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Maaseudun ja kylien 
väljyys ja rauha, luonnon 
läheisyys, ”lande lifestyle” 
ja maallemuutto ovat jo 
viimeiset pari vuotta olleet 
nosteessa ympäri Suomen.

 Suomen Kylät tarttui 
maaseudun nosteeseen no-
peasti ja yhdistyksessäm-
me tehty päätös panostaa 
maallemuuton edistämiseen 
näkyi viime vuoden aikana 
muun muassa uutena video-
tuotantona, maalleasumaan.
fi -sivuston perustamisena, 
Kylälle asumaan -iltoina ja 
medianäkyvyytenä. 

Tänä vuonna sama draivi 
pidetään päällä ja kehitetään 
mukaan myös uusia juttuja. 
Maallemuuttotyön keskiös-
sä ovat kyläkummitoimin-
nan laajentaminen ympäri 
Suomen, kylien ja kuntien 
välisen yhteistyön vahvista-
minen esimerkiksi kyläfoo-
rumeita perustamalla, maa-
seutuasumisen monipuolis-
taminen sekä maaseudun il-
mettä raikastava ja uudistava 
kampanjointi ja viestintä.

Maaseutu kiinnostaa - kerrotaan ylpeydellä kylistä
Kyläkummit  

maallemuuttajan tukena

Kyläkummit ovat maaseu-
dun ”sisäänheittäjiä”, jotka 
madaltavat maallemuuton 
kynnystä ja vahvistavat ky-
lien vastaanottokykyä. He 
ovat maallemuutosta haa-
veilevan ensimmäinen kon-
takti kylään ja kyläkummilta 
onkin hyvä löytyä luontaista 
halua auttaa, opastaa ja tar-
vittaessa vaikkapa kädestä 
pitäen neuvoa uusia kylä-
läisiä. 

Heillä on tieto kylän va-
paista tonteista, taloista ja 
asunnoista sekä hyvä näp-
pituntuma alueen palvelui-
hin ja tapahtumiin. Kaikkea 
ei tietenkään tarvitse tietää 
itse; riittää, kun tietää ke-
neltä kysyä tai kenen puo-
leen ohjata.  Kyläkummeja, 
muuttokummeja ja muut-
toagentteja löytyy jo ym-
päri Suomen, mutta lisää 
ehdottomasti tarvitaan. On 
tärkeää antaa ulospäin kuva 
avoimista ja tervetulleeksi 
toivottavista kylistä.

Johanna Niilivuo Maallemuuton asiantuntija .

Kun Venäjä aloitti hyök-
käyksen Ukrainaan hel-
mikuussa, saimme mekin 
mahdollisuuden olla autta-
massa Ukrainalaisia hädän 
hetkellä. Pari viikkoa hyök-
käyksen alkamisesta meille 
saapui ryhmä pakolaisia, 
jotka majoitimme kotiim-
me ja autoimme heitä uu-
den elämän alkuun uudessa 
maassa.

Kaikki alkoi siitä, kun 
Espoossa asuva tuttavani 
Feodor laittoi Toholammin 
yrittäjien Whatsapp ryh-
mään viestin ja tiedusteli, 
olisiko meillä Toholam-
milla mahdollisuutta auttaa 
maahaan saapuvia pakolai-
sia. Minä sekä muutama 
muu vastasimme viestiin ja 
kerroimme mahdollisuu-
destamme majoittaa tai olla 
muuten avuksi pakolaisille. 
Vähän myöhemmin Feodor 
otti minuun henkilökohtai-
sesti yhteyttä ja kertoi, että 
nyt olisi seitsemän hengen 

porukka tulossa. He olivat 
lähteneet liikkeelle kotikau-
pungistaan Harkovasta heti 
hyökkäysten alettua ja olivat 
etsimässä sopivaa paikkaa 
minne asettua väliaikaisesti.

Kun maahan saapumiseen 
liittyvät käytännön järjes-
telyt oli saatu hoidettua, 
oli aika alkaa opettelemaan 
yhteiseloa vähän isommalla 
porukalla. Asumme isossa 
hirsitalossa Toholammin 
Härkänevalla ja olemme jo 
aiemmin majoittaneet mat-
kustajia kahdessa yläkerran 
ylimääräisessä makuuhuo-
neessa, joten olimme jo tot-
tuneet siihen että talossa on 
oman perheen lisäksi muu-
takin elämää. Pakolaiset 
saimme kohtalaisen hyvin 
sopimaan kolmeen huo-
neeseen talon yläkerrassa ja 
kaikki muut talon tilat meil-
lä on ollut yhteisessä käytös-
sä. Tähän asti kahden per-
hekunnan yhteiselo saman 
katon alla on sujunut melko 

hyvin. Meillä on kaksi las-
ta ja näiden lisäksi saimme 
perheeseemme vielä yhden 
kuusivuotiaan Ukrainalai-
sen tytön. Lisäksi heidän 
porukkaansa kuului tytön 
vanhemmat, vanhempien 
äidit sekä äidinäidit. Van-
himmat heistä ovat siis jo 
yli 80-vuotiaita.

Pakolaisia auttamassa on 
meidän lisäksemme ollut 
oikeastaan koko kyläyhteisö 
ja onkin ollut mukavaa huo-
mata kuinka suurta kaikki-
en ihmisten auttamishalu 
on ollut. Laitoimme yh-
dessä kyläläisten ja Ukrai-
nalaisten kanssa naapurissa 
tyhjillään olevan talon asu-
miskuntoon. Pidimme siellä 
siivoustalkoot ja sen jälkeen 
olemme yhdessä keränneet 
kodeistamme talossa asumi-
seen ja elämiseen tarvittavia 
tarvikkeita. Lisäksi monet 
naapurit ovat tuoneet muun 
muassa lahjakortteja ruoka-
kauppaan ja pakolaiset ovat 

moneen otteeseen liikut-
tuneet siitä kaikesta avusta 
jota he ovat täällä ollessaan 
saaneet.

Nyt on toukokuun alku ja 
Ukrainalaisten ystäviemme 
tilanne on se, että osa poru-
kasta on lähtenyt uudestaan 
matkaan. Heidän määrän-
päänsä on näillä näkymin 

Puola, jossa yhtä heistä 
odottaa työpaikka. Loput 
neljä ovat muuttaneet naa-
purin taloon ja aikovat jäädä 
Härkänevalle ainakin täksi 
kesäksi. Kahdelle heistä saa-
tiin järjestettyä osa-aikaista 
siivoustyötä Finn Springil-
tä. Voi olla että jossain vai-
heessa he joutuvat etsimään 
asuntoa kaupungista, jotta 

Pakolaisia auttamassa koko kyläyhteisö

he pääsisivät lähemmäs pal-
veluita, terveydenhoitoa ja 
kauppaa yms. Todennäköi-
sesti vanhaan kotiinsa Har-
kovaan heillä ei enää ole asi-
aa, mikäli vanhaa kotia siellä 
enää edes on olemassa.

Teksti ja kuva: 
Mikko Nylander

Kylät pidetään elävinä 
yhteistyöllä

Maallemuutosta puhut-
taessa ei voi liikaa korostaa 
kylä-kuntayhteistyön mer-
kitystä. On paljon helpom-
paa ja hedelmällisempää 
kehittää kylää, tai kunnan 

kaikkia kyliä, hyvässä yhteis-
työssä kuin taisteluasemissa 
omissa barrikadeissa. Ky-
läfoorumit ja -parlamentit, 
kumppanuuspöydät ja osal-
lisuusillat ovat esimerkkejä 
työkaluista, joilla yhteistyötä 
voidaan lisätä ja ymmärrystä 
toisen osapuolen näkemyk-

sistä, tarpeista ja resursseista 
kasvattaa. Kylien huomioi-
minen kuntien ja kaupun-
kien strategiatyössä on ensi-
arvoisen tärkeää kuten myös 
tehtyjen strategisten päätös-
ten siirtäminen käytäntöön 
esimerkiksi kunnan maaseu-
tuohjelman muodossa. Käy-
tännössä tämä voi tarkoit-
taa esimerkiksi myönteistä 
suhtautumista vapaa-ajan 
asuntojen käyttötarkoituk-
sen muutoksiin, kylien kaa-
voitukseen sekä suunnittelu-
tarveratkaisuihin.

Maaseutuasumiseen  
uusia ideoita

Maaseutuasumisen mo-
nipuolistamisessa meillä on 
paljon piilevää potentiaalia. 
Karkeasti stereotypioiden 
voidaan sanoa, että maalla 
asuminen on tällä hetkel-
lä mahdollista heille, joilla 
on varaa tai halua rakentaa 
tai ostaa talo. Toki kunta-
keskuksista löytyy muitakin 
vaihtoehtoja, mutta kasa-
rilla rakennettu rivitalon 
pätkä on harvemmin maal-
lemuuttajan unelma. Me 

tarvitsemme vaihtoehtoja, 
joilla maallemuutto mah-
dollistetaan koko ajan kas-
vavalle joukolle vuokra- ja 
yksinasujia. Yhden hengen 
talouksien määrä on jo 45 
prosenttia kaikista asun-
tokunnista, mikä tarkoit-
taa yli 1,2 miljoonaa yksin 
asuvaa suomalaista. Tähän 
joukkoon mahtuu varmas-
ti kaupungissa asuvia sink-
kuja, jotka olisivat valmiita 
muuttamaan maalle, mikäli 
houkuttelevia, kohtuuhin-
taisia ja luonnonläheisiä 
vaihtoehtoja olisi tarjolla. 
Nämä vaihtoehdot voivat 
olla yhteisöllistä asumista, 
rivi- tai minitaloja, pieniä 
puukerrostaloja, vuokratta-
via mummonmökkejä, kel-
luvaa asumista – innovatiivi-
suudelle on nyt tilausta! 

Pidetään maallemuu-
ton noste yhdessä käyn-
nissä – puheella ja teoilla!  
Kerrotaan #ylpeydelläkyläs-
tä, niin omasta kuin naapu-
rikylästäkin. 

Johanna Niilivuo 
Suomen Kylät ry
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Pitkittynyt koronapan-
demia on synnyttänyt mo-
nia muutoksia normaaleis-
sa arjen askareissa. Valtava 
digiloikka, etäopetukseen ja 
-työhön siirtyminen sekä 
asumisen monipaikkaistu-
minen ovat muokanneet 
elämäämme pysyvästi. 
Monien meistä on täytynyt 
opetella täysin uusia asioita 
ja selviytyä läpi ennenko-
kemattomien haasteiden, 
kunkin omalla tavallaan. 
Haluan esittää lämpimän 
kiitokseni kaikille niille, 
jotka ovat omalla työllään 

Tapahtumantäyteiset vuodet

auttaneet pandemian kes-
kellä. Erityisesti haluan 
kiittää sairaalojen henki-
lökuntaa.

Korona aika on ollut 
myös hankala Kyläyhdis-
tyksille, jotka kamppaile-
vat talouden kanssa. Ei 
ole voitu järjestää min-
käänlaisia yleisötilaisuuk-
sia kahteen vuoteen, joil-
la olisi saatu yhdistykselle 
vähän kerättyä toimin-
tarahaa. Myös energian 
kallistuminen on tuonut 
yhdistysten toimintaan li-
säkustannuksia.

Paljon on tapahtunut 
myös sosiaali- ja terveys-
alalla. Sote-uudistus saa-
tiin vihdoin maaliin, ja 
perustetuksi tulivat uudet 
hyvinvointialueet. Kulu-
va vuosi on vielä valmis-
teluaikaa. Ensin tulivat 
aluevaalit, sitten aluehal-
lituksen ja -valtuustojen 
perustaminen. Soite antaa 
hyvät lähtökohdat palve-
lujen ja palvelurakenteen 
kehittämiselle. Tärkeintä 
on, että jokaisella meil-
lä on pääsy laadukkaisiin 
sosiaali- ja terveyspalve-
luihin.

Mullistusten ketju jatkui 
viime helmikuussa, kun 
Ukraina joutui sotaan. 
Sodan vaikutukset näky-
vät myös meillä Keski-
Pohjanmaalla esimerkiksi 
energianhintojen nousuna 
ja maatalouden kohtaami-
na uusina vaikeuksina. Jo 
ennen sotaa maataloussek-
torilla oltiin merkittävissä 
kannattavuusvaikeuksissa. 
Kotimainen ruoantuotan-
to ja huoltovarmuus täytyy 
pystyä takaamaan myös 
jatkossa.

Eteenpäin siis mennään, 

vaikka kivikkoista on. 
Keski-Pohjalaista elämää 
rakennetaan nyt tilantees-
sa, jollaista harva osasi 
odottaa. Meillä on monil-
la mittareilla mitattuna 
valtavan hieno ja voimak-
kaasti kehittyvä maakun-
ta. Elinvoimaisissa kylis-
sä kehitetään palveluita 
ja lisätään viihtyvyyttä 
ihailtavalla yhteistyöllä. 
Pitkän tauon jälkeen jäl-
keen pääsemme vihdoin 
osallistumaan myös erilai-
siin kulttuuritapahtumiin.  
 
Kesäteatterissa nähdään!

Hyvää kesän odotusta 
kaikille, 

Erkki Kuismin

Keskipohjalaiset Kylät ry 
puheenjohtaja
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Talkoita, tapahtumia ja 
tapaamisia Toholammin 
Määttälässä on aina teh-
ty talkootöitä ja naapuria 
on autettu entisaikoina 
sekä vielä nykyisinkin. 

Ennen oli pärekatto-, pe-
runannostotalkoita, oli kuu-
luisat Määttälän hiihdot, 
jonka järjestämiseen osallis-
tui koko kylä, samoin kuin 
Määttälän suurkokon ra-
kentamiseen pääsiäisen ai-
kaan.

Tämä talkoohenki on 
muuttanut muotoaan: kyläs-
sämme on toiminut kyläyh-
distys 1980-luvulta näihin 
päiviin saakka. Idean isänä 
oli Viljo S. Määttälä, jonka 
aloitteesta Tokontien var-
teen nousi kylän eläkeläisiä 
varten kaksi vuokrarivita-
loa. Ajatuksena oli se, ette-
vät kaikki kylän eläkeläiset 
muuttaisi kirkonkylälle, vaan 

Määttälä - vuoden kylä

heillä olisi mahdollisuus 
asua eläkepäivinään omassa 
kylässään sukupolvenvaih-
doksen jälkeen. Ja samalla 
perustettiin Määttälän ky-
läyhdistys aktivoimaan kylä-
läisiä ja Rautamikko ry hoi-
tamaan kahta vuokrataloa.

Näiden myötä aktiivinen 
kyläyhdistyksen johtokunta 
on järjestänyt monenlaista 
ohjelmaa kyläläisten yhtei-
söllisyyden ja virkistystoi-
minnan edistämiseksi: tu-
paillat, joihin kokoonnuttiin 
Rautamikon kerhohuonees-
sa, pääsiäistapahtumat kylän 
laavulla ja kokolla, elojuhlat, 
itsenäisyyspäivän juhlatulet 
vanhantien varrella ja elo-
kuvaliput uusimman Tute-
maton sotilas -elokuvaan 
sekä teatteriliput Häkkilän 
kesäteatteriin, ikoninäyttely 
ja erilasia tilaisuuksia yh-
teistyössä muiden tahojen 
kanssa Rautamikon kerho-

huoneessa tai kylän taloissa. 
Suunnitellut siltatanssit ja 
paljon muuta jouduttiin pe-
rumaan koronavuosina.

Lisäksi kyläyhdistys on 
vastannut vuokratalojen ul-
komaalauksesta, huoneisto-
jen remonteista, vuokrauk-
sista ja muista huolloista. 

Tällä hetkellä kahden rivi-
talon asunnot on vuokrattu. 
Tilanne on hyvä verrattuna 
aikaisempiin vuosiin, jolloin 
rivitalot olivat lähes tyhjil-
lään ja lämpenivät kalliilla 
öljyllä, joka sitten vaihdet-
tiin maalämpöön, mikä aut-
toi taloudellisesti eteenpäin. 
Muutama vuosi sitten teh-

tiin talkoilla bussipysäkki 
ja maalattiin entinen nuo-
risoseurantalo, joka siirtyi 
pari vuotta sitten kyläyhdis-
tyksen haltuun ja nimettiin 
Määttälän kylätaloksi.

Kyläyhdistykseen kuu-
luu noin 80 jäsentä, entisiä 
ja nykyisiä kyläläisiä, mikä 

kertoo rakkaudesta kotiky-
lään. Määttälän kyläyhdis-
tys ja kyläläiset ovat iloisia 
tästä Vuoden keskipohjalai-
nen kylä -palkinnosta, jonka 
kunniaksi pystytimme kylä-
talon kohdalle komean kyl-
tin, joka kertoo tästä kunni-
anosoituksesta.

Joki virtaa laajojen viljelys-
peltojen halki. Maisema on 
jokaisena vuodenaikana yhtä 
vangitsevan kaunis, täältä 
näkee kauas ja mieli lepää 
maiseman yllä. Toivotamme 
uudet ihmiset lämpimästi 
kyläämme käymään tai jopa 
asumaan. Määttälä on hyvi-
en ihmisten kylä.

Paula Määttälä 
Kyläyhdistyksen siht.

Tervetuloa Määttälään! Kuva: Paula Määttälä. Johtokunnan jäseniä: Markku Määttälä (pj.), Paula Määttälä, Harri Määttälä, Matti Honkala,  
Johanna Virta. Kuva: Lestijoki-lehti.

Talkootyön tulos. 
Kuva: Paula Määttälä.

Ansaitusti Määttälä valit-
tiin 2021 Vuoden kylä-pal-
kinnon saajaksi. Minulle 
Määttälä on elämäni kylä.

Kun tulin vuoden 2016 
lopulla valtioneuvoston jä-
seneksi, Helsingin Sanomat 

Määttälä – elämäni kylä
teki haastattelun, jonka ot-
sikko oli ”Määttälän kylän 
asiallinen hevosmies”. Ot-
sikkohan kertoo vain siitä, 
että merkittävintä nimityk-
sessä oli määttäläläisen va-
linta ministeriksi. Tuossahan 
tuo eteläinen paikallislehti 
osui oikeaan.

Elämäni kaksikymmentä 
ensimmäistä vuotta Määttä-
lässä oli kaikkea muuta kuin 
tylsää. Tietysti keskeistä oli 
alakoulun käynti Määttälän 
koulussa (jonka sitten myö-

hemmin lakkautimme ol-
lessani valtuuston puheen-
johtaja). Kuusi vuotta ensin 
Määttälän Hilkan ja sitten 
Palolan Paavon opissa. Simo 
Puupposen romaanissa Siu-
nattu hulluus veljekset poh-
tivat, ovatko koskaan tavan-
neet oikein viisasta miestä. 
Lopputulemaksi he saavat, 
että kyllä kansakoulunopet-
taja on todella viisas. Omien 
kokemusteni pohjalta yhdyn 
tähän päätelmään.

Kylällä oli myös omat vuo-

sittaiset tähtihetkensä, pää-
siäiskokko ja joulupukit. Ai-
emmin oli ollut myös Määt-
tälän hiihtokisat, mutta ne 
olivat ennen muistini alkua. 
Pääsiäiskokolta minut vietiin 
hyvissä ajoin pois ja joulupu-
kinvaatteet nuorisoseuranta-
lolla pelottivat heinäkuun 
helteilläkin. Molemmista 
riittää kuitenkin kerrottavaa 
vielä pitkään.

Kaikki tuntee kylän histo-
rian ja hyvin monipuolisen 
yritystoiminnan, mutta har-

va tietää, että Määttälässä oli 
myös lentokenttä – Tokon-
kenttä. Vanhempien sisarus-
teni yllytyksestä läksin sitä 
etsimään, mutta Nahkurin-
purolla totesin, että ehtiipä 
tuon näkemään myöhem-
minkin ja palasin takaisin.

Yhteisvastuullisuutta yritin 
hoitaa jo tuolloin. Jos joku 
näki maantienojassa nuo-
renmiehen kulkevan huo-
pahattu päässä ja nallipys-
syt vyöllä, niin se olin minä. 
Ihan vain tarkkailin, ettei in-
tiaanit pääse hyökkäämään. 
Tuohon aikaanhan tuli Bo-
nanza ja High Chaparral 

telkkarista, oisko pikkasen 
sitten vaikuttaneet tilanne-
kuvan luomiseen.

Tänä maai lmanaika-
na Määttälän kylän suurin 
vahvuus – turvallinen elin-
ympäristö -  korostuu. Yh-
teisöllisyys, toisista huolen-
pitäminen ja tietynlainen 
yhteisvastuullisuus ovat aina 
antaneet hyvät lähtökohdat 
elämiseen Määttälässä, ku-
ten niin monissa Suomen 
kylissä. Määttälässä on hyvä 
elää ja asua – elämäni kylä.

Mika Lintilä 
elinkeinoministeri 
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Suomen Kylät ry:n jäsen-
järjestöt voivat palkita toi-
mijoitaan ansiomerkeillä.  
Ansiomerkkejä on saatavil-
la pronssisena, hopeisena 
ja kultaisena. Niissä on pi-
dikkeenä tupella varustettu 
neula.

Pronssinen: Vähintään 6 
vuotta ansiokasta toimintaa 
kylätoiminnan tai toimin-
taryhmätyön luottamus- 
tai toimihenkilötehtävissä. 
Myöntöoikeus kyläyhdis-
tyksillä, kylien maakunnal-
lisilla yhteenliittymillä, toi-

mintaryhmillä ja Suomen 
kylät ry:llä.

 
Hopeinen: Vähintään 12 
vuotta erityisen ansiokasta 
toimintaa kylätoiminnan tai 
toimintaryhmätyön luotta-
mus- tai toimihenkilötehtä-
vissä. Myöntöoikeus kylien 
maakunnallisilla yhteenliit-
tymillä, toimintaryhmillä 
ja Suomen Kylät ry:llä. Ky-
läyhdistyksen hakiessa an-
siomerkkiä, hakemuksessa 
tulee olla maakunnallisen 
yhteenliittymän tai toimin-

taryhmän puoltava lausunto.

 
Kultainen: Erityisen pai-
navat ansiot paikalliske-
hittämisessä. Ei varsinaista 
vähimmäisaikarajaa, mutta 
myönnetään hyvin sääste-
liäästi. Myöntöoikeus Suo-
men Kylät ry:n hallituksel-
la. Hakijana voi olla kylien 
maakunnallinen yhteenliit-
tymä tai toimintaryhmä. 
Kyläyhdistyksen hakiessa 
ansiomerkkiä, hakemuk-
sessa tulee olla maakun-
nallisen yhteenliittymän tai 

toimintaryhmän puoltava 
lausunto.Kylätoiminnan 
tiennäyttäjiksi ja maaseu-
tutoimijoiksi nimettävil-
le henkilöille myönne-
tään samassa yhteydessä 
kultainen ansiomerkki. 
 
Kylätoiminnan viirin käyt-
tötarkoitus on olla huomi-
onosoitusväline merkki-
päiviä, vierailuja ja muita 
vastaavia tilanteita varten. 
Viirin myöntämisen perus-
teena on aina selkeä, arvos-
tusta herättävä yhteys pai-
kalliseen kehittämiseen.

Voit hakea myös ansiomerkkejä kyläsi toimijoille

Useissa kattavissa tut-
kimuksissa on toistuvasti 
saatu tulokseksi Suomen 
olevan maailman turvallisin 
ja onnellisin maa. Pitääkö 
tämä paikkansa sekä kylis-
sä että kortteleissa? Tähän 
kysymykseen vastaaminen 
edellyttää tietenkin ensin 
turvallisuuden määrittelyä 
- mitä turvallisuudella tar-
koitetaan. Asiaa kysyttäes-
sä tavalliselta kansalaiselta 
saadaan erilaisia vastauksia. 
Yleisin vastaus taitaa olla, 
ettei tarvitse pelätä jotain: 
rosvoja, onnettomuuksia, 
sotaa, sairauksia tms. Hie-
man asiaa tarkemmin mie-
tittyä nousee muitakin asi-
oita: erilaiset palvelut ja nii-
den saatavuus, viranomais-
toimintojen viiveajat, yksi-
näisyys ja syrjäytyminen jne. 

Mitä on kyläturvallisuus?

Voimme todeta, että tur-
vallisuus on osa hyvinvoin-
tia tai toisaalta hyvinvointia 
ei voi olla ilman turvalli-
suutta ts. kyläturvallisuus on 
osa kylien hyvinvointia. Ky-
läturvallisuuden kokemus 
syntyy arkisessa ympäristös-
sä, mutta kokonaisuutena se 
on huomattavasti laajempi 
asia. Kylähyvinvointiin liit-
tyy läheisesti arjen turvan 
käsite. Arjen turvan voidaan 
nähdä kattavan turvallisen 
koti-, asuin- ja työympä-
ristön, turvalliset koulut, 
liikkumisen turvallisuuden, 
apua tarjoavat tukiverkos-
tot, toimivat peruspalvelut, 
nopean avunsaannin poik-
keustilanteissa, osallisuuden 
yhteiskuntaan ja riittävän 
toimeentulon.

Arjen turva ja kyläturval-
lisuus ulottuvat paikallisis-
ta sosiaalisista verkostoista 
ja fyysisestä ympäristöstä 

Suomi on tutkitusti maailman turvallisin 
 ja onnellisin maa

aina pelastusviranomaisten 
varautumis- ja turvallisuus-
suunnitteluun saakka. Näin 
ollen turvallinen kylä on 
monen eri toimijan yhteis-
työn tulos. Kyläturvallisuut-
ta voidaan tukea ja kehittää 
muun muassa tekemällä ky-
lälle turvallisuussuunnitel-
ma osana kyläsuunnitelmaa, 
kartoittamalla kylän vaaran-
paikat ja toimenpiteitä tar-
vitsevat kohdat ja harjoitte-
lemalla yhdessä ensiapu- ja 
alkusammutustaitoja. Tur-
vallisuus ja yksilön turval-
lisuuden tunne vaihtelee, 
mutta olennaista on yksilön 
kyky tuntea olonsa turvalli-
seksi riippumatta siitä mikä 
on hänen elämäntilanteensa 
tai missä hän asuu.

Ovatko kylät turvallisia 
asuinpaikkoja?

Kyläturvallisuus on yhtei-
sölähtöistä turvallisuustyö-
tä. Kyläturvallisuuden ta-
voitteena on mm. vahvistaa 
asukkaiden omatoimista va-
rautumista erilaisten häiriö-
tilanteiden kuten sähkökat-
kojen, onnettomuuksien ja 
tulipalojen varalta, estää syr-
jäytymistä ja mahdollistaa 
vanhusten kotona asumisen 
jatkuminen yksilön oman 
halun ja kykyjen mukaan. 
Erityisesti harvaan asutulla 
maaseudulla omatoimisuus 
korostuu pidempien väli-
matkojen takia. Pelastuspal-
veluiden saaminen paikalle 
saattaa kestää pitkiäkin ai-
koja. Onkin tärkeää kehit-
tää kylien varautumista ja 
välittää tietoa turvallisuutta 
parantavista toimenpiteistä.

Omatoimisuus ja yhtei-
söllisyys eivät ole miten-
kään uusia asioita maaseu-
dun asukkaille. Yhteiskun-
nan asumisen tiivistyessä 
ja keskittyessä (yhdyskun-

tarakenteen eheyttäminen) 
omatoimisen tekemisen 
merkitys on entisestään 
korostunut. Voidaan jopa 
sanoa yhteiskuntamme eri-
arvoistuneen voimakkaas-
ti riippuen asuinpaikasta. 
Toisaalta viimeaikojen ta-
pahtumat (ilmastomuutos, 
koronapandemia, Ukrainan 
sota) ovat aiheuttaneet sel-
vän muutoksen hajautet-
tujen ratkaisujen suuntaan. 
Erittäin suuri merkitys on 
ollut myös yhteiskunnassa 
voimakkaasti yleistyneellä 
monipaikkaisella asumisel-
la. Viimeisen vuoden aika-
na yhä useamman maaseu-
tukunnan asukasluku onkin 
kääntynyt muuttovoittoi-
seksi ja suurimpana menet-
täjänä on ollut pääkaupun-
kiseutu.

Jotta kylät ovat ja pysyvät 
turvallisina asuinpaikkoina, 
niin niiden asukkaiden täy-
tyy ymmärtää ”turvallisuus 
kuuluu kaikille” -ideolo-
gia, Jokaisen täytyy tehdä 
parhaansa asian eteen, teh-
dä yhteistyötä kylän sisällä 
keskenään sekä kunnan ja 
viranomaisten kanssa. Tämä 
ei sinänsä ole mitään uutta, 
kylillähän on kautta histo-
rian tehty asioita yhdessä ja 
huolehdittu myös naapurin 
asioista – joskus kuulemma 
liiankin hyvin!

Kyläturvallisuussuunni-
telma ja varautuminen

Onko koti ja oma kyläym-
päristö turvallinen? Toi-
miiko palvelut? Voiko avun 
saatavuuteen luottaa hätäti-
lanteessa? Onko kyläläisil-
lä tietoa, taitoa ja toimin-
takykyä odottamattomien 
tilanteiden varalle? Kylien 
turvallisuustyö ja turvalli-
suussuunnittelu ei ole pel-
kästään viranomaisen työtä, 

vaan turvallisuus on osa ih-
misten jokapäiväistä arkea, 
johon kaikki kyläläiset voi-
vat vaikuttaa.

Kylällä voidaan järjestää 
turvallisuuskysely, jolloin 
kyläläisten ääni saadaan 
laajasti kuuluviin ja vuoro-
puhelu viranomaisten kans-
sa onnistumaan luontevasti. 
Aloite kyselyn toteuttami-
seen voi tulla kyläläiseltä, 
kyläyhdistykseltä tai viran-
omaisilta kyläläiseltä, ky-
läyhdistykseltä tai viran-
omaisilta. Kyselyn tuloksia 
on pyrittävä hyödyntämään 
kattavasti kylän turvalli-
suussuunnittelussa, jotta 
kaikki osapuolet saadaan 
motivoitumaan asiasta. Mi-
käli kylällä järjestetään tur-
vallisuuskysely, on tärkeää, 
että kaikki tahot hyödyn-
tävät kyselyn tuloksia kylän 
ja kunnan turvallisuussuun-
nittelussa! Turvallisuuskyse-
ly luo pohjan ja antaa vas-
tauksia varsinaiseen kylä-
turvallisuussuunnitelmaan, 
joka on osa kylän kokonais-
suunnitelmaa. Turvallisuus-
suunnitelma tulee päivittää 
säännöllisesti sekä kylän 
sisäisten muutosten, että 
toimintaympäristön ja vi-
ranomaistoimintojen muu-
tosten vuoksi.

Päivittäisiin ja poikkeuk-
sellisiinkin vaaratilanteisiin 
varautuminen on luon-
nollista aloittaa jokaisen 
omista tiedoista ja taidoista 
sekä asuin- ja työympäris-
tön turvallisuusjärjestelyis-
tä. Varautumisella pyritään 
ehkäisemään vaaratilanteita 
ja huomioidaan normaa-
liolojen häiriötilanteet ja 
valmistellaan toimenpiteet 
poikkeusolojen varalta. Yk-
sittäiset ihmiset ovat har-
vaan asutuilla alueilla yhä 
merkittävämmässä roolissa 

omatoimisen varautumisen 
järjestämisessä.

Kyläturvallisuus 2025 
-hanke

Kyläturvallisuus 2025 on 
Suomen Kylät ry:n hallin-
noima ja Palosuojelurahas-
ton sekä Keskitiensäätiön 
rahoittama kaksivuotinen 
hanke. Hankkeessa kehite-
tään paikallisyhteisöjen ja 
kansalaisten turvallisuus-
osaamista ja resursseja siten, 
että ne voidaan kytkeä te-
hokkaammin osaksi alueel-
lista ja paikallista turvalli-
suustyötä ja yhteistyöverkos-
toja. Toiminta tuottaa enna-
koitavaa suorituskykyä sekä 
parantaa paikallisyhteisöjen 
ja laajemmin yhteiskunnan 
häiriönsieto- ja palautumis-
kykyä erilaisista häiriö- ja 
poikkeustilanteista.

Kyläturvallisuus 2025 
-hankkeen tuella kootaan 
jo tunnistettujen toimivien 
mallien ja paikallisten kokei-
lujen pohjalla turvallisuus-
koulutusten työkalupakki 
sekä verkoston keskinäistä 
viestintää paremmin tuke-
vat apuvälineet. Hankkeen 
yhteydessä vahvistetaan ai-
heeseen perehtyneiden kylä-
turvallisuuskouluttajien ver-
kostoa tukemaan toiminnan 
jatkokehitystä. Hankkeen 
aikana rakennetaan ja testa-
taan myös mallit paikallisille 
valmiuskeskuksille (=kyläta-
lo) asukkaiden hyvinvointia 
ja turvallisuuden tunnetta 
lisäävänä toimintona arjessa 
ja häiriötilanteissa ja paika-
lishallinnoin varautumista 
vahvistavana resurssina.

Turvallisuus on meidän 
jokaisen asia

Paikallisten yhteisöjen 

(=kylä) suunnitelmien kyt-
keminen sekä kunnan että 
viranomaisten suunnitel-
miin on paikallisdemokra-
tiaa ja kuntalaisten osallis-
tamista parhaimmillaan. 
Suomen Kylät ry ja maa-
kunnalliset kyläyhdistykset 
(esim. Keskipohjalaiset Ky-
lät ry) pyrkivät saamaan ky-
lien ja kuntien suunnittelun 
saumattomasti palvelemaan 
toinen toisiaan ja tekemään 
kylistä entistä miellyttä-
vämpiä ja turvallisempia 
asuinpaikkoja. Turvallisuus-
suunnittelu ja varautuminen 
tulevat olemaan tulevaisuu-
dessa olennainen osa kylä-
toimintaa ja jokaisen kansa-
laisen vastuulla. Muistetaan, 
että turvallisuussuunnittelu 
ja varautuminen tehdään 
aina meitä itseämme varten!

Kirjoittaja: Esa Aunola on 
Pohjois-Pohjanmaan Ky-
lät ry:n toiminnanjohtaja, 
Suomen Kylät ry:n halli-
tuksen varapuheenjohtaja 
ja Kyläturvallisuus 2025 
-hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtaja.

Keskipohjalaiset Kylät tiedotuslehti valmistuu vuo-
sittain aktiivisten kylien, sekä hanke ja yhdistystoimi-
joiden kirjoituksilla ja toiminnalla. 
Keskipohjalaiset Kylät ry. on voittoa tavoittelemateon 
maakunnallinen yhdistys. Ilmoitustuotto käytetään 
kylien kehittämistyöhön. 
 
Kustantaja: Keskipohjalaiset Kylät ry.    
Y-tunnus: 1705127-7  
painos: 30 200 kpl  
paino: Lehtisepät Jyväskylä  
 
Toimitus ja sivunvalmistus:  
työryhmä: Anja Jussila, Sanna Kaattari, Erkki Kuismin, 
Rainer Wennström, Paula Keski-Korpela, Esa Erkkilä. 
 
Kiitämme kaikkia jotka olette toimittaneet lehteemme 
materiaalia, ilman Teitä lehtemme ei olisi valmistunut.
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Vuosi sitten kesäkuussa 
avasi ovensa Raution uusi 
kauppa, maalaishenkinen, 
monipuolinen ja moder-
ni kyläkauppa keskellä ky-
lää vain kivenheiton päässä 
loppuvuodesta valmistuvas-
ta uudesta Raution moni-
toimitalosta. Kyläiset ovat 
ottaneet kaupan omakseen, 
monellakin tapaa. Osuus-
kunnan laaja omistajapohja 
n. 230 jäsentä koostuu pää-
osin rautiolaisista yksityisis-
tä henkilöistä ja yrityksistä. 
Myös ensimmäinen tilikau-
den tulo oli ylijäämäinen, 
vaikka varsinainen kaupan 
toimintakausi oli huomat-
tavasti tilikautta lyhyempi 
eli kyläläiset ovat kaupan 
palveluita käyttäneet ja jou-
lukuussa toteutetun tyyty-
väisyyskyselyn mukaan ovat 
kaupan palveluihin pääosin 
erittäin tyytyväisiä. Kehittä-

Raution kyläkauppa  
on maalaishenkinen ja moderni!

mistäkin kuitenkin riittää ja 
tarpeet on tunnistettu. Täl-
lä hetkellä päivittäistavara 
valikoiman lisäksi kaupasta 
löytyvät Postin, Veikkauk-
sen ja Apteekin palvelut. 
Kahvila Pööni ja lounas-
ruokailu ovat olleet myös 
erittäin suosittuja.  Raution 
kauppa toimii K kyläkaup-
pana, joka voi kuitenkin it-
sellisesti ostaa tuotteita eri 
tavarantoimittajilta. Erityi-
sesti huomiota on kiinni-
tetty paikallisten tuottajien 
tuotteisiin. Kaupasta löy-
tyvät leipomotuotteet mm. 
Riitan ja Tyngän Kotileipo-
moilta, Vääräjoen Elämys-
tilan ja Tilviksen mehuja, 
Lylyn perunaa. Paikallista 
on melkein tee valikoima-
kin eli Helena Petäistön 
teet löytyvät myös kaupan 
hyllystä. 

Rautio-viikolla 
 paljastetaan Raatihuo-

neen uusi ulkoasu ja  
kellotorni

Tulevasta kesästä odote-
taan Rautiossa vilkasta, va-
linta Suomen Vuoden Ky-
läksi 2022 lisää varmasti 
mielenkiintoa tutustua niin 
Raution kauppaan kuin 
koko kylään ja sen elämään. 
Parhaillaan ovat käynnissä 
kaupan entisen varastotilan 
muuttaminen liikekäyttöön, 
tilat ovat mm. palvelualan 
pienyrittäjien vuokratta-
vissa. Valmisteilla on myös 
polttoainejakelun aloitta-
minen tulevan kesänaika-
na. Rautiossa tapahtuu toki 
muutakin, Rautio-viikolla 
3.-10.7. paljastetaan mm. 
entisen osuuspankin talon 
eli nykyisen Raution Raa-
tihuoneen kellotorni, tilai-
suudessa puheenvuorot tu-
levat käyttämään toimittaja 
Helena Petäistö ja Keski-
pohjanmaa-lehden päätoi-
mittaja Tiina Ojutkangas.    

Taustaa Raution  
Kauppa Osuuskunnasta 

Raution Kauppa Osuus-
k u n t a  p e r u s t e t t i i n 
18.11.2020. Osuuskunnan 
tavoitteena oli kunnostaa 
entinen Salen kiinteistö ja 
aloittaa kauppatoiminta 
Rautiossa uudelleen. Kiin-
teistö hankittiin KPO:lta 

Raution Kyläyhdistyksel-
le, joka vuokrasi kiinteistön 
Raution Kauppa Osk:lle. 
Kaupparakennuksen kun-
nostus aloitettiin kyläläis-
ten tekemänä talkootyönä 
heti kiinteistön hankinnan 
jälkeen marraskuussa 2020 
ja rakennus saatiin kaupan 
osalta valmiiksi touko-ke-
säkuun vaihteessa 2021. Ra-
kennuksen saneeraukseen ja 
kauppatoiminnan avaami-
seen tarvittava rahoitus jär-
jestyi oman ja vieraan pää-
oman rahoituksen yhdistel-
mänä. Oma pääoma koostuu 
osuuskunnan jäsenosuus-
maksuista ja vieras pääoma 
Alavieskan Osuuspankin ja 
Pohjanmaan Arvo Sijoitus-
osuuskunnan myöntämästä 
lainarahoituksesta. Raution 
kauppa avattiin uudelleen 
11.6.2021 klo 10:00, 6 kuu-
kautta kiinteistön remontin 
aloittamisesta ja 1 vuosi 3 
kuukautta Salen sulkemisen 
jälkeen. Raution Kyläkauppa 
toimii K-ryhmän osakkaana 
itsenäisenä kyläkauppana ja 
työllistää myymäläpäällik-
kö Nina Nilssonin lisäksi 4 
muuta henkilöä. 

Teksti ja kuvat: 
 Vesa Hihnala,  

Raution Kyläyhdistyksen pj

Tiedote

Suomen Kylät ry 20.4.2022

Suomen Kylät ry on valinnut Suomen Vuoden 
Kyläksi Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella sijaitsevan 
Raution kylän. 

Tuomaristo perusteli valintaa sillä, että Rautiossa 
tehdään valtakunnallisesti näkyvää kylätoimintaa isol-
la kyläsydämellä. Tuomaristo arvosti erityisesti Rauti-
on ponnisteluja oman kyläkaupan avaamiseksi kyläl-
le, kun kylän ainoa kauppa suljettiin. Kylä oli ilman 
kauppaa noin vuoden päivät. Kaupan pyörittämiseen 
perustettiin oma osuuskunta ja kaiken lähtökohtana 
oli tehdä joustava ja palveleva kyläkauppa. Saman ka-
ton alta löytyy nyt kauppa, kahvila, postin ja apteekin 
palvelut sekä vuokra-asunto. Lähiaikoina palvelut laa-
jenevat koskemaan myös polttoainejakelua ja kaupan 
yhteyteen tulee myös tilat muutamalle pienyrittäjäl-
le. Kaupan tuotevalikoimassa ovat hyvin edustettuina 
paikalliset lähituottajat. Kyläyhdistys oli aktiivisesti 
mukana osuuskunnan perustamisessa.

Erityisen huomion ansaitsee Raution kyläläisten ja 
paikallisten yritysten aktiivisuus loppukesällä 2021 
riehuneen metsäpalon taltuttamiseksi. Metsäpalo oli 
vuosikymmenen yksi laajimmista metsäpaloista ja 
olosuhteet olivat erittäin haasteelliset sammutustöil-
le. Rautiossa panostetaan erityisesti kyläläisten hyvin-
vointiin, sillä kylään on valmistumassa vuonna 2022 
laajat palvelut kokoava monitoimitalo. Monitoimi-
talon hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Kalajoen 
kaupungin kanssa. Raution kylä on lisäksi satsannut 
hyviin tietoliikenneyhteyksiin oikeaan aikaan, sillä ky-
lälle otettiin käyttöön valokuitu vuonna 2020.

– Suomen Vuoden Kylä -tunnustus tuntuu hienolta 
kiitokselta heille, jotka ovat pitkään toimineet kylän 
elinvoiman edistäjinä ja puolesta puhujina. Toisaal-
ta se on hieno tunnustus ja kiitos viimeisimmän ison 
hankkeen eli uuden kyläkaupan avaamisen mahdollis-
taneille tahoille ja tuhansia talkootyötunteja tehneille 
kyläläisille, hehkuttaa Raution Kylätoimikunnan pu-
heenjohtaja Vesa Hihnala.

Kaupan ulkoasu teippauksineen uudistettiin myös remontin yhteydessä. Lipputangossa liehuu kyläkaupan uusi lippu!

Kahvila Pöönin yhteydessä on mahdollisuus lounasruokai-
luun. Kahvilan takaseinää koristaa kopio Nuorisoseuralla si-
jainneesta ja monille tutusta maisemakuvasta.

Kaupan palveluihin kuuluvat mm. postin noutopalvelu, 
Veikkaus ja apteekin sivutoimipiste.
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Toholammin Kirkkojär-
ventiellä oven avaa iloisesti 
hymyilevä nainen. Hän on 
laulajana ja laulunkirjoitta-
janakin tunnettu Krissi Tre-
ganna, joka muutti takaisin 
Suomeen kesällä 2021 asut-
tuaan Lontoossa kahdeksan 
vuotta. Sinne hänet vei ai-
kanaan silloinen miesystävä, 
nykyinen aviomies, muusik-
ko Dave Treganna.  Lontoo 
ei koskaan ollut Krissille it-
sestäänselvä valinta ja muu-
tosta Suomeen sopivassa 
elämänvaiheessa keskustel-
tiin jo avioliittoa solmiessa 
- ajankohta vain muuttui 
hieman suunniteltua aikai-
semmaksi.

Kahden kodin  
kansalaiset

Lontoon vuosina paluu 
Suomeen jossain kohtaa 
elämää oli Krissille itses-
täänselvyys: hän halusi 
muuttaa lähemmäs van-
hempiaan heidän ikäänty-
essään.  Vierailut Toholam-
milla isän perheen luona 
olivat jo tehneet paikka-
kunnasta tutun, ja sopiva 
koti löytyi Kaattarin kyläl-
tä. Punainen talo Kirkko-
järventiellä ostettiin syksyllä 
2020, ja sitä oli aluksi tar-
koitus käyttää loma-asunto-
na ja tukikohtana Suomen 
vierailuilla. Kokonaan To-
holammille muutettaisiin, 
kun Dave jää eläkkeelle. 
- Vaikka eiväthän muusikot 
käytännössä koskaan jää 
eläkkeelle, Krissi toteaa

Pitkään jatkunut pande-
mia sekä tarve laittaa työ- 
ja muunkin elämän kuviot 
uusiksi johtivat siihen, että 
Krissin muutto Toholam-

Ilo elää Kirkkojärventiellä
mille toteutui jo kesäkuus-
sa 2021. Käytännön syistä 
myös koti Lontoossa on 
edelleen olemassa, sillä Da-
ven on ajoittain palattava 
Britanniaan maahantulo- 
ja oleskelusäännösten ta-
kia. Side Lontooseen säilyy 
muutoinkin, sillä Krissin 
kolmesta tyttärestä nuorin 
asuu siellä.

Pidempiaikainen oleske-
lulupa Davelle on haussa, 
mutta sen käsittely kestää 
tällä hetkellä useita kuu-
kausia johtuen Ukrainan 
tapahtumista. Tilanne har-
mittaa kumpaakin todella 
paljon. Krissi oli elätellyt 
mielessään unelmaa bändin 

kasaamisesta ja keikkailus-
ta Suomessa, mutta asia on 
toistaiseksi tauolla siihen 
saakka että Dave pystyy pa-
laamaan Suomeen.

Uusille juurille

Toholampi asuinkuntana 
ja oma kotikylä saavat Kris-
siltä varauksettomat kehut. 
Ikkunasta avautuva mai-
sema pellon yli Lestijoelle 
on upea kaikkina vuoden-
aikoina. Uimaretket joelle 
jatkuivat myöhään syksyyn, 
ja ne on tarkoitus aloittaa 
keväällä heti kun tulvat sal-
livat ja pellon poikki pääsee 
taas kulkemaan uimapai-
kalle. Tummasta väristään 

huolimatta joen vesi on 
puhdasta. Siitä todistee-
na ovat joesta löytyvät isot 
raakut. Ympäröivän luon-
non puhtaus ja rauhallinen 
maaseutuympäristö ovat 
mielekkäitä, ja päivittäisillä 
kävelyretkillä siitä pääsee 
nauttimaan kaikilla aisteil-
la. Myös se, että isä asuu 
naapurissa ja voi tarvittaes-
sa olla apuna erilaisissa asi-
oissa tuntuu hyvältä.

- Ehkä maalla asuminen 
ei sovi kaikille, mutta mi-
nulle tilaa ja rauhaa kai-
paavana ihmisenä se on 
ehdottomasti hyvä asumi-
sen muoto, Krissi toteaa. 
Mitään ikäviä, odottamat-
tomia yllätyksiä ei ole ol-
lut. Paikalliset ihmiset ovat 
mukavia, töitäkin on ja yh-
teys toholampilaisiin mu-
siikinharrastajiin löytynyt. 
Ajokortittomalle matkus-
taminen aiheuttaa hieman 
tavallista enemmän jär-
jestelemistä, mutta matka 
kuntakeskukseen on lyhyt. 
Krissi kertoo myös, että hä-
nen tuttavissaan on perhei-
tä, jotka olisivat myös kiin-
nostuneita muuttamaan 
Toholammille, jos oikea 
talo löytyisi.. Krissi pitää 
vanhoista rakennuksista, ja 
toivoo ettei niitä jätettäisi 
tyhjilleen vaan laitettaisiin 
myyntiin. Krissi mainit-
see lähiaikoina lukeneensa 
Kodin Pellervosta artikke-
lin, jossa puhuttiin nuoris-
ta kaupunkilaisperheistä, 
jotka haluaisivat kokeil-
la asumista maalla, mut-
ta eivät vielä ole valmiita 
sitoutumaan oman talon 
hankintaan. He kuuluttivat 
mahdollisuutta vuokrata 
vanhoja, tyhjäksi jääneitä 
taloja. Olisiko siis esimer-
kiksi ideaa siinä, että kun-
ta hankkisi ja kunnostaisi 
muutaman talon ja laittaisi 
ne vuokralle?

 Krissi itsekin haaveili 
pitkään sopivasta vanhem-
masta talosta, ja on todella 
tyytyväinen että löysi ha-
luamansa. Suuressa talossa 
on tilaa myös pelkästään 
omille harrastuksille ja aja-
tuksille varatulle huoneelle.

- Kyllä Toholampi ja tämä 
koti ovat minulle sellainen 
loppusijoituspaikka, toteaa 
Krissi.

Krissin kappaleen Mo-
telli voit kuunnella https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=oGmd-og9diE

Teksti: Sanna Kaattari

Puhtaat ja tuoreet 
vihannekset 

sukupolvien perinteellä

Rekiläntie 698, 69100 Kannus  |  puh. (06) 873 124

LÄHIRUOKAA

Aidosti lä
heltä, maalta.

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

www.koneurakointilampela.fi

puh.  
040 5734362

Maisemassako onnen salaisuus?  Kuva: Laura Viitanen

 “Kotikuusen katveessa on mun turvasatamain”,  
Kuva: Krissi Treganna.
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Weaving RoadShow hank-
keessa  vietiin taitoa ja tie-
toa kudonnasta ja käsityö-
yrittäjyydestä RoadShowna 
kouluille yhdessä Keski-
Pohjanmaan yrittäjien, Ete-
lä-Pohjanmaan yrittäjien, 
Taito Etelä-Pohjanmaan ja 
alan yrittäjien kanssa. Kes-
ki-Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla toteutettiin 
koulujen kanssa RoadShow 
-päiviä. RoadShow-päivät 
suunniteltiin yhdessä mu-
kaan lähteneiden koulujen 
kanssa. Niissä kerrottiin ylä-
kouluikäisille oppilaille kä-
sityöyrittäjyydestä, ja haluk-
kaat nuoret saivat kokeilla 
kudontaa kangaspuilla, syli-
puilla ja kudontakehyksillä. 

Vierailupäivien tavoitteena 
oli tehdä yrittämisen kynnys 
matalaksi ja kertoa nuorille 

Weaving RoadShow teki käsityöyrittäjyyttä  
tutuksi maaseudun nuorille

Weaving RoadShown päätösseminaarin juonsi Jaakko Selin. Käsityöpajoissa opittiin erilaisia kudontatekniikoita rannekudonnasta kaislapurjeen tekemiseen.

kankaankudonnan yrittä-
jyydestä ja käsityöyrittäjyy-
destä. 

Toiminnanjohtaja Tuula 
Puoskari Taito Keski-Poh-
janmaasta kertoo, että ryh-
missä tutustuttiin kankaan-
kudonnan eri tekniikoihin ja 
käsityöyrittäjyyteen. Yrittä-
jiin tutustuttiin mm. yritys-
vierailujen kautta.

- Weaving RoadShown 
työpajat kouluilla ja har-
rasteryhmissä työpajamme 
onnistuivat hyvin. Vastaan-
otto oli avointa ja innokasta, 
Puoskari kertoo.

Kaustisen kansantaiteen-
keskuksessa järjestettiin 
Weaving RoadShow -päi-
vä, jossa oli mukana alueen 
kulttuuritoimijoita, opet-

tajia, käsityöyrityksiä, Kes-
ki- ja Etelä-Pohjanmaan 
Lasten kulttuurikeskukset 
sekä yläkoulun oppilaita ja 
opettajia. Seminaarin juon-
si Ylen Puikko ja Koukku 
-ohjelmasta tuttu toimittaja 
Jenny Lehtinen. 

- Päivän aikana nähtiin 
mm. yläkoululaisten kehys-
kudontanäytös, hankkeessa 
mukana olevien yrittäjien 
esittely, asiantuntijapuheen-
vuoroja käsityöyrittäjyydestä 
sekä erilaisten kudontatek-
niikoiden esittelyä.

Kudontaperinteen  
ylläpito on tärkeää

Koululaiset pääsivät myös 
kuulemaan käsityöyrittäjien 
omia kokemuksia yrittä-
jyydestä vierailupäivänä ja 

hankkeen  yritysvierailussa 
alan yrityksissä. Hankkees-
sa tuotettiin yrittäjäesitte-
lyvideo, jossa ovat mukana 
IHKA Clothingin,  Ateli-
eeri Lehtiniemen, G-Moo-
din ja  Sarvijoen Kehräämön 
yrittäjät. 

Koronatilanteen takia mo-
net tapahtumat siirtyivät 
nettiin, ja myös Weaving 
RoadShow –päätössemi-
naari vuoden 2021 lopussa 
järjestettiin virtuaalisesti. 

- Virtuaaliseminaariin 
osallistui 271 henkilöä. Se-
minaarin juonsi muotitoi-
mittaja Jaakko Selin ja Tai-
to käsityökoululainen Pinja 
Huhtala, Puoskari kertoo. 

Hankkeessa järjestetyistä 
työpajoista tuotettiin työ-

pajavideot ja ohjeet, joissa 
esitellään kouluvierailuilla 
toteutettujen käsityöpajojen 
eri tekniikat, tarvikkeet ja 
työvaiheet. Weving Road-
Show –nettisivuilta löytyy 
ohjeet esimerkiksi ranne-
kudontaan, pajukehikkoku-
dontaan, kehyskudontaan 
ja kaislapurjeen tekemiseen. 
Kankaanrakentemisenkin 
vaiheet pääsee katsomaan 
videolta, jossa näytetään 
kuinka luodaan loimi, ja mi-
ten kangas rakennetaan ja 
kudotaan. 

Puoskari kertoo, että Wea-
ving Roadshow –hanke luo-
tiin tarpeesta pitää kudon-
taperinnettä yllä. Tulokset 
kannustavat hänen mukaan-
sa tämän tapaisten palvelu-
jen laajentamiseen ja laadun 
kehittämiseen. 

- Tavoitteet saavutettiin 
hyvin koronapandemias-
ta riippumatta. Kyllähän se 
toki haastoi meitä etsimään 
uusia toteuttamisen muoto-
ja, Puoskari kertoo. 

Weaving RoadShow to-
teutettiin maaliskuun 2019 
ja joulukuun 2021 välise-
nä aikana. Siihen osallistui 
1237 lasta ja nuorta. Han-
ketta rahoittivat Leader-Pi-
rityiset ja Leader Aisapari. 
Kaikki hankkeen virtuaa-
liset aineistot ovat edelleen 
saatavilla Taito Keski-Poh-
janmaan nettisivuilla. Nii-
den avulla voit tehdä vaikka 
kaislapurjeen kesän haus-
koihin hetkiin! 

Teksti: Lyhde III 
tiedonvälityshanke

Meiltä löydät viihtyisän 
uimahallin, kuntosalin 

laadukkailla HUR-kuntoilu-
laitteilla sekä liikuntasalin 

pallopeleihin.

Kahvila-ravintolamme 
tarjoaa kotiruokalounasta, 
leivonnaisia sekä pizzaa ja 

grilliherkkuja.
Finn Springin tehtaan-

myymälästä teet raikkaat 
juomaostokset.

Meiltä varattavissa myös 
kokoustilat yritys- ja yksi-

tyistilaisuuksiin.

Lylyntie 30
69410 SYKÄRÄINEN

p. 044 562 3170
www.lylynpisara.fi

Lylyn Pisarassa 
liikut ja syöt 
hyvin!

Kukkakauppa ja  
Hautauspalvelu
Hohde-Kukka 

 
Kälviä 

puh. 044 0904 787  
Lohtaja        

puh. 044 5888 547

www.teohalli.fi
Puh. 0400 560 766
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Ruotsalon Vähäjärven 
Paistiniemeen toistakym-
mentävuotta sitten noussut 
laavu oli vuosia ollut vähäl-
lä käytöllä. Järven rannalla, 
tie perille siistissä, kunnos-
sa mutta unohdettu. Uusi 
koulun pihaan noussut päi-
väkoti ja 2018 avattu Ruot-
salon luonto- ja perinnepol-
ku lisäsivät laavun käyttöä 
huomattavasti. Suorastaan 
räjähdysmäinen kasvu kävi-
jämäärissä tapahtui korona 
epidemian ajettua ihmiset 
ulkoharrastuksiin. Keväästä 
2020 alkaen laavulla alkoi 
käydä koulu- ja päiväkoti-
laisten lisäksi enenevässä 
määrin retkeilijöitä, lintu-
bongareita ja ihan vain tavan 
makkaranpaistajia. Kyläyh-
distyksen puuhamiehillä oli 
täysityö puuhuollon parissa. 
Suuremman huolen, joille-
kin jopa hädän, aiheutti kui-
tenkin wc:n puuttuminen. 
Tämän sai yhdistyksen vara-
puheenjohtaja henkilökoh-
taisesti todistaa raivatessaan 
viimevuoden elokuulla jär-
vimaisemaa esiin pusikoiden 
takaa. – Mitäs paperiros-
kaa täällä? - Ei kai sentään? 
Kyllä, ”sitä son sano akka ko 
paskaa maisti”. Nyt riitti! 
Huussi tarvitaan ja heti eikä 
viidestoistapäivä. 

Päätös huussin hankin-
nasta tehtiin yhdistyk-
sen hallituksessa ripeästi. 
Maanomistajalta, Kälviän-
Ullavan jakokunnalta tuli 
rakennusluvan myötäjäisinä 
iloksemme tuntuva avustus, 
joka lähes kattoi huussira-
kennuksen ja kompostoivan 
wc:n hankintahinnan. Mutta 
menihän siinä vielä parikin 

Yhteistyötä ja talkootyötä Ruotsalon malliin

viidettätoistapäivää, ennen 
kuin päästiin huussia koe-
käyttämään. Syyskuu oli 
yhdistyksen aktiiveille kii-
reinen. Ensin perinteinen 
Hopiokalliovaellus, jossa 
kyläyhdistys sponsoreiden 
avustuksella tarjosi makka-
raa, mehua ja nokipannu-
kahvia lähes 150:lle luonto- 
ja perinnepolun kiertäjälle. 
Heti seuraavana viikonlop-
puna kylän halki ajettiin 
Kokkolan UA:n juhlarallia. 
Kyläyhdistys hoiti yöllisen 
yleisöerikoiskokeen lipun- 
ja makkaranmyynnin. 

Lokakuu olikin jo parem-
malla puolella, ennen kuin 
varsinaiseen rakennustyö-
hön päästiin. Kylän oma 
maansiirtourakoitsija teki 
pohjatyöt järeällä kalus-
tolla, talkootyönä. Samoil-

la lämpimillä tuli pohjat 
myös sitten joskus myö-
hemmin rakennettavaksi 
suunnitellulle puuliiterille. 
Uudisrakennuksen olivat 

kesää jäljellä. Katseet kään-
tyivät viereiselle puuliiterin 
tontille.

Puheenjohtaja Sanna sai 
alkaa taas yhteistyökump-
paneiden etsinnän. Kälvi-
än-Ullavan yht. vesialueet 
ja Kokkolan kaupunki läh-
tivätkin mukaan yhteiselle 
asialle. Ja niinhän siinä kävi, 
että parinviikon kuluttua 
puuliiteri rantautui Lampe-
lan Miikan lavetin kyydissä 
Ruotsalolle. Rouhea, perin-
teinen 3x3 rakohirsikehikko 
made in Lohtaja. Kaivurilla 
kehikko peruspilarien nok-
kaan ja ei muuta kuin kan-
keat (ent.virkeät) eläkeläiset 
nikkaroimaan peltikattoa 
ja lattiaa. Marraskuun 23, 
yöllä maa oli saanut ohuen 
ensilumen. Pakkasaamussa 
paukuteltiin portaat ja ruu-
vattiin ovet paikoilleen. Se 
oli siinä. Termokset eväsre-
pusta ja pullakahvit. Näistä 
pienistä hetkistä se talkoo-
mies elää.

Kohmeisin sormin työka-
luja keräillessä iski hetkel-
linen mielenhäiriö. Pitäiskö 
vielä käydä katsastamassa 
sitä suunniteltua lintutor-
nin paikkaa. Erkki ei innos-
tunut, - no, en minäkään. 
Rytkästään ens kesänä.

Teksti: Esko Viitasaari

lupautuneet pystyttämään 
yhdistyksen virkeät (kan-
keat) eläkeläiset, joiden lu-
kumäärä oli koronan myötä 
supistunut kahteen. Siinä 

he sitten kylmässä syysaa-
mussa ihmettelivät lähes sa-
mannäköisten puupalikoi-
den paljoutta. Eiköhän se 
siitä! Kokemustahan meillä 
riittää – ja aikaa. Alkuhäm-
mennyksen hälvettyä, hom-
ma alkoi luontua. Pönttö 
löysi paikkansa, pienen sää-
dön jälkeen ovikin. Muuta-
man sadepäivän jälkeen au-
rinko tuli esiin ja ei muuta 
kuin katonteko siivous ja 
koekäyttö. Mitäs nyt? On 
vasta lokakuu ja vielä ois 

Se on siinä. Ruotsalon ky-
läyhdistyksen sihteeri ja mo-
nitoimimies Erkki Kuismin 
luudanvarressa. Loppusyk-
syn pinnistys, huussi ja puu-
liiteri, on harjakaiskahveja 
vaille valmis.

Hopiokalliovaellus ke-
rää vuosittain toistasataa 
retkeilijää. Kyläyhdis-
tyksen nokikokit tarjoa-
vat Vähäjärven laavulla 
paistinmakkaraa, mehua ja 
nokipannukahvia.

Taloyhtiöiden ja pientalojen sakokaivoremontit 

Kaikki maanrakennustyöt laidasta laitaan
 lähes 40 vuoden kokemuksella!

Salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Perustusten kaivuutyöt

Viemäröintikaivuut

Vaihtolavojen vuokraus ja kuljetukset
Maa- ja kiviainestoimitukset

Alpi Kattilakoski
Toimitusjohtaja

Kuljetusjärjestelyt
0400 660876

Jouko Haaponiemi
Projektikoordinaattori

Maanrakennustyöt
0400 665576

info@haaponiemi.fi, www.haaponiemi.fi

Ruokamultatoimitukset

vKonsultointipalvelut
vSuunnittelupalvelut
vAsennusneuvonta

kuisminerkki@gmail.com
puh. 045 1447 200

Erkki Kuismin

MAATALOUSRAKENTAMINEN
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Eskolan Kyläpalvelu 
Oy:n Ikäpaja-hanke ke-
hitti ikäihmisten viihty-
vyyttä

I k ä p a j a - h a n k k e e l l a 
(1.3.2021-28.2.2022) py-
rittiin tavoittamaan Es-
kolan kylän ikäihmiset ja 
mahdollistamaan heille 
heidän toiveittensa mukai-
sia vapaa-ajan aktiviteetteja 
yhteisöllisyyttä hyödyntäen 
ja tavoitellen. Tavoitteena 
oli ehkäistä yksinäisyyttä 
ja syrjäytymistä sekä tukea 
mielekästä elämää kotiky-
lässä vielä vanhemmallakin 
iällä. Yksivuotinen hanke 
sai rahoituksen työntekijän 
palkkaukseen 50 % työajal-
la Rieska-Leaderin kautta 
EU:n maaseudun kehittä-
misen maatalousrahastosta.

Motissa monenlaista 
puuhaa

Hankkeessa toteutetun 

Aktiivista elämää kotikylässä
kyselyn pohjalta harrastus-
ten kehittämisessä keskityt-
tiin etenkin käden taitoihin 
ja liikuntaan. Eskolaan pe-
rustettiin Harrastekahvila 
Motti, joka on ollut avoin-
na torstaisin kylätalo Ve-
turitallilla. Harrastekahvi-
la on kaiken ikäisille avoin 
ja kävijöitä onkin ollut alle 
kouluikäisestä yli 90-vuo-
tiaaseen. Kahvilassa olo on 
hyvin vapaata: ostopakkoa ei 
ole ja käsitöidenkin teko on 
vapaaehtoista. Innokkaille 
värkkääjille löytyy kuitenkin 
monenlaisia mahdollisuuk-
sia: voi kunnostaa metsä-
radan pienoismallia, tehdä 
puutöitä verstaalla tai jatkaa 
omia neuletöitään. Isokum-
mun kehräämön lahjoitta-
mista villoista voi virkata 
istuinalustoja kylän seniori-
kerhon ja päiväkodin käyt-
töön. Kahvilassa on myös 
rentouduttu piirtämällä ja 
koitettu ratkoa pulmapelejä. 
Metsäratamuseon näyttely 
on avoinna kahvilan aikana. 

Yhden vetäjän ”kerhoon” 
mahtuu siis monenlaista 
toimintoa. Harrastekahvila 
Motti on juuri sen näköi-
nen kuin kävijänsäkin!

Kyläluuta lakaisi infoa 
Veturitallille

Keskipohjalaiset Kylät ry 
ja Kosti ry starttasivat syk-
syllä 2021 Kyläluuta -kier-
tueen, jotta kyliin saataisiin 
tietoa muun muassa sosi-
aali- ja terveyspalveluista 
ja maakunnan yhdistystoi-

minnasta. Ikäpaja-hankkeen 
projektipäällikkö oli muka-
na Kyläluuta-työryhmässä 
suunnittelemassa kiertuetta. 
Eskolaan kylätalo Veturital-
lille räätälöitiin ikäihmisille 
suunnattu tapahtuma, jossa 
oli mukana hankkeen lisäk-
si Soite, Centria, Kosti ry / 
Yhteisöklubi Silta, Keski-
pohjalaiset Kylät ry. ja SPR. 
Centrian opiskelijat järjesti-
vät tietovisan, jumppaa ja in-
foa mm. mielenterveydestä. 
Tapahtumassa oli mahdol-
lisuus tutustua digitaalisiin 
palveluihin kuten Video-

visiittiin ja lääkerobottiin, 
SPR:n ystävätoimintaan, 
potilasyhdistyksiin ja maa-
kunnalliseen kylätoimin-
taan. Paikalla olivat myös 
vapaaehtoisnuoret Itävallas-
ta ja Venäjältä.

Suunnitelmia tulevaan

Liikuntaa koskien Ikäpaja-
hankkeessa alettiin valmis-
tella kylän eri toimijoiden 
kesken hahmotelmaa es-
teettömästä ulkoliikunta-
alueesta lähipalvelukeskus 
Eskola-talon pihapiiriin. 
Liikunta-alue on osa Esko-
lan uutta kyläsuunnitelmaa, 
jonka laatimisessa hanke oli 
niin ikään mukana.

Yksi Ikäpaja-hankkeen 
tavoitteista oli selvittää 
ikäihmisten asumiseen liit-
tyviä asioita. Eskolaan pe-
rustettiin jo 1980-luvulla 
aikaansa edellä ollut yhtei-
söllinen asuinalue vanhan 
veturitallin, sittemmin ky-
lätalon yhteyteen. Alkupe-
räinen toiminta-ajatus voisi 
olla uudelleen herättämisen 
arvoinen. Hankkeessa neu-
voteltiin alustavasti tämän 
alueen kehittämisestä yh-
teistyössä kyläyhdistyksen ja 
paikallisen yrittäjän kanssa. 
On ilahduttavaa, että histo-
riallinen ympäristö kiinnos-
taa uusia toimijoita.

Ikäpaja-hankkeen loppu-
raportti, kuten myös Esko-
lan uusi kyläsuunnitelma 
ovat luettavissa osoitteessa 
www.eskolankyla.fi.

Miia Tiilikainen 
Ikäpaja-hankkeen  
projektipäällikkö,  

Eskolan Kyläpalvelu Oy

Harrastekahvila  Motti yhdistää eri-ikäisiä.  Kuva Miia Tiilikainen.

Centrian opiskelijat vetivät 
tietovisan  Kyläluuta-tapah-
tumassa lokakuussa 2021. 
Kuva Miia Tiilikainen
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Kitinkannus  
– hyvinvoinnin osaava kokonaispaketti

Kitinkannus on vahva ja 
kokenut kuntoutus- ja hoi-
toalan ammattilainen, joka 
on toiminut jo vuodesta 
1991 lähtien.  Alkuperäisen 
asiakaskunnan, veteraanivä-
estön, vähitellen poistuessa 
keskuudestamme haluam-
me hyödyntää vahvaa kun-
toutusosaamistamme myös 
tulevina vuosikymmeninä. 

Kitinkannuksen  
nykyinen palvelutarjonta

Kitinkannus tarjoaa ym-
pärivuorokautista lyhyt- 
ja pitkäaikaishoitoa sekä 
avo- ja laitoskuntoutusta. 
Meille pääsee joko maksu-
sitoumuksella tai omakus-
tanteisesti, ihan kuka vain.  
Laitoskuntoutukseen asia-
kas voi tulla kuntoutumaan 
leikkauksesta tai toipumaan 
sairaudesta takaisin koti-
kuntoiseksi. Avokuntoutus-
ta tarjoamme fysio-, toimin-
ta- ja allasterapian keinoin 
sekä nykyään yhä enemmän 
asiakkaan omassa kotiym-
päristössä.  Kotiin vietävät 
palvelut ja digitalisaation 
hyödyntäminen tarjoavat 
mahdollisuuksia monimuo-
toisten palveluiden järjes-
tämiseen. Pitkä kokemus 
ja osaaminen, ajanmukaiset 
tilat ja laitteet sekä erin-
omainen sijainti Kannuksen 
Kitinkankaalla tekevät Ki-
tinkannuksesta merkittävän 
toimijan kuntoutuksen sa-
ralla niin valtakunnallisesti 
kuin paikallisesti.

Katse ikääntyvien kan-
nuslaisten tulevaisuuteen

Uuden liiketoiminnan 

luomisessa Kitinkannus otti 
merkittävän askeleen viime 
vuonna käynnistäessään te-
hostetun palveluasumisen 
tuottamisen Kannuksessa 
Kitinkoti-yksikössä.  Tämä 
tuplasi myös Kitinkannuk-

sen henkilöstömäärän, täl-
lä hetkellä tarjoamme työtä 
noin 70:lle. Oman taustansa 
ja kokemuksensa mukaan 
Kitinkannus kehittää Kitin-
kodissa tehostettua palve-
luasumista aktivoivampaan 

ja kuntouttavampaan suun-
taan. Kitinkannus ja Kan-
nuksen kaupunki perustivat 
yhdessä kiinteistöosakeyhtiö 
Kitinkodin, joka rakentaa 
Kitinkannuksen yhteyteen 
uudet valoisat ja toimivat ti-

lat tehostetun palveluasumi-
sen käyttöön. 

Nykyisen Kitinkodin 
asukkaat ja henkilökunta 
pääsevät siirtymään uusiin 
tiloihin vuoden 2023 aika-
na. Uusien tilojen ja sijain-
nin myötä pystymme hyö-
dyntämään erinomaisesti 
Kitinkannuksen nykyisiä 
kuntoutustiloja ja laitteita. 
Meiltähän löytyy kuntosalin 
ja liikuntasalin ohella jopa 
kävelyrobotti ja terapia-allas 
sekä monipuoliset mahdol-
lisuudet tasