiden välillä. eViljo-etusivulla on hakukone,
jonka kautta voi hakea juuri oman toiminnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita ja mielenkiinnon kohteita. Esimerkiksi syöttämällä hakukoneeseen sanan historia antaa palvelu listan kaikista niistä yhteisöistä, joiden
toimintaa historia jollain tapaa kuvaa. Metsähistoriallinen yhdistys Alnus
ja Keski-Pohjanmaan historianopettajat ovat jo löytäneet toisensa eViljo:n
kautta. eViljo on myös kullanarvoinen tietolähde uusia harrastuksia etsiville.
eViljo:a hallinnoi Keski-Pohjanmaan liitto. Toiminnallisella tasolla keskeisellä sijalla on Kosti ry, jonka alaisuudessa maakunnan kattojärjestöt
(Kosti/Yhteisöklubi SILTA, Kulttuuriliitto, Keskipohjalaiset Kylät ja Kepli) toimivat suorassa yhteydessä yhdistyskenttään välittäen viestiä eViljo:n
tarjoamista mahdollisuuksista. Näin eViljo:n yhdistysrekisteri laajenee ja
päivittyy kansalaislähtöisesti mielekkääksi koetun toiminnan kautta. Edelläkävijänä koko Suomessa eViljo antaa avaimet maakunnan elinvoimaiselle
ja tulevaisuuteen katsovalle kansalaistoiminnalle.
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kansalaistoiminnan puolesta

Miksi eViljo on tärkeä?
eViljo kokoaa yhdistysten ja yhteisöjen yhteystiedot ja esittelyt yhteen paikkaan. Yhdistysten ja yhteisöjen näkyvyys paranee, mikä lisää toimintamahdollisuuksia. eViljon etusivulla olevan hakupalvelimen kautta
on löydettävissä uusia toimijoita ja yhteistyökumppaneita.
Kävijä voi löytää eViljosta uusia harrastuksia ja tukea elämän erityistilanteisiin. eViljo antaa mittareita
kansalaistoiminnan vaikuttavuuden todentamiseen. Kokoamalla alueen toimijoiden yhteystiedot eViljoon ei
tarvitse ylläpitää useita eri rekistereitä. Tämä säästää turhaa työtä ja aikaa erityisesti kuntasektorilla.
eViljo kehittää lähidemokratiaa sekä yhdistysten ja yhteisöjen roolia paikallisina asiantuntijoina ja lausunnon antajina. eViljo lisää alueellista yhteenkuuluvuutta.

klubi Sillan kuiskaajat Sirpa Nevasaari ja Henna
hallintopäällikkö Juha Erkkilä. eViljo on nimetty

olemus kertoi, että kysymyksen edellisestä kuulemisesta oli mennyt liian pitkä aika.
Mahdollisuudet toteuttaa eViljo-kiertueen ydintehtävää vaihtelivat paikkakunnittain, sillä ajoittain kohtaaminen
oli vaikeampaa jo pelkästään olosuhteiden pakosta johtuen. Esimerkiksi rauhattomissa kauppakeskuksissa tai suuren suurissa auloissa tilanteen haltuun
ottaminen oli haastavaa.
Perholaiset osoittivat, että heillä on
taitoa pysähtyä ja keskustella, vaikka
alun perin mielessä oli ollut päivän ruokalista tai postipaketin lähettäminen.
Kiertueen kirkkaimpia helmiä olivat
myös lapset. Erityisesti Kannuksessa
oli lähdetty liikkeelle perheiden voimin
ja Vesaisten aktiivisella panostuksella.
Moni uskalsi maalauttaa poskensa ja
osallistua Lapsen Ääni piirustuskilpailuun. Myöhemmin myös heittäytyvimmät eViljo-kiertueen järjestäjät maalauttivat kasvoilleen oranssin sydämen
merkitsi siitä, että työtä eViljo:n eteen
tehdään täydellä sydämellä.

eVILJO:n
matka jatkuu
Kiertue ei pysähtynyt maakunnallisiin
hallintorajoihin, kuten ei eViljo:kaan.
Yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikkaan ovat tervetulleita kaikki, joilla

on kosketuspintaa Keski-Pohjanmaan
maakuntaan.
Tavoite on, että eViljo:sta tulee historiallisen Keski-Pohjanmaan ainoa
yhdistysten ja yhteisöjen rekisteritietokanta. Näin ei tarvitse ylläpitää monia
tietoja eri rekistereissä, jolloin säästyy
aikaa sekä vaivaa niin toimijoilta itseltään kuin kuntasektorilta.
eViljo on siellä missä moni muukin
tänään, netissä. eViljo:n kautta on kuitenkin löydettävissä ne aidot kohtaamispaikat, joissa voi toteuttaa Yhteisöklubi SILLA:n pääteemaa, ”Ihmiseltä
ihmiselle”. Tämä edellyttää yhteisöiltä
ja yhdistyksiltä aktiivisuutta. Kirjautukaa eViljo:on, jotta tieto tarjoamastanne
kohtaamispaikasta tavoittaa. Näin eViljo kasvattaa aitoa yhdessäoloa.
Kiitos kaikille kiertueelle osallistuneille ja kiertueen mahdollistaneille yhteistyökumppaneille. Jatketaan kohtaamisia eViljo:ssa osoitteessa www.eviljo.
fi. Tulkaa kaikki mukaan: yhdistykset,
yhteisöt ja muut toimijat. Vain yhdessä teemme eViljo:sta keskipohjalaisen
ylpeyden aiheen, josta sopii rehvastella
myös valtakunnan tasolla.
Teksti: Sanna-Maija Kauppi
Keski-Pohjanmaan
Kulttuuriliitto ry:n
koordinaattori

Näin käytät eViljoa
- eViljo-sivusto on osoitteessa www.eviljo.fi
- Klikkaa etusivun painiketta ”Rekisteröidy”.
- eViljo kysyy yhdistyksen tai yhteisön perustietojen lisäksi lyhyen
kuvauksen toiminnasta ja toiminnan tarkoituksesta.
- Kuvan liittäminen käyntikorttiin on helppoa.
- Rekisteröitymisen jälkeen eViljo-tietokanta luo automaattisesti toimijan
antamien tietojen pohjalta käyntikortin, joka on nähtävissä eViljo-sivustolla heti, kun eViljon ylläpitäjät ovat hyväksyneet yhdistyksen tiedot.
- Omia tietoja voi muokata milloin tahansa rekisteröitymisen jälkeen sähköpostiin saapuneilla tunnuksilla.
- eViljo lähettää muistutuksen tietojen päivittämisestä vuosittain Viljon
nimipäivänä 27.1.
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kuttaa.

4) Miten kehittäisit kyliä ja kylätoimintaa?

dun kehittämisessä (mukaanluettuna Leader-toiminta)? Työpaikkojen saaminen

maaseudulle. Vain se takaa maaseudun
säilymisen asuttuna. Leader-hankkeista
on apu kylien kehittämisessä, mutta byrokratian pyöritittämiseen tarvitaan selkeästi tukea ja opastusta. Kynnys hankkeen käynnistämiselle madaltuisi.
6) Mitä mieltä olet valtionavusta maakun-

Kauko Niemi
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nallisissa kylienyhteenliittymissä ja kyläasiamiestoiminnassa? Valtion pitää edelleen

tukea maakunnallisia kylien yhteistyöelimiä.
1) Oletko kyläyhdistyksen tai vastaavan jär- 7) Miten lähidemokratiaa tulevaisuudessa
jestön jäsen, ja jos, niin missä roolissa olet- pitää kehittää? Kuntien pitää delegoida
toiminut?
päätösvaltaa kylille eikä toiminta reOlen osallistunut Lestijärven Kiiston, surssejakaan saa unohtaa.
Metsästysseuran, Ympäristöyhdistyk- 8) Miten edistäisit maaseudun asuinrakensen ja puolueosastoni toimintaan pu- tamista? Kuntien pitää huolehtia, että
heenjohtajana. Näiden toiminta on kaavoitettuja tontteja on edullisesti saaosittain pienellä paikkakunnalla ”ky- tavilla. Kunnallistekniikka ja valokuitu
läyhdistysmäistä”, mm. työväentalom- kohtuullisella hinnalla jokaiselle rakenme on kyläläisten käytössä.
tajalle. Vuokra-asuntojen lisärakenta2) Mitä mieltä olet kyläyhdistysten elinkei- mista kannattaa myös harkita.
notoiminnasta? Ne paikkaavat usein yk- 9) Miten RAY:n tulisi tukea maaseutualusityisen ja/tai julkisen sektorin aukkoja. eiden kolmannen sektorin toimintaa?
3) Mitä mieltä olet kyläkoulujen lakkauttaRAYn tulee ehdottomasti jatkaa erimisista? Kyläkoulut pitäisi säilyttää, jos laisten hyvinvointia edistävien yhteisökuntien talous sen vain suinkin mah- jen toimintaa, ehkäpä laajentaakin uusidollistaisi. Oppilasmäärä toki myös vai- en yhteisöjen ja toimintojen tukiemista.

Sydän, sielu ja kyyneleet

Kylätoiminnan sydän on kyläkoulu. Sen ympärille on rakennettu turvaverkko,
yhteisöllisyys. Koulu on siten kylälle paljon muutakin kuin pelkkä opinahjo. Se on
kokoontumispaikka iloihin ja suruihin, moneen asiaan elämän varrella. Sieltä
lähdetään maailmalle oppimaan lisää. Joku palaa takaisin, toinen jää maailman
tuulien vietäväksi, elämää rakentamaan toisissa oloissa.
Yhteisöllisyys on kylän sielu. Se tulee yhdessä tekemisestä ja kokemisesta. Yhteinen asia ei välttämättä ole suuri asiana. Mutta se on suuri tekijöille, yhteisölle.
Yhteenkuuluvuuden tunne pienessä kyläyhteisössä on raja-aitoja kaatava voima.
Löytyy yhteinen hiili johon puhalletaan. Ollaan yhdessä jotain, iloineen ja suruineen, sitä on yhteisöllisyys.
Kyyneleiden aika tulee kyläkoulun, yhteisen opinahjon loppuessa. Meneekö kyyneleiden mukana myös yhteisöllisyys? Se riippuu kyläläisistä, ihmisistä. Koulun
loppuminen tekee aina kipeää. Säästösyyt eivät yleensä ymmärtäjiä saa. Oppilaiden väheneminen onkin toinen juttu.
Tässä tullaankin asian ytimeen. Kyliltä on lähdetty leveämmän leivän perään.
Ei ole ollut töitä tekijöille. Eikä ilman asukkaita ole palveluita. Kaiken ihmeen
keskellä on keskittämisen ilo ja kurjuus. Tänäänkin ollaan keskittämässä isompiin
yksiköihin milloin mitäkin. Lukioita, terveyskeskuksia, vanhainkoteja. Maaseudun autioituminen ei ole hyvästä. Eikä ihmistä saisi kiskoa juuriltaan.
Edellä kuvattu on todellisuutta jo pitkältä ajalta. Kylätoimintaa on kuitenkin
herätelty. Monissa paikoin on yhteisiä kokoontumistiloja korjailtu. On suunniteltu tapahtumia. Tehty yhdessä sitä mitä tehtiin joskus ennenkin. Yhteisöllisyys
on palailemassa, kiitos siitä. Yhteisiä asioita ajettavaksi asti on siunaantunut
pyytämättä. Ulkopuoliset tahot kun tuppaavat paikoin järjestämään sydämentykytyksiä.
Koko kuntaa koskevat asiat saa kyläyhteisöt ja muut toimijat yhteisen pöydän
ääreen miettimään tulevaa. Puhutaan työpaikoista, palveluista, yleensäkin elämänedellytyksistä.
Eiköhän huolehdita että maaseutu pysyy edelleenkin asuttuna.
Kauko Niemi

ILMOITUS

Kylien välistä yhteistyötä voisi lisätä ja
kehittää. Kannustetaan eri-ikäisiä mukaan toimintaan ja oman kylän kehittämiseen.
5) Mikä on tärkeintä mielestäsi maaseu-

va huomioon kun laukkauttamisasiaa
käsitellään.
4) Miten kehittäisit kyliä ja kylätoimintaa?

5) Mikä on tärkeintä mielestäsi maaseudun
kehittämisessä (mukaan luettuna Leadertoiminta)?

Minusta keskeinen asia on maa- ja
metsätaloustuotteiden hyödyntäminen
eri muodossa. Se luo pohjan muulle toiminnalle.

Bjarne Kallis
KOKOOMUS
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1) Oletko kyläyhdistyksen tai vastaavan järjestön jäsen, ja jos, niin missä roolissa olet
toiminut?

En ole muussa kuin kesämökkikuntani tieosuskunnassa.

2) Mitä mieltä olet kyläyhdistysten elinkeinotoiminnasta?

Se luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti.

3) Mitä mieltä olet kyläkoulujen lakkauttamisista?

Lapsen ja koululaisen etua ei mitata vain taloudellisella mittarilla. On
paljon muita tekijöitä joita on otetta-

6) Mitä mieltä olet valtionavusta maakunnallisissa kylien yhteenliittymissä ja kyläasiamiestoiminnassa?

Valtionapu on lähinnä symboolinen, mutta saajalle silti kovin tärkeä.

7) Miten lähidemokratiaa tulevaisuudessa
pitää kehittää?

Pitää siirtyä sanoista tekoihin ja soveltaa lähimmäisyysperiatetta eli siirtää
päätöksenteko mahdollisimman lähelle
sitä ryhmää, jota päätös koskee. Sieltä
löytyy ne parhaat asiantuntijat.

8) Miten edistäisit maaseudun asuinrakentamista?

Logistiikkaa kehittämällä eli hyvät
tie- ja nettiyhteydet.

9) Miten RAY:n tulisi tukea maaseutualueiden kolmannen sektorin toimintaa?

Ketää ei saa syrjiä eikä suosia eli
samojen periaatteiden mukaan kuin
muuaalla.

Kyllä kansa tietää mitä pitäisi tehdä
Olen viime viikkoina osallistunut vaalipaneleihin, pitänyt omia vaalitilaisuuksia, tavannut ihmisiä erilaisissa tilaisuuksissa ja käynyt syvällisiä
keskusteluja niin pien- kuin suuryrittäjien kanssa.
Näissä kaikissa keskusteluissa talous on noussut kaikkien muiden kysymysten yläpuolelle. Yrittäjien puolella se on konkretisoitunut koskemaan
suomalaisen tuotteen heikohkoa kilpailukykyä ja tuotteen kustannusrakennetta. Myös julkisen sektorin jatkuva velkaantuminen on kaikkia askartanut.
Jokainen on ymmärtänyt mikä on seuraus kun joutuu lainaamaan rahaa korkoihin vielä senkin jälkeen kun omaisuutta on myyty miljardi kaupalla. Mikäli velkaantumisen suuntaa ei katkaista , ollaan pian samalla
tuhon tiellä kuin Kreikka ja muut huonosti taloutensa hoitaneet maat. Tämä
tie ei todellakaan saa olla Suomen tie. Tämän takia on aivan välttämätöntä
leikata julkisen sektorin menoja.
Kysymykseen mitä sitten leikataan , olen vastannut että leikkausten
ulkopuolelle jätetään ainoastaan vammaisille tarkoitetut tuet ja perusturvaan liittyvät tuet. Ymmärrän hyvin ettei 2-3 miljardin euron leikkaaminen
ole mikään helppo asia. Se on kuitenkin välttämätön ja onneksi se ei muodosta enempää kuin noin 5 prosenttia valtion menoista.
Valitettavasti eräät puolueet luottavat aivan liikaa siihen, että talouskasvu hoitaisi nämä ongelmat. On muistettava, ettei talouskasvu tule automaattisesti, vaan se syntyy paremman kilpailukyvyn seurauksena. Poliittisilla päätöksillä voidaan kilpailukykyyn vaikuttaa lieventämällä niitä veroja ja julkisia maksuja, jotka kohdistuvat tuotteen tuotantoon ja jakeluun.
Hyvä esimerkki sellaisista on mm energiavero, jonka alentamisestä hyötyisi
ennenkaikkea energiaintensiivinen vientiteollisuutemme.
Lopuksi totean että painamalla pysyvästi mieleen tuo vanha iskulause ”
suosi suomalaista –osta kotimaista” voi jokainen meistä vaikuttaa maamme talouteen.
Bjarne Kallis

ILMOITUS maksaja tukiryhdistys Kälviä, Kannus

Kehittämisessä tarvitaan aina vetäjiä ja vastuunkantajia joilla on palava intoa toimia yhteisen edun hyväksi.

Yhteisöllisyyden pohjalta toimivien
kyläyhdistysten elinkeinotoiminta on
luonnollinen osa kylien kehittämistä.
Elinkeinoa harjoittamalla on mahdollisuus laajentaa kylien palvelutarjontaa
sekä hankkia uusia taloudellisia resursseja. Viime vuosina verottaja on puuttunut turhan hanakasti kyläyhdistysten
toimintaan. Emme saisi vaikeuttaa turhalla byrokratialla ja verotuksella kylien
aktiivisuutta.
3) Mitä mieltä olet kyläkoulujen lakkauttamisista?

Tuomo Puumala
t

KESKUSTA
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1) Oletko kyläyhdistyksen tai vastaavan järjestön jäsen, ja jos, niin missä
roolissa olet toiminut?
En ole itse ollut mukana kyläyhdistyksen toiminnassa, mutta kansanedustajana olen päässyt tekemään yhteistyötä
useiden keskipohjalaisten kylien kanssa.
Olen ollut viemässä kylien hankkeita
eteenpäin valtakunnan tasolla yhdessä
kylien kanssa.

Matti Mustajärvi
SDP

42

1) Olen kyläyhdistyksen jäsen ja
olen toiminut lähes kaikissa tehtävissä.
2) Kylätoimintaa voidaan mielestäni rahoittaa myös oman liiketoiminnan
avulla. Lainsäädäntöä tulisi helpottaa,
että liiketoiminnasta tulisi luonteva osa
asuinyhteisön kehittämistä. Yhdistysten
varainhankintakäsite on vanhentunut.
3) Kyläkoulu olisi ihannetilanne kylässä, mutta niiden säilyttäminen ei ole aina
mahdollista. Ikäluokkien pienentyessä
kyläkoulun ylläpito ei ole aina järkevää.
Kyläkoulua ei saisi kuitenkaan lakkauttaa, jos siellä on riittävästi oppilaita.

Kyläkoulun lakkauttaminen on aina
harmillinen asia. Päätökset ovat aina
tietenkin tapauskohtaisia, mutta liian
monesti lakkauttaminen on perustunut
lyhytnäköiseen säästöpäätökseen. Mielestäni ensi vaalikaudella on tehtävä kokeiluja, joissa myös kylä itse voisi olla
mukana perusopetuksen toteuttamisessa. Tähän on ollut kiinnostusta myös
keskipohjalaisissa kylissä.
4) Miten kehittäisit kyliä ja kylätoimintaa?
Jokaisen kylän on tietenkin luotava
oma visionsa ja toimittava sen saavuttamiseksi. Yleisesti elävien kylien takaa
löytyy kuitenkin koko yhteisöä yhdistävä tekijä, kuten kylätalo- tai keskus,
jossa on erilaisia kylän ihmisille tärkeitä
4) Kylässä tulisi aina olla tilat, joissa
voidaan kokoontua. Oma kylätalo on
ihanteellisin tilanne. Lähtisin kehittämään kyliä kyläsuunnitelmien kautta.
Listatuilla kehittämistoimilla on tapana toteutua. Kylässä kehittäisin kylän
infraa: tietotekniikka, jätevesiasia, tiet
ja tontit.
5) Tärkeintä maaseudun kehittämisessä on huolehtia asukkaiden riittävyydestä ja viihtymisestä. Työpaikkoja tarvitaan inhimillisellä etäisyydellä lähiympäristössä. Yhteiskunnan normaalit palvelut tulee olla helposti saavutettavissa.
Kehittäisin asukkaiden äärelle tuotuja
palveluja (esim. monipalveluautot).
6) Maakunnallinen kylätoiminta saa
nykyisin valtionapua, mutta sen määrä
on ollut vuosia kiusallisen riittämätön.
Valtionavulla tulisi pystyä palkkaamaan
kokoaikainen maakunnallinen kyläasiamies ja hänelle tarvittavat resurssit.
7) Kylätoiminta on jo sinällään lähidemokratian eräs muoto. Tarvittaisiin kuitenkin eräänlaisia kyläbudjetteja kylien
omaan käyttöön.
8) Kylien asuinrakentamisen ja tonttien hyödyntämisen pohjaksi tarvittaisiin eräänlaisia mallikortteja, joiden
avulla asumisen yhteyteen voitaisiin
toteuttaa pienimuotoista hevosenpitoa,
maaseutumatkailua tai muuta elinkeinotoimintaa. Kyseessä olisi uudenlainen
tapa kehittää kylien asutusta ja luoda
uutta elinvoimaa.
9) RAY voisi tukea kolmannen sektorin toimintaa kylän ikäasukkaille suunnattujen pienpalvelutoimintojen järjestämisessä.

palveluja. Mielestäni tämän kaltaisten
hankkeiden tukemiseen on löydyttävä
myös julkista tukea.
5) Mikä on tärkeintä mielestäsi maaseudun kehittämisessä (mukaan luettuna Leader-toiminta)?
Suomen luonnonvarat ja suuri osa tulevaisuuden resursseista tulevat maalta.
Voimavarojemme hyödyntäminen edellyttää maaseudulla asumista, työntekoa
ja yrittämistä. Maaseudulla on oltava
mahdollisuus laadukkaaseen asumiseen,
toimiviin palveluihin sekä tie- ja tietoliikenneyhteyksiin.
6) Mitä mieltä olet valtionavusta maakunnallisissa kylien yhteenliittymissä ja
kyläasiamiestoiminnassa?
On tärkeää, että valtio tukee kylätoiminnan kehittämistä. Tällä hetkellä valtionapu on kuitenkin vain hieman yli
miljoonaa euroa vuodessa. Se on varsin
pieni summa jaettavaksi kaikkien Suomen kylien kesken. Tämän vuoksi on
löydettävä uusia malleja, joilla valtio
voisi tukea kylätoiminnan kehittämistä.
7) Miten lähidemokratiaa tulevaisuudessa pitää kehittää?
Lähidemokratiaa voidaan kehittää
monella eri tavalla. Tilanteet vaihtelevat eri puolilla Suomea, mutta ainakin
seuraavista käytännöistä on hyviä kokemuksia. Ensinnäkin kunnissa voidaan
perustaa kyläkohtaisia aluelautakuntia.
Toiseksi kylien kanssa voidaan käydä
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vuosittain neuvotteluja, kun esimerkiksi kunnan budjettia valmistellaan. Kolmanneksi kylille voidaan ohjata suoraan
omatoimirahaa.
8) Miten edistäisit maaseudun asuinrakentamista?
Kaavaehtoja sekä muuta rakentamiseen liittyvää byrokratiaa pitää karsia.
Mikäli rakentaminen täyttää ympäristö- ja turvallisuusnormit, ei rakentamista ja asumista pitäisi rajoittaa. Tutkimukset osoittavat, että maaseudulla
asuminen on ympäristöystävällinen
vaihtoehto.
9) Miten RAY:n tulisi tukea maaseutualueiden kolmannen sektorin toimintaa?
Raha-automaattiyhdistyksen jakamien voittojen on tarkoitus tukea kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia. Tukien on tarkoitus edistää hyvinvointia sekä tukea yhteisöllisyyttä.
Mielestäni kyläyhdistysten toiminnassa on oltava mukana tämä sosiaalinen
painotus. Yhteisöllisissä kylissä osataan
katsoa naapurinkin perään, jotka tarvitsevat tukeva. Erilaisiin maaseudun
kehittämiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen liittyviin projekteihin olisi perusteltua saada enemmän myös RAY:n
rahoitusta.
Tuomo Puumala

Valtio kävi kylässä
Kylien elämä ei ole aina ollut auvoista. Se on ollut usein palveluista luopumista. Vuosikymmenet ovat muokanneet suomalaista kylää ja usein huonompaan suuntaan. Kylistä ovat hävinneet kaupat, postit, linja-autot ja koulutkin. Paljon on rakennemuutosten myötä hävinnyt, mutta tilalle ei ole tullut
juuri mitään korvaavaa. Kylän kuolema on hidas ja usein vuosikymmeniä
kestävä lähes huomaamaton prosessi.
Ihmisten aktiivisuuden ansiosta kylät ovat voineet kuitenkin tätä prosessia
hidastaa tai jopa pysäyttää. Monet kylät ovat lähteneet kehittymään ja kasvamaan. Kylässä tulisikin olla aina riittävästi asukkaita ja joukossa aktiiveja
asioita pyörittämässä.
Valtionkin tulisi selkeämmin näkyä kylässä. Sen tulisi ottaa vastuuta kylien tiestöstä ja olla mukana erilaisissa ympäristöhankkeissa. Kylistä löytyy
paljon erilaisia vesistöjä, joita pitäisi kunnostaa. Tarvittaisiin useamman
vaalikauden mittainen pienvesistöjen kunnostusohjelma.
Monissa kylissä toivotaan myös, että valtio ei olisi Vapon muodossa kylän
vesistöjä ja viihtyvyyttä uhkaavissa turvenevahankkeissa. Valtion maksama
tuulivoimatukikin on kylille ja asutukselle usein kielteinen asia, jos koko
kylän alueesta aiotaan tehdä yhtä suurta tuulivoimapuistoa.
Kansanedustajana haluaisinkin arvioida paremmin valtion kokonaisroolin
kunnan kokoisella alueella. Mitä valtio tai sen alisteet oikein tekevät? Mikä
on valtion toimenpiteiden kokonaisvaikutus asukkaiden viihtyvyyden ja asumisen suhteen? Valtion tulisikin lähteä uuden ajattelun tielle tarkastelemaan
paremmin toimiensa kokonaisvaikutuksia. Pelkät YVA -selvitykset (ympäristövaikutusten arviointiselvitys) eivät riitä ja niissä ei juurikaan huomioida
asukkaiden mielipiteitä. YVA :ssa on vähän samaa piirrettä kuin työmarkkinoilta tutussa YT-neuvottelussa. Valtio on tervetullut kylään, mutta ei olemaan siellä kuin kotonaan. Kansalaiset ja kyläläiset tulee ottaa paremmin
kuulolle. Käytäntöjä tulee parantaa ja hankkia uutta luottamuspääomaa.
Matti Mustajärvi

ILMOITUS

2) Mitä mieltä olet kyläyhdistysten
elinkeinotoiminnasta?
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Kohtaamisia kylillä ja kaupungeissa
Mitä? Miten? Kuka? Ketkä? Millä tavoin? Milloin? Kunnat painivat rakenneuudistusten parissa ja sote-ratkaisumallia odotetaan valtakunnallisesti.
Näiden suurten ratkaisujen vaikutukset
eivät kosketa pelkästään organisaatioita, vaan ne koskettavat meitä jokaista kuntien asukkaina. Rakenneuudistusvaiheessa järjestöjen aktiivisuus on
ratkaisevassa asemassa turvataksemme
aito vuoropuhelu julkisen ja kansalaisten välillä. Kansalaisen äänen kuuleminen päätöksenteossa oli kirjattu jo
toteutumattoman sote-uudistuksen
järjestämislain pykälään 30; samoin se
on kirjattu uuteen kuntalakiin pykälään
22. Pelkkä edustuksellinen päätöksenteko ei riitä edustamaan kansalaisten ääntä, vaan tarvitaan uusia kanavia kohdata
aidosti; kuulla, keskustella ja vaikuttaa.
Järjestöjä rohkaistaan uudistumaan ja
kehittämään toimintojaan vastaamaan
paremmin yhteiskunnan ja ihmisten
muuttuviin tarpeisiin - keskiössä on
oltava kuitenkin ihminen. Keski-Pohjanmaan järjestökenttää kuvaa heterogeenisuus; alueella on paljon pieniä
paikallisyhdistyksiä valtakunnallisten ja
alueellisten vahvempien järjestöjen sijoittuessa pääasiassa alueen ulkopuolelle. Toimintaa toteutetaan edelleen vahvasti vapaaehtoiminnalla ja talkootyöllä.
Paikallisyhdistykset kamppailevat pie-

nin resurssein olemassaolostaan tehden
kuitenkin vaikuttavaa työtä lähellä ihmisiä; tukena arjen haasteissa, luoden
liikunta-ja kulttuuritarjontaa sekä kohdistaen toimintaa eri ikäryhmille. Mistä
löytää resursseja vielä uudistamiseen ja
kehittämiseen?
Yhdistysten keskinäinen sekä yhdistysten ja kuntien välinen yhteistyö
yrityksiä unohtamatta mahdollistaa
ihmisten lähellä toteutettavaan toimintaan käytettävien voimavarojen moninkertaistumisen. Samalla se vahvistaa
lähidemokratiaa lisäten vuoropuhelua
päätettäessä lähipalvelujen toteuttamismuodoista. Järjestökentän on tunnettava ympäröivä toiminta-alueensa ja tunnistettava sen erityispiirteet, tarvittavat
muutostarpeet ja mahdollisuudet.
Alueemme yhdistyskentällä moni toimii useassa yhdistyksessä tuntien kylän
tai alueensa tarpeet hyvinkin tarkkaan.
Asiantuntemus on kullanarvoinen ja se
täytyy voida jakaa helpommin kunnalliseen päätöksentekoon. Yhdessä yhteisöllisesti olemme enemmän.
Yhdistykset toimivat lähellä ihmistä
osallistaen ja välittäen. Järjestötoiminnan arjen asiantuntijuuden arvostus
tulee lisääntymään, sitä ei voida enää
jättää huomioimatta. Järjestötyön arvopohja ihmisiä lähellä tapahtuvana ennaltaehkäisevänä toimintana, ihmisiin

kohdistuvien vaikutusten ollessa keskiössä, on vahvassa roolissa kuntalaisten
hyvinvoinnin turvaamisessa. Yhteisöklubi Silta Kokkolassa kokoaa ja jakaa
järjestötietoutta, vapaaehtoistoimintamahdollisuuksia ja paikan kohdata kaikenikäisiä ihmisiä; toiminnan keskiössä on ihminen ja toimintaa kehitetään
ihmisiä kuunnellen ja verkostoyhteistyöllä. Erilaisten kohtaamispaikkojen
ja kylätalojen rooli tulee kasvamaan;
ei pelkästään monitoimikeskuksina,
vaan jo pelkästään yksinäisyyden ehkäisemisessä yhteisenä kyläpaikkana,
sillä yksinäisyys on nostettu virallisesti
vaarallisemmaksi uhkatekijäksi ihmisen
terveydelle kuin esimerkiksi tupakointi
ja ylipainoisuus.
Tarvitsemme Keski-Pohjanmaalle
yhteisiä keskustelu- ja vaikutuskanavia,
joissa voi kohdata kasvotusten. Virtuaalinen eViljo - yhdistysten ja yhteisöjen kohtaamispaikka mahdollistaa
eri tahojen kutsumisen yhteen yhdistysrekisterin avulla ja ilmoittamisen
maakunnallisen tapahtumakalenterin
avulla. Tämäkin kanava on toteutettu
yhteistyöllä, sitä kehitetään yhteistyöllä
ja se voi toimia vain yhteistyön voimalla
yhdistysten ja yhteisöjen tehdessä siitä
koko yhdistyskenttää kattavan ja kaikkia keskipohjalaisia palvelevan työkalun
rekisteröitymällä siihen. Kokonaisuute-

na se on vahvempi ja hyödyksi meille
kaikille.
Uuden vapaamuotoisemman ja eri
tavalla toteutetun kansalaistoiminnan
nostaessa päätään, on yhdistystoiminnan oltava valmis muutoksiin. Muutos
tulee nähdä mahdollisuutena, sillä juuri
nuoret ovat lähteneet kehittämään uusia tapoja vaikuttaa ja toimia yhteisöissä sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia ja
tapahtumia nopeasti sosiaalista mediaa
hyödyntäen.
Nuoret ovat vahva voimavaramme ja
heitä tulee kuunnella. Kankeaa byrokratiaa halutaan keventää, pakollisista
hallitusten pykäläkokouksista halutaan
keskustelevampaan ja hyväksyvämpään
päätöksentekoprotokollaan, jossa päätöksiä tekee koko hallitus eikä vain yhdistyksen vahvimmat henkilöt.
Yhdistys on sitä vahvempi, mitä
enemmän se kohtaa ja kuuntelee jäseniään sekä toimijoitaan. Lisävahvuutta
sille tuo toimintaympäristön tunteminen kokonaisuutena yhteistyömahdollisuudet hyödyntäen. Pitäessämme keskiössä ihmisen, on yhteistyössä vastuun
jakaminenkin helpompaa. Kohdataan
keskiössä, ihmisenä ihmiselle.
Yhteisökuiskaaja
Sirpa Nevasaari
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Rieska-Leaderin kuulumisia
Uusi ohjelmakausi on vihdoin
käynnistymässä. Viime joulukuussa
Euroopan komissio hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, ja pian sen jälkeen maa- ja
metsätalousministeriö hyväksyi 54
Leader-ryhmän paikalliset kehittämisstrategiat ja niiden suuntaaantavat rahoituskehykset. RieskaLeaderin strategiaa pidettiin hyvänä
(strategia löytyy nettisivuilta www.
rieskaleader.fi) ja rahoituskehyksen
määrä nousi merkittävästi, lähelle 8
miljoonaa euroa.
Ohjelmaa säätelevät lait ja asetukset
ovat valmistuneet, ja parhaillaan viimeistellään sähköistä hakujärjestelmää
Hyrrää. Tämän hetkisten tietojen mukaan haku avautuu huhtikuun lopulla.
Tukea tullaan jatkossakin myöntämään niin yrityksille kuin yhteisöille.
ELY-keskuksien kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten mukaan Rieska-Leader
tukee erityisesti aloittavia ja pieniä (1–2
htv) yrityksiä myöntäen niille investointi- ja perustamistukea. Paikalliset
yleishyödylliset kehittämishankkeet ja
pienemmät investoinnit rahoitetaan
niin ikään edelleen Leaderistä ja suuret
investoinnit sekä laajemmat kehittämishankkeet ELY-keskuksista.
Rieska-Leaderin strategia on muodostunut aiemmilta ohjelmakausilta
saatujen kokemusten, ulkopuolisten
arviointien, kyselyjen sekä strategiatyöpajojen tulosten ja SWOT -analyysin
perusteella. Toimintaa ohjaaviksi painopisteiksi nousivat uudelle ohjelmakaudelle yrittäjyyden ja elinkeinojen
edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen, uudet palvelutuotannon mallit
sekä alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen. Läpileikkaavia teemoja ovat
ekologisesti kestävä kasvu, innovaatiot,
nuoret sekä monikulttuurisuus.
Nuoriso Leader -rahoitus jatkuu edelleen. Nuorten pienien hankkeiden tukeminen helpolla hakusysteemillä on saanut paljon kehuja kaikissa arvioinneissa
ja malli on laajentunut kaikkiin PohjoisPohjanmaan alueen Leader-ryhmiin.

Srategian painopisteet ja läpileikkaavat teemat.
Toiminnanjohtajat Ilkka Peltola, Keskipiste-Leader ja Kirsti Oulasmaa, Rieska-Leader olivat tutustumassa 2014
Euroopan kulttuuripääkaupunki Riikaan. Tuliaiset vastaanottaa kulttuurikaupungin vuoden projektipäällikkö.

Vuonna 2014 rahoitettiin yhteensä 31
nuorten hanketta. Vuoden parhaana
projektina palkittiin Jumppajäbät -ryhmä Kalajoelta.

Härkänevantie 89, Toholampi
Puh. 0400 940 176 n www.aripontio.fi

Rieska-Leader toimii myös eurooppalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden
(EVS) vastaanottavana ja lähettävänä
organisaationa. Vapaaehtoistyöntekijät

työskentelevät sopivissa organisaatioissa Rieska-Leaderin alueella ja RieskaLeader hoitaa hallinnolliset tehtävät.
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille alueen nuorille on monenlaisia työmahdollisuuksia ympäri Eurooppaa. Kansainvälisyydestä kiinnostuneiden kannattaa
ottaa yhteyttä kv-koordinaattoriin, joka
auttaa kaikenlaisissa kansainvälisyyteen
liittyvissä asioissa, kotikansainvälistymisestä kv-partnereiden etsintään.
Tulemme aktivoimaan ja neuvomaan
alueen toimijoita uuden kauden rahoitusasioissa ja erityisesti sähköisessä asioinnissa. Ilmoittelemme paikallislehdissä ja nettisivuillamme alueella järjestettävistä info-tilaisuuksista.
Teksti: Laura Jalonen
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Siian muotoinen esite on osoittautunut
hyvin kiinnostavaksi.
Kuva: Asko Eerola.

Janne Pekkala kokkasi Vihiluodon kalamarkkinoilla karisiikahampurilaisen.
Kuva: Asko Eerola.

Siika tutuksi ja ruokapöytään-hanke
tuo karisiikaa tutuksi
Siioista puhuttaessa ei yleensä voi erotella eri lajeja toisistaan. Sama toistuu
myös kaupoissa, joissa isot ja pienet siiat
ja siikalajit sekoittuvat keskenään. Viime vuosina siian kalastusta on vastustettu vaellussiian liikakalastuksen välttämiseksi. Tästä syystä kalastajat ovat
kärsineet, koska kauppa ei ole käynyt
erilaisten markkinahäiriöiden ja myös
huonon, jopa virheellisen siikatietämyksen vuoksi.

mattikalastajien, kuin kotitarvekalastajienkin toimesta. Tärkeimmät siian
kalastussesongit Perämerellä ovat heti
jäiden lähdettyä ja kesäkuussa, jolloin
siika kerääntyy syömään silakan kutualueille sekä syksyllä, joilloin vaellussiika vaeltaa kohti lisääntymisjokiaan
ja karisiikaa kerääntyy kutualuilleen

meressä.

Karisiiasta siikaopas
Siika tutuksi ja ruokapöytään hankkeen tavoitteena on tehdä siikaa, sen
kestävää kalastusta ja kalastustapoja
tunnetuksi ja yleisesti hyväksyttäviksi

Hankkeessa kalatalouden asiantuntija
tekee taustaselvityksen Perämeren siioista.
Selvityksen valmistuttua tuotetaan
siikaopas, jossa keskitytään Perämeren
alueen erikoisherkkuun karisiikaan, sen
kalastukseen sekä hyödyntämiseen.
Hankkeessa tuodaan kuluttajille tietoa karisiian kestävästä ja vastuullisesta
kalastuksesta ja korostetaan sen merkitystä lähiruokana. Siikaoppaasta teetetään myös pienempi opas, jota jaetaan
kuluttajille, kauppoihin sekä kouluille.
Siikahanke on mukana rannikon perinteisissä kalatapahtumissa ja lisäksi
toukokuussa järjestetään siikanäyttely
Kalajoen Meriluontokeskuksen kanssa.
Näyttelyssä perehdytään siian kalastukseen ja erilaisiin kalastustapoihin.

Karisiikakannat ovat
vahvoja Perämerellä
Perämerellä esiintyy kaksi eri siikamuotoa, virtavesiin kudulle nouseva
vaellussiika sekä paikallisempia kantoja
muodostava merikutuinen siika eli karisiika. Siikamuodot eroavat toisistaan
kasvunopeuden, kutualueen ja vaelluskäyttäytymisen perusteella. Karisiika
kasvaa hitaasti, eikä se vaella.
Erityisen runsaasti karisiikaa esiintyy
Hailuoto-Kokkola alueella. Karisiika viihtyy viileässä vedessä ja vaatii lisääntymisalueikseen puhtaita sorapohjia, joten Perämeren olosuhteet sopivat
karisiialle erinomaisesti. Tästä johtuen
Perämeri onkin karisiian tärkeintä kalastusaluetta.

-Karisiikaa on meidän vesissämme
runsaasti. Kaikki tutkimukset osoittavat, että karisiikaa pitäisi hyödyntää ja
käyttää enemmän. Tavoitteemme on
entistä selvemmin tuoda esille karisiikaa ja sen erityisominaisuuksia. Karisiika ei kasva isoksi. Sen vuoksi se pitää
kalastaa ja sitä voi syödä pienempänä
kuin esimerkiksi vaellussiikaa. Karisiika
on hitaan kasvunsa ansiosta herkullista,
terveellistä ja hyvää lähiruokaa, jota voi
ja saa syödä hyvillä mielin, kertoo hankesihteeri.

Perämeren karisiika lisääntyy kokonaan luontaisesti. Vaellussiian osalta
tehokkailla istutuksilla turvataan saalit
pohjoisilla kala-alueilla, jossa siian kalastus on järkevää ja vastuullista.
Siika onkin Pohjanlahden tärkein
talouskala, jota kalastetaan niin am-

sekä edistää siian yleistä tunnettavuutta.

Kauppojen kalatiskeillä on järjestetty siika-tiedotusta. Kuva: Heidi Pasanen.

Teksti: Asko Eerola.
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Näyttelijöitä vuosien varrelta.

Salonkylän Nuorisoseura
niittää teatterimenestystä
Vuoden 2014 teatteriteko -tunnustus toi Esko-patsaan vuodeksi
Salonkylään.
Salonkylän Nuorisoseurassa vuonna
2009 uudelleen eloon herännyt teatteritoiminta on poikimassa kylälle jo
viidettä kesäteatterikautta. Salonkylän
Nuorisoseuran kesäteatteri on kerännyt jokaisella kaudella suuresti yleisöä
ja saavuttanut menestystä kauempanakin. Vierailuesityksiä on tehty Jämijärvelle Tykköön kylälle Satakuntaan sekä
Niemelänkylälle Ylivieskaan. Ohjaajana toimii ryhmää alusta asti luotsannut
kokkolalainen teatteri-ilmaisuohjaaja
Tanja Kupiainen.
Menestyksekkäästä teatteritoiminnasta Salonkylä on saavuttanut useita tunnustuksia lyhyessä ajassa. Vuonna 2012 Salonkylän Nuorisoseuralle
myönnettiin Kaustisen kunnan kulttuuripalkinto ja viime vuonna seura valittiin Suomen Nuorisoseuraliiton Vuoden teatteriteko 2014 -tunnustuksen ja
siitä osoituksena Esko-patsaan saajaksi.

Kiertopalkinto on kiertänyt
vuodesta 1948
Esko -patsas on pronssinen Nummisuutareiden Eskon kuvitteellinen
näköispatsas ja kiertopalkinto, joka on
kiertänyt vuodesta 1948 lähtien ensin
tunnustuksena esitykselle ja myöhemmin vuoden teatteriteolle. Salonkylän
Nuorisoseurasta tunnustuksen saajan
teki etenkin viime vuosina aktiiviseksi
virinnyt teatteritoiminta sekä yhteisöteatterin menetelmät, joiden mukaisesti ryhmä on vuosina 2009 sekä 2011
koonnut käsikirjoitukset työryhmänä.
Tulevanakin kesänä Salonkylässä esitetään kesäteatteria nuorisoseurantalon
pihapiirissä. Mukana on 11 näyttelijän
työryhmä, joka on syksystä lähtien opetellut uutta tekstiä. Ohjatut harjoitukset ovat alkaneet alkuvuodesta ja parhaillaan ryhmä siirtyy harjoittelemaan
lopulliseen miljööseen ulos heti säiden
salliessa.

Näytelmätoiminnan lisäksi Salonkylässä kunnostetaan tälläkin hetkellä
ahkerasti nuorisoseurantaloa. Talon remonttiprojekti on edennyt viimeiseen
vaiheeseen. Tavoitteena on saada talon
ulkovuori uusittua ja rakennettua uusi
kuisti valmiiksi seuran 80-vuotisjuhlaan
2016 mennessä.
Tänä kesänä Salonkylällä nautitaan
komediasta nimeltä Intohimoinen Jalkapallomies. Näytelmän teemat eivät
kuitenkaan ole itse jalkapallossa, vaan
asioissa pallon takana.
Teuvo Ruohorannan tekstissä päähenkilö Alpon intohimo jalkapalloon vienyt
huomion kaikesta muusta, ja kun ympärillä alkaa tapahtua, onkin Alpolla pallo
hukassa. Tarina vie katsojat Alpon maailmaan uhkaavan työttömyyden, nais- ja
perhesuhteiden kiemuroihin absurdin
koomisesti.
“Kun olen niin tottunut siihen, että on
nainen, joka rakastaa minua.”
Onko Alpolta jäänyt jotain oleellista
huomaamatta suurta intohimoaan toteuttaessaan? Näytelmä tarjoaa miettimistä katsojille, kuka näytelmässä tekee
väärin ja kuka ei, kuvailee ohjaaja Tanja
Kupiainen.
Lämpimästi tervetuloa Salonkylään
tänäkin kesänä! Ensi-iltaa vietetään
Sunnuntaina 14.6 klo 13.
Esko-patsaan vastaanottivat ylpeinä seuran puheenjohtaja Mauri Koivusalo ja ohjaaja
Tanja Kupiainen.
Teksti ja kuvat: Helena Koivusalo

Niemelän kylänäyttelijöiden kesäteatterissa
pukeudutaan Aatamin pukuun ja vähän Eevankin
Niemelän kylänäyttelijät ry:n Ylivieskan seudun kansalaisopiston kanssa yhteistyössä valmistama kesäteatteriesitys
on tänä vuonna Agapetuksen vuonna
1928 kirjoittama Aatamin puvussa ja
vähän Eevankin. Niemelässä käytetään
Katri Hätin dramatisointia vuodelta
2012. Näytelmän ohjaa Outi Linström.

Lavalla nähdään
12 näyttelijää.
Aatamin puvussa ja vähän Eevankin
on kesäinen komedia väärinkäsityksistä.
Tapahtumat lähtevät liikkeelle kun asemapäällikkö Viirimäki saa veneretkellä
olevat toverukset, luutnantti Kehkosen
ja proviisori Himasen, kyyditsemään itsensä juna-asemalle ehtiäkseen ajoissa
töihin. Vene haaksirikkoutuu ja avun
saamisesta syntyy melkoinen soppa,
sillä alueella liikkuu myös vaarallinen
vankikarkuri.

Kuvassa näyttelijät omat vielä omissa vaatteissaan. Vankikarkuria jahtaava poliisi
Lehtinen (Marko Virkkula kuvassa oikealla) kovistelee luutnantti Kehkosta (Timo
Takalo).

Niemelän kylänäyttelijöiden kesäteatterissa tehdään tänä kesänä epookkia lähes yhdeksänkymmenen vuoden
takaa. Esityksen teemat ovat kuitenkin
ajankohtaisia edelleen vuonna 2015.
Ennakkoluuloista ei ole päästy eroon ja
ihmiset ovat edelleen nopeita tuomitsemaan toisiaan.
Aatamin puvussa ja vähän Eevankin
-näytelmässä näitä inhimillisiä heikkouksia käsitellään lempeällä huumorilla.
Lisäksi esiin nousevat ystävyys ja sattuman voima.
Päähenkilöiden mukava lomapäivä
vaihtuu karilleajoon, mutta loppujen
lopuksi kyseessä on onnekas sattuma.
Näytelmässä nimittäin myös rakastutaan. Aatamin puvussa ja vähän Eevankin- näytelmän ensi-ilta on Niemelän
kylänäyttelijöiden kesäteatterissa 3.7.”
Teksti ja kuva: Outi Lindström
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Häkkilän kesäteatteri 2015
Tänä vuonna Häkkilän kesäteatteri valmistaa legendaarisen Ulvovan Myllärin,
joka perustuu Arto Paasilinnan samannimiseen romaaniin, dramatisointi on Milko Lehdon. Esityksen ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja Niina Karttunen. Hulvaton
esitys hulluttelee kysymyksellä, siitä kuka lopulta se hulluin onkaan? Vai onko
kukaan? Esityksien livemusiikista vastaa jälleen Entisten Nuorten Bändi, joten
luvassa nostalgisia musiikkinumeroita. Lisäksi Häkkilän kesäteatterissa yleisö
pääsee jo toista kesää nauttimaan katetusta katsomosta. Ensi-ilta on 1.7.2015.

Pajamäki sai kunniakilven
Pajamäen perinnekeskus Toholammilla sai viime syksynä merkittävän
huomionosoituksen, kun Suomen
Talonpoikaiskulttuurisäätiö myönsi
sille perinteisen rakennuskulttuurin
kunniakilven.
Kunniakilven juhlallinen naulaus
suoritettiin lokakuussa pidetyn Kekrijuhlan yhteydessä. Naulausseremoniaa
olivat suorittamassa Talonpoikaiskulttuurisäätiön kilpitoimikunnan edustaja
dosentti Heikki Kukkonen, Pajamäen
hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija
Kujala, kunnan edustaja, kehitysyhtiön
toimitusjohtaja Kimmo Kentala sekä
kulttuuritoimen edustaja Antti Koskela. Naulaukseen tarvittavat neljä kuparinaulaa takoi hopeaseppä Mauri Haapamäki.
Kunniakilven voi saada tunnustuksena
talonpoikaisen rakennus- ja miljööperinteen säilyttämisestä. Kohteen tulee
olla edustava esimerkki hyvästä talonpoikaisesta rakentamistavasta. Rakennukselta tai rakennusryhmältä edellytetään, että se on edelleen tai se on ollut
maatilakäytössä ja sijaitsee tasapainoisessa maaseutuympäristössä. Kunniakilpi voidaan myöntää maatilan vanhalle rakennuskannalle, iältään 1700- ja
1800-luvulta aina 1950-luvun jälleenrakennuskauden kohteisiin. Pajamäen
päärakennus on 1850-luvulta ja samassa
pihapiirissä oleva Kotilan suvun toinen

talo on rakennettu 1800-luvun alussa.
Perinnekeskukseen kuuluu kaikkiaan
kymmenen eri rakennusta. KeskiPohjanmaalle kunniakilpiä on anottu
ja myönnetty melko vähän. Täällä on
kuitenkin monia ehdot täyttäviä arvokkaita rakennuksia, joihin voisi kunniakilpeä hakea.
Tulevana kesänä Pajamäellä järjestetään lasten leikki- ja näytelmäkurssi,
Oikian juhannuksen laulajaiset-yhteislaulutilaisuus 25.6. sekä heinäkuussa
”Sota-aika Toholammilla”-näyttely
sekä siihen liittyvä seminaari. Pajamäellä on monipuolinen sotamuistohuone, jonka materiaalia on tarkoitus esitellä ja tuoda vierailijoille tunnetuksi.
Samoin seminaarissa ja koko viikon
aikana perehdytään sota-ajan kotirintaman asioihin ja muistellaan evakoita,
sotavankeja, lottatyötä, kansanhuollon
toimintaa, talkootyötä jne. Kannatusyhdistys julkaisee myös perinteisen kotiseutulehden Lampin Raitti jouluksi.
				
Anna-Maija Kujala

Kunniakilven voi saada tunnustuksena
talonpoikaisen rakennus- ja miljööperinteen säilyttämisestä. Kohteen tulee
olla edustava esimerkki hyvästä talonpoikaisesta rakentamistavasta.
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Kyläyhdistys järjesti Kleemolan koulun 90-vuotisjuhlan toukokuussa yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa.

Kylätoimikunta uudistui ry:ksi Kleemolassa
Kleemolan kylässä Toholammilla
kymmeniä vuosia ollut kyläyhdistys heräsi hiljaiselosta ja vietiin rekisteriin keväällä 2014. Viihtyisälle kylälle on muutaman viime vuoden sisällä muuttanut
useita nuoria perheitä, ja kyläyhdistyksen uudistamisella haluttiin aktivoida
heitä mukaan yhteiseen toimintaan.

Kleemolassa on perinteisesti ollut vahva yhteishenki. Alkuperäinen,
vuonna 1986 perustettu kyläyhdistys
sai kylään aikaan esimerkiksi valaistun
ladun ja jääkiekkokaukalon ja julkaisi
kyläkirjan. Koulun urheiluhalli, Hanneksen halli, rakennettiin osittain kyläläisten talkootyönä 1990-luvun alussa.

Eskola-talo palvelee
v

Teatteripaketti 25,00 €
näytelmään Saksalainen vieras

Sisältää: pääsylipun, ruokailun Lounasruokala Pikku-		
Pässissä (Smetana lohi tai porsaan file, uudet perunat,
3 x salaatti, ruokajuoma, leipä ja jälkiruoka) ja
teatteriesityksen väliajalla kahvit
		
Ennakkovaraukset: 044 947 9102
Eskola-talo
Koulutie 3, 69150 Eskola

Uudistuneen kyläyhdistyksen toiminta on nuorekasta ja kylänsä näköistä.
Hallituksen aktiivit ovat valtaosaltaan
lapsiperheiden vanhempia, ja uutta toimintaa onkin suunnattu perheille.
Ensimmäisenä toimintavuonna järjestetyt rennot tapahtumat, pääsiäiskokko ja uusi kesäinen lastentapahtuma, polkutraktorien kokoontumisajo
ja keppihevosten estekisa, keräsivät hyvin osallistujia ja saivat paljon kiitosta.
Säännöllisenä toimintana on syksystä
asti pyörinyt alle kouluikäisten perheille tarkoitettu liikuntatuokio, Tenavien
touhutunti, koulun liikuntahallissa.

Kouluhuoli herätti
Kyläyhdistyksen aktivoitumisen aikoihin Toholammilla valmisteltiin
kaksiopettajaisen kyläkoulun lakkauttamista. Yhdistys päätettiin perustaa
ja rekisteröidä yhdistyslain mukaiseksi
ry:ksi, koska virallisella yhteisömuodol-

la katsottiin olevan paremmat mahdollisuudet toimia kylän puolesta eri viranomaisten suuntaan.
Kleemolan koulun vanhempainyhdistyksen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Kyläyhdistys ja vanhempainyhdistys järjestivät yhteisvoimin koulun
90-vuotisjuhlan vuoden 2014 toukokuussa. Koulun viimeisimmässä (vaan ei
viimeisessä!) joulujuhlassa kyläyhdistys
hoiti kahvituksen.
Molempien yhdistysten väki puhui
aktiivisesti koulun puolesta sekä päättäjille että julkisuuteen. Asiaan saatiin
lopulta myönteinen ratkaisu, kun Toholammin valtuusto päätti helmikuussa 2015 olla lakkauttamatta yhtään kyläkoulua.
Kleemolan kyläyhdistyksen puheenjohtaja on Laura Remesaho, varapuheenjohtaja Pekka Annala ja sihteeri
Kaisa Suomala.

Eskolan kesäteatterin näytelmään Saksalainen vieras:
Meiltä voi ostaa ennakkoon pääsylippuja
Lounasruokala Pikku-Pässistä Puh.045-1513244

v

Lounasruokala Pikku-Pässi
avoinna ma-pe klo 10,45 – 13.00
Muulloin sopimuksen mukaan.
Ruokalistamme löytyy netistä www.eskolankyla.fi
tai facebook Eskolan kyläpalvelu
Koulutus- ja kokoustila Oivallus sopimuksen mukaan

v

Tenavatallin ryhmäperhepäivähoito
Päivähoitoa tarjolla lyhyt- tai pitkäkestoista ota yhteyttä:
puh. 045 1513 244.
Lisätietoja: www.eskolankyla.fi
Pääsiäiskokolle kerääntyi väkeä vauvasta vaariin.

Teksti ja kuvat: Kaisa Suomala
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Kansainvälisyys maailmalla

Ruoka ja taide houkuttelee

Rieska Leaderin alueella on järjestetty monia kotikansainvälistämistä tukevia tapahtumia. Näitä tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden järjestöjen, koulujen ja kuntien kanssa.
Tapahtumista suosituimmat ovat
ruokaan liittyvät, eli esim. eri maiden
ruokaillat Nuorisotoimen kanssa Ylivieskassa. Illan aikana nuoret oppii tekemään eri maiden herkkuja yhdessä;
pöydälle on päässyt mm. espanjalaista,
vietnamilaista ja meksikolaista ruokaa.
Tarvikkeiden hintaa jaetaan, monen lajin illallinen maksaa noin 2-3 euroa/
henkilö. Parhaimmillaan paikalle tuli
40 henkilöä.

3 unkarilaista (Rózsafa, Somogyhársgy,
Nagydobsza) kylää tutustumaan keskenään ja aloittamaan yhteistyötä. Alueeltamme Mutkalammen kylälle löytyi
ystävä Etelä-Unkarin Nagydobszan kylällä.
Mutkalammen edustaja Esa Erkkilä
kävi toukokuussa tutustumassa kylään ja
pääsi mm hevoskäryllä kyläkierrokseen
ja vuosittaiseen kuoro-festivaaliikin vieraaksi.
Vastaavasti Nagydobszan kylän kaksi
vahvaa aktiivia, Anna Újfalviné és Ilona Vargáné pääsivät elokuussa vierailulle Suomeen. He kävivät mm. Märsylän
koululla, Kannuksen kaupungintalolla
ja Maaseutuopistolla tutustumassa ja
kokeilivat saappaanheiton ja suomalaisen ruoanlaiton kyläläisten kanssa.
Toiminta lähti hyvin ja toisiin tutustuminen tuntui niin mukavalta, että kylät
lähti heti miettimään jatkosuunnitelmia.
Tällä hetkellä Brysselissä on Nagydobszan rahoitushakemus vireillä, jonka avulla 25 mutkalampilaista pääsisi
ensi syksynä kylän Viinikorjuu-juhliin.
Mutkalampi suunnittelee vastaavaa rahoitushakemusta ensi vuoden kevääksi.

Toinen suosittu tapahtuma on Ravintolapäivä, jonka järjestetään 4 kertaa
vuodessa ja silloin kuka tahansa saa avata ravintolan päiväksi.
Päivän aikana eri maiden edustajat valmistavat ja myyvät oman maan ruokaa.
Esillä on ollut 4-7 erilaista kulttuuria.
Hinnat ovat edullisia ja maut mahtavat!
Kansainväliset näyttelyt on järjestetty
alueen maahanmuuttajien omista käsitöistä ja/tai omasta maasta tuoduista
tavaroista (koruista, vaatteista, kuvista,
arjen esineistä ym.) kaikissa Tiekkökirjastoissa. Näyttely pääsi esille Kannuksessakin viime keväänä.

Ystävyyskylätoiminta
Unkarin kanssa
Viime keväänä saatiin 3 suomalaista
(Kuusa-Jokela, Haapajärvi + Maanselkä, Kuusamo + Mutkalampi, Kannus) ja

Rita Kovacs

Illan aikana nuoret oppii tekemään eri maiden herkkuja yhdessä; pöydälle on päässyt mm. espanjalaista, vietnamilaista ja meksikolaista ruokaa.

Kansainvälisyyskoordinaattori
Coordinator for Internatinal Affairs
Rieska-Leader Ry
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Jokikylätalolla pohdittiin kylien välisen
yhteistyön muotoja
Kylätoiminta-aktiivit Kälviän Ruotsalosta ja Jokikylältä istuivat yhteisen
pöydän ääreen vaihtamaan kokemuksia
ja ideoita kylien välisestä yhteistyöstä.
Kuva: Sanna-Maija Kauppi.

Kälviän Jokikylän kyläyhdistys kirjasi kauden toimintasuunnitelmaansa
vuoden teemaksi yhteistyön. Ja tämän
innoittamina kutsuimme maaliskuussa
Ruotsalon kyläyhdistyksen luoksemme työvierailulle. Yhdessä kun olemme
vahvempia, yhdistyksinäkin.
Kyläyhdistyksinä olemme ääripäitä.
Kun jokikyläläisille riittää 70 kylätiedotetta niin ruotsalolaiset tarvitsevat niitä jakeluunsa noin 350 kappaletta. Eli
pieni ja suuri olivat pöydän ympärillä.
Mutta ongelmat ovat ihan samanlaisia.
Aktiivisten toimijoiden ja tietysti varojen puute päällimmäisinä. Mutta
ainakin yhdestä asiasta jokikyläläiset
voivat olla ylpeitä. Meillä on kylätalo
mikä harmittavasti Ruotsalolta puuttuu. Meidän kylätalomme on vuonna
1895 rakennettu Jokikylän koulu, jonka
Kälviän kunta lahjoitti kyläyhdistykselle
vuonna 2007.
Sopivasti juuri ennen kuntaliitosta.
Vuokraamme kylätaloa erilaisten tapahtumien pitopaikaksi ja siellä onkin
pidetty useat syntymäpäivät, sukujuhlat,
pikkujoulut, seurat ja kokoukset. Myös
tanssitaitoa hakevat voivat siellä harjoitella taitojaan ja opetella uutta. Jokikylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Marko Kivelä paljasti myös uusimman
toimintaideamme.
– Kyläyhdistyksemme on hakenut ja
myös saanut bingonpyörittämisluvan.
Kävimme katsomassa ullavalaisilta mallia ja yritämme jo huhtikuussa aloittaa
omat bingoiltamme täällä kylätalolla,
hän kertoo.
Marko Kivelä esitteli vieraille paitsi
itse koulurakennusta myös yhdistyksemme muuta toimintaa. Hän kertoi

mm. vuosittain järjestettävistä hirvipeijaisista ja puurojuhlasta. Ja tietysti menestyvästä kotitalousringistä. Rinki on
pyörinyt vuodesta 2007 ja sen kolme
palkattua työntekijää tekee viiden tunnin työpäivää. Rinki toimii ilman mitään työllistämistukia ja työvuorolistat
ovat täynnä. – Sen toiminta perustuu
hyviin ja luotettaviin työntekijöihin. Ja
siinä meillä on ollut onnea, kertoo Marko Kivelä.
Ruotsalon kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Sanna-Maija Kauppi kertoi heidän toiminnastaan; mm. yhteislauluillat, Voimankoittojuoksu, joulutapahtuma ja koko perheen ulkoilupäivä.
Ruotsalon kyläyhdistys on myös kustantanut kaksi kirjaa; Ruotsalon kyläkirja ja Elethimpa Ennenki, Kalevi Uusimäen tarinoita.
Yhteistoiminnan lisääminen oli myös
ruotsalolaisten mielissä. Ja he olivatkin
suunnittelemassa syyskesälle (mahd.
8.8.) Pirskeriin Kälviän kylät kohtaavat
-iltaa.
– Tarkoitus on, ettei illassa ole mitään tiukkaa ohjelmarunkoa. Kälviän
kaikki kyläyhdistykset kutsutaan mukaan myös järjestelyihin. Ja ohjelmaa
saa tuoda mukanaan. Kahvia, makkaraa, lettuja ja karaokea, siinäpä pohjaa
illaksi. Tärkeintä on, että saadaan kylien ihmiset koolle ja pidetään hauskaa
yhdessä, kiteytti Sanna-Maija Kauppi.
Näillä eväillä kyläyhdistysten yhteistoiminta onkin oivallista aloittaa.
Katariina Hakkarainen-Jylhä
Kälviän Jokikylän
kyläyhdistyksen sihteeri

Jokikyläläiset osallistuivat Ruotsalossa järjestettyyn koko perheen talviriehaan, jossa oli mm. saappaanheittoa ja
Norsupalloturnaus.
Kuvat: Sanna-Maija Kauppi.
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Minä olen
lauman
uljas sonni.

Isäntä rapsuttaa, ihanaa!

Minä olen komea kukko.

Nuori perhe muutti Välikannukseen

Välikannuksen Kyläyhdistyksellä on
tapana toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi kylälle kukkakimpun voimalla.
Menimme Liisa Mäki-Korvela ja kirjoittaja Tomi Nikulan ja Emmi Antinahon kotiin aurinkoisena kevätlauantaina. Meidät toivotettiin tervetulleiksi
ja pyydettiin heti kaffille. Tosin kukat
tulivat vähän myöhässä, koska perhe oli
muuttanut Välikannukseen jo elokuussa
2013.
Tomi Nikulalle muutto oli helppo,
koska talo on hänen lapsuudenkotinsa.
Talo remontoitiin käytännöllisesti katsoen vesikatosta alkaen, seiniin jätettiin
vanhat hirret osittain näkyviin, muuten
kaikki on uutta. Pystysuuntaiset hirret
antavat asunnolle mielenkiintoisen erikoisen kauniin vaikutelman. Taloa voi
sanoa eko-taloksi, kalliolämpö, ekovillalla tiivistetyt hirsien välit ja pellotkin
ovat luomuviljelyllä. Muuttomatkakaan
ei ollut pitkä, koska Kannuksen keskustasta uuteen kotiin on vain viiden kilometrin matka. Käytännöllinen ja työtä
pelkäämätön pariskunta teki remonttia
käytännöllisesti katsoen kaksistaan.
Yläkerran rapuissa hirret jätetty näkyviin. Ronin maalauksia, lahjakas tuleva
taiteilija?
Lapset, Roni 9v. ja Oona 8v. ovat toisella ja kolmannella luokalla ja kulkevat
koulumatkat bussilla Pesolan pysäkiltä
Kannuksen keskustaan. Perhe on viihtynyt erittäin hyvin Välikannuksessa,
on luonnon läheisyyttä ja rauhaa ja uusia kotieläimiä, joita ei olisi keskustassa
voinut hankkia.
Kotieläimet ovat tavallista erikoisempia; ylämaankarjaa ”Highland Cattle”rotua, 5 lehmää ja yksi sonni sekä viisi

Tomi Nikulalle muutto oli helppo, koska
talo on hänen lapsuudenkotinsa.
Käytännöllinen ja työtä pelkäämätön
pariskunta teki remonttia käytännöllisesti katsoen kaksistaan.
Yläkerran rapuissa hirret jätetty näkyviin. Ronin maalauksia, lahjakas tuleva taiteilija?

vasikkaa haastatteluhetkellä, laumahierarkia on vahva. Tilalla on myös 11
kanaa ja kukko alkuperäisiä maatiaiskanoja ”Ilmajoen kantaa”. Pääsiäiseksi
lapset voivat saada ihan oikeat elävät
pääsiäistiput. Perheellä on myös kolme
koiraa ja kaneja. Ylämaankarja soveltuu parhaiten tälle tilalla, tulevat toimeen ulkosalla, eivät tarvitse lämmintä
talvellakaan.
Parasta aikaa remontoidaan vuonna
1958 valmistunutta navettaa. Emäntä
on kiinnostunut kaikesta vanhasta ja
navetta on oikea aarre-aitta. Perheellä
ei ole vapaa-ajan ongelmia. Lapsetkin
viihtyvät maalla, aina on jotakin puuhaa eläinten kanssa tai pihalla muuten
vaan ja uusia kavereitakin on saatu. Joten Välikannukseen muutto oli ”lottovoitto”.
Teksti ja kuvat Irmeli Annanolli
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Neliskanttinen myllynkivi

Eipä arvannut kannuslainen Jouko Mäki-Petäjä miten hyödyllinen
maanmittaustoimistossa vuosia sitten
ottamansa vuoden 1856 karttakopio
tulee olemaan. Kartassa on nimittäin
kuvattu Välikannuksen Kattilakoski
ja siihen on merkitty silloiset neljän
myllyn paikat sekä kosken profiili.

Kattilakoskesta löytynyttä masuunikuonaa. Kuva: Jouko Mäki-Petäjä
28.2.2015.

Kattilakoskesta löytynyt neliskanttinen
myllynkivi. Kuva: Jouko Mäki-Petäjä
3.10.2014.

Vuonna 2014 aloitettiin Lestijoessa
kalataloudellinen kunnostus. Oli menossa Kattilakosken kunnostus alkuosaltaan, kun kohtalon onnetar puuttui
peliin. Jouko Mäki-Petäjä selaili samaan
aikaan vanhoja papereita jolloin papereiden joukosta tipahti tuo Kattilakosken kartta. Kartta mukanaan Jouko Mäki-Petäjä kiiruhti kunnostuspäällikön
puheille. Karttaa tutkittiin ja havaittiin,
että kartassa olevat myllyjen paikat olivat vielä olemassa. Kunnostuspäällikkö
päätti jättää ne koskemattomiksi. Näin
säilyivät historialliset ja arvokkaat myllyjen peruskivet myöhempiä tutkimuksia varten.
Yllätykset jatkuivat. Myöhemmin kaivinkoneen kaivaessa kutukuoppaa nousi kauhaan joen pohjalta neliskanttinen
myllynkivi. Kaivurin kuljettaja soitti
Jouko Mäki-Petäjälle ja ilmoitti oudosta kivilöydöstä. Jouko Mäki-Petäjä tuli
paikalle ja otti kuvia jo rannalle nostetusta neliskanttisesta myllynkivestä.
Myöhemmin Jouko Mäki-Petäjä meni
paikalle miinaharavan kanssa ja löysi
masuunikuonaa joesta. Samalla paikalla
on ollut ilmeisesti myös rautamasuuni.
Kysymyksessä on ollut ilmeisesti pienimuotoinen ”teollisuuslaitos”.
Onko tuo kummajainen ”neliskanttinen myllynkivi” myllyntekijäin hieno oivallus ja ajansäästöä vai laiskuuden aikaansaama? Yleensä myllyissä
on päällekkäin kaksi pyöreää kiveä. Jos
kysymys oli hienosta oivalluksesta, niin
onhan selvää, että jauhojen kerääminen
linnunsulkaa käyttäen on paljon helpompaa isommalta alalta eli neliskanttisen kiven päältä jos laaria ei ollut. Jos
kysymys on ollut laiskuudesta tai ajansäästämisestä, niin kumma jos muissa
myllyissä ei alimmainen kivi ollut myös
neliskanttinen?

Myllyjuttuja:
Vuonna 1797 SuurLohtajan Välikannuksessa oli lahkomyllyjä 6 kpl ja yhteismyllyjä 8 kpl.
”SuurLohtaja 1” toteaa, että oli tapauksia, ”joissa samasta vesipyörästä käytettiin vesivoimaa eri laitosten kuten
sahatoimintaan, raudanvalmistukseen
ja jauhamiseen. Tervanpolttokin liittyi
monesti niiden toimintaan”.
Kartan tehnyt maanmittari Ottelin Kattilakosken uutta kotitarvemyllyn rakennuslupaa varten. Tukholman Valtiopäiväpäätöksen vuoden 1638 § 9 vahvisti lain, jonka mukaan uusia myllyjä varten piti olla ennakkokatselmus. Kihlakunnanoikeus
päätti luvan, lupaan sisältyi kuitenkin valitusoikeus maaherralle. Kattilakosken viimeisimmän myllyn rakensi Kalle Hovila
vuonna 1913. Myllyssä oli raamisaha.

Teksti Irmeli Annanolli
Kuvat Jouko Mäki-Petäjä
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Keskipohjalaiset Kylät ry
Keskipohjalaiset Kylät ry on perustettu vuonna 2000. Jäseniämme ovat
kyläyhdistykset tai muut kylien kehittämistoimintaa harjoittavat yhdistykset.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien elinkelpoisuutta ja kylä- ja
asukastoimintaa, sekä toimia kylätoiminnan edunvalvojana ja kylien kehittämistyöhön osallistuvien yhdistysten maakunnallisena yhteistyöelimenä
Keski-Pohjanmaalla.
Toimimme yhteistyössä Suomen
kylätoiminta ry. (SYTY ) kanssa.
Vuosittain järjestämme maakunnallisen
tapahtuman joka on suunnattu kylätoimintaan.
Julkaisemme tiedotuslehden, joka jaetaan alueemme jokaiseen 34 000 talouteen. Tiedotuslehden sisältöön on
mahdollisuus kaikkien kylien osallistua
oman kylänsä tapahtumien ja muiden
asioiden tiedottamiseen. Yhdistyksillä
on myös mahdollisuus kartoittaa talout-

taan lehden välityksellä.
Toimimme alueilla: Halsua, Himanka-alue, Kannus, Kaustinen, Kokkola (Lohtaja, Kälviä, Ullava), Lestijärvi,
Perho, Toholampi ja Veteli.
Hallitus 2015: Puheenjohtaja KaiEerik Känsälä, Kaustinen, varapuheenjohtaja Heidi Pasanen (RieskaLeader), Himanka, maakunnallinen
kyläasiamies, SYTY:n hallituksen jäsen
Esa Erkkilä, Kannus. Muut hallituksen
jäsenet: Marko Kivelä, Kälviä, Jokikylä,
Pentti Untinen, Lestijärvi, Aimo Kallio, Lohtaja, Alaviirre, Elina Tuikka,
Lestijärvi (Pirityiset). Varalla: Johanna Järvelä, Veteli, Mauri Koivusalo,
Kaustinen, Maila Koivumäki, Ullava,
Jaakko Hautamäki, Kannus, Eskola, Irmeli Annanolli, Välikannus, Ari
Kemppainen Kälviä, Ruotsalo. Hallitusken ulkopuolisena sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja ja osa-aikainen kyläasiamies toimii Anja Jussila Kannus.
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Alaviirteellä virkeää kylätoimintaa
Arttu Wiskarin konsertti saattaa saada jatkoa

Lohtajan Alaviirteen kylällä on
virinnyt viime vuosina monenlaista uutta toimintaa. Lisääntyneen
toiminnan myötä myös talkooväkeä
kaivataan toimintaan enemmän.
Tuorein esimerkki on Arttu Wiskarin konsertti, joka keräsi hiihtolomaviikolla nuorisoseurantalolle 350
hengen yleisön.
”Se oli loistava tapahtuma ja aivan ihana idea”, konserttitalkoissa mukana ollut Päivi Yrjänä-Simpanen toteaa.
Samaa sanoo hänen miehensä Jarmo
Simpanen.
”Ei paljon paremmin voi onnistua,
kaikki toimi niin kuin piti.”
Myös kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Leena Kauppila kehuu konserttia onnistuneeksi.
”Oli nimekäs esiintyjä, ja jännitimme, miten menee, mutta saimme liput
myytyä ja pääsimme omillemme”, hän
sanoo.
Konsertti oli alkoholiton, ja siitä muodostui koko perheen tapahtuma, jossa
ikähaitari vaihteli 3:sta 91 vuoteen. Järjestelyistä vastasivat Alaviirteen kyläyhdistys ja nuorisoseura. Alaviirteen koulu
keräsi varoja pitämällä narikkaa.
Ilmoille on heitetty ajatus, että vastaavia konsertteja voitaisiin järjestää tulevaisuudessakin. Seurantaloa on remontoitu kovasti, ja nyt osoitettiin, että järjestelyt toimivat isossakin tilaisuudessa.
Innokkaita puuhaihmisiä saatiin tarpeeksi mukaan, ja jos intoa ja talkoolaisia riittää, niin joko syyslomalla tai seuraavalla hiihtolomalla voidaan hyvinkin
järjestää uusi konsertti.

Talkootyö innostaa uusia
kyläläisiä
Konserttipaikalla Jarmo Simpanen oli
makkaranmyynnissä ja mukana kantamassa bändin kalustoa, ja Päivi Yrjänä-Simpanen oli myymässä kahviossa.
Talkootyötä riitti jo viikkoja aiemmin:
siivousta, tuolien kantamista, lippujen
myyntiä ennakkoon, mainosten jakamista.
Konsertti ei ole ainoa talkootyötä vaatinut asia kyläyhdistyksessä. Päivi ja
Jarmo muuttivat kylälle keväällä 2013
ja ovat olleet alusta lähtien aktiivisesti
mukana monissa yhteisissä puuhissa.
Jarmo on ollut remontoimassa Kahvila
Myllytupaa ja seurantaloa ja osallistunut Meripaviljongin parkkipaikkatalkoisiin. Lisäksi hän on toiminut järjestysmiehenä. Päivi on myynyt lippuja
teatteriesityksissä, leiponut ja siivonnut.
Molemmat ovat olleet paljon myös
myyjinä kahvilassa.
”Kahvilassa ja paviljongilla tutustuu
automaattisesti uusiin ihmisiin”, Päivi
kehuu.

Päiville kylä on tuttu ennestään. Hän
on syntyperäinen alaviirreläinen, mutta
muutti kaksivuotiaana naapurikylään
Väliviirteelle. Alaviirre on kuitenkin pysynyt rakkaana paikkana koko elämän
ajan. Nuorena Päivi asuikin jonkin aikaa
mummulassa Alaviirteellä.
Kannuksen Eskolassa asunut pari ehti
katsella asuinpaikkaa Alaviirteeltä pitkään, ja löydettyään talon he ovat olleet
enemmän kuin tyytyväisiä.
”Tykkään ihmisistä täällä. He ovat
ystävällisiä ja avuliaita, ja täällä puhalletaan yhteen hiileen. Jos on hätä, niin
kehtaa pyytää apua. Täällä ei tarvitse
olla omillaan. Toiminta on avointa ja
suoraa”, Päivi kehuu.
”Olen tosi tyytyväinen kylään, täällä
tutustuu helposti ihmisiin. Sanoin jo
kauan sitten, että jos Eskolasta johonkin
lähden niin Lohtajalle”, Jarmo jatkaa.

Meripaviljongilla tanssit
joka lauantai
Alaviirteen rannassa Kalliokarilla oleva nuorisoseuran tanssilava Meripaviljonki on vuokralla kyläyhdistyksellä.

Paviljongilla on toiminut jo toistakymmentä vuotta kyläyhdistyksen kesäkahvila, jossa on tarjolla itse leivottuja tuotteita.
Tulevana kesänä Meripaviljonki saa
myös aivan uutta eloa. Kalajoen Merisärkkiä pyörittävä Juha Laitala alkaa
järjestää siellä lauantaisin tansseja.
Ensimmäiset tanssit ovat juhannuspäivänä, jolloin esiintyjänä on Kari Vepsä. Kesän aikana Meripaviljongilla vierailevat muun muassa Anniina Mattila,
Johanna Debreczeni, Jouni Keronen,
Antti Ahopelto, Myrskytuuli, T.T. Purontaka, Antti Raiski ja Juhamatti.
Lipputulot menevät tanssiyrittäjälle,
ja kyläyhdistys saa tuloja kahvilasta ja
baarista.
Tansseja on järjestetty jo pitkään, mutta vain muutaman kerran kesässä ja lähinnä paikallisten bändien voimin.
”Nyt herätetään henkiin lavakulttuuria
uudella innolla”, Leena Kauppila toteaa.
Nuorisoseura on esittänyt Meripaviljongilla useana kesänä myös oman kylän
näytelmää. Samoin on järjestetty oma
rocktapahtuma.
Meripaviljongin ympäristöä on raivat-

Nuorisoseurantalolla pidetystä Arttu
Wiskarin konsertista muodostui iloinen
koko perheen tapahtuma.
tu paljon viime vuosina, joten kallioilta
on hyvä näköala merelle. Kyläyhdistyksessä on pohdittu myös kesäterassin rakentamista paviljongin päätyyn, samoin
uimarantaa, mutta päätöksiä näistä ei
ole vielä tehty.
”Kalliokarin ranta on matala, ja siihen
tulee helposti liejua, kun ruopataan.
Näin kaislikko saa hyvän kasvupohjan
ja alkaa heinittyä enemmän”, Leena
Kauppila huomauttaa.
Kyläyhdistyksen uudenvuodenaaton tapahtumasta on tullut jo perinne.
Muutamana vuonna kyläläiset ovat kokoontuneet Myllytuvalle viettämään
iltaa ja ampuneet omia ilotulitteitaan.
Viime vuonna järjestettiin myös pääsiäiskokko, joka veti paikalle satoja kiinnostuneita. Kokko poltetaan myös tänä
vuonna, jos vain löytyy tarpeeksi risuja.
Kolme vuotta toimineessa Kahvila
Myllytuvassa on ajoittain ollut palkattu työntekijä, mutta kuluneen vuoden
alusta lähtien toimintaa on pyöritetty
talkoovoimin. Talkoolaisia kaivattaisiin
lisää niin kahvilaan kuin muuhunkin
toimintaan.
Pruukatahan-markkinat on pidetty jo
kuusi kertaa. Niiden järjestelyissä ovat
olleet mukana maa- ja kotitalousseura,
nuorisoseura, Lohtajan Konemiehet ja
kyläyhdistys. Tänä vuonna markkinat
ovat 6. syyskuuta.
Helka Pyykkönen

Päivi Yrjänä-Simpanen ja Jarmo
Simpanen ovat aktiivisia talkoolaisia
muun muassa Kahvila Myllytuvassa.
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Vanhan kyläkaupan ovet aukesivat
Salonkylässä
Mauri Koivusalon perheyritys Lanka
& Tekstiili, on laaja tekstiilialan yritys
joka on toiminut Salonkylässä vuodesta 1994. Tätä ennenkin Koivusalolla on
kymmenien vuosien kokemus tekstiiliteollisuuden alihankinnasta. Lanka &
Tekstiili valmistaa itse ontelokudetta
ja perinteisiä talonpoikaismattoja, niin
valmiilla mitoilla, kuin mittatilauksinakin. Lisäksi yritys pakkaa kuitukangasliinaa, sekä jalostaa tarvikkeita, kuten
lankaa ja kangasta matto- ja tekstiiliteollisuuden tarpeisiin.
Yrityksen pääpaikka on Kaustisella Salonkylän keskellä, vanhan KPO:n
kiinteistössä ja viime syksynä avattiin
tehtaanmyymälä tien toiselle puolen
entisiin Väinö Salon kyläkaupan tiloihin.
Toinen toimipiste ja tehtaanmyymälä
yrityksellä on Lestijärvellä. Kaustisella yritys toimii oman perheen voimin
Maurin ja Lean päivätyönä ja kiireaikoina myös perheen aikuiset lapset käyvät auttamassa. Lestijärvellä yritys työllistää tällä hetkellä 3 henkilöä.
Lanka & Tekstiilin valmistamalle ontelokuteelle myönnettiin viime syksynä
Avainlipputunnus, merkkinä suomalaisesta työstä. Viimeaikoina trendiilmiöksi käsityöpiireissä on noussut

T:mi Lanka & Tekstiili avasi
tehtaanmyymälän.
sisustustuotteiden virkkaaminen ontelokuteesta. ’’Tällä hetkellä suurin menekki on ontelo- ja trikookuteilla, joista
virkataan ja kudotaan paljon esimerkiksi
mattoja ja koreja - mutta paljon myydään myös mattoja ja erilaisia lankoja
kuten LP-lankaa ja moppilankaa.’’ Sanoo Lea Koivusalo, joka pyörittää Salonkylän tehtaanmyymälää.
Tehtaanmyymälä Salonkylään avattiin
viime marraskuun alussa ja pikkuhiljaa
asiakkaat ovat löytäneet paikalle. Myy-

mälä on avoinna arkisin klo 12-15 ja
lauantaisin 10-15. ’’Tämä on sen verran
syrjässä, että pitää tietää mitä etsii.’’, Lea
naurahtaa. Asiakkaina on alan harrastajia ympäri KeskiPohjanmaata ja Lestijärven myymälässä myös Keski-Suomen alueelta.
Myymälät ovat avoinna myös muina aikoina niin sovittaessa, joten esimerkiksi käsityöryhmät voivat saapua joukolla
asiakkaiksi.
Yrityksen tuotteet eivät kuitenkaan

jää pelkästään paikallisten käsiin, vaan
jo muutaman vuoden on yrityksellä toiminut oma nettikauppa, www.lankatekstiili.fi, jonka kautta tuotteita tilataan
ympäri Suomea.
Teksti ja kuvat;
Helena Koivusalo

Seminaarista pontta maaseutumatkailuun
Valtakunnallinen tapahtuma kokosi alan toimijat Kaustiselle

Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari
järjestettiin maaliskuun puolivälissä
Kaustisella. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi yhteen lähes sata alan
toimijaa eri puolilta Suomea.
Seminaari järjestettiin 41. kerran,
mutta Keski-Pohjanmaalla tapahtumaa
ei ollut aiemmin pidetty. Tapahtuman
paikallisena isäntänä toimi Kaustisen
seutukunnassa ja Kokkolan maaseutualueilla toimiva Leader-ryhmä Pirityiset ry.
- Tapahtumaa tarjottiin maakuntaan
vuosi sitten ja tartuimme ilolla haasteeseen, Pirityisten hankekoordinaattori
Elina Tuikka kertoo.
Tuikan mukaan tapahtuma sopi hyvin
paikallisen Leader-ryhmän järjestettäväksi, koska Pirityiset haluaa kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään
omaa kotiseutuaan sekä synnyttämään
alueelle uusia työpaikkoja ja yrityksiä.
Matkailu lisää ja tukee omalta osaltaan
maaseudun elinvoimaisuutta.

Tuikka muistuttaa, että maaseutumatkailu on laaja ja monipuolinen ala.
- Se on paljon muutakin kuin majoituspalveluja.

Pyöreitä
vuosia
Kaustisella järjestetyssä maaseutumatkailuseminaarissa alan väki pääsi vaihtamaan kokemuksiaan ja kehittämään
omaa osaamistaan. Seminaariluennoitsijoina kuultiin muun muassa tv-kasvo
Laura Ruoholaa ja entistä mäkihyppääjää Toni Niemistä.
Ruohola kertoi kokemuksistaan Kalajoen loma-asuntomessujen projektipäällikkönä. Nieminen puolestaan sparrasi yrittäjiä tavoitteiden asettamisessa.
Seminaarissa juhlistettiin myös
tänä vuonna 20 vuotta täyttävää Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:tä
(SMMY ). SMMY on edunvalvontajärjestö, joka edistää ja kehittää maaseutumatkailua sekä toimii maaseutumatkailupalveluita tuottavien yrittäjien

yhdyssiteenä.
Lisäksi järjestö valvoo jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia
etuja. Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi
Ilola-Ollikan mukaan yhteinen edunvalvonta on koettu tärkeäksi, koska
maaseutumatkailu on kokenut monia
mullistuksia vuosien varrella. Muun
muassa sesonki on muuttunut ympärivuotiseksi, mikä on mahdollistanut alan
ammattimaistumisen sekä kansainvälistymisen.
- Maatilamatkailusta on tullut pääelinkeino monelle yrittäjälle, Ilola-Ollikka kertoo.

Hyödyntämätöntä
potentiaalia
Elina Tuikan mukaan Keski-Pohjanmaan alueella on vaikea arvioida maaseutumatkailualan yrittäjien kokonaismäärää, sillä monet tarjoavat seudulla
matkailupalveluita edelleen muun toimen ohessa.
- Pääelinkeino tulee monella yhä

muualta, aiemmin matkailualan opettajana toiminut Tuikka arvioi maakunnan
tilannetta.
Keski-Pohjanmaan maaseutumatkailussa Tuikka näkee useita vahvuuksia.
- Kulttuuri, rannikolla meri ja kalastus, sisämaassa luonto ja erämaa, Tuikka
luettelee.
Tuikan mukaan hyödyntämätöntä potentiaalia olisi alueella paljon.
- Hyödyntäminen vaatisi sekää rahaa
että rohkeutta, hän arvioi.
Maaseutumatkailuseminaarin pääpaikkana oli Kaustinen, mutta tapahtuman osallistujat kävivät tutustumassa
myös lähialueiden matkailukohteisiin.
Retki suuntautui Lestijokilaaksoon, jossa kohteina olivat Finn Springin tehdas
Toholammilla ja riistaravintola Pikku
Peura Lestijärvellä.
Teksti:
Maija Ahonen
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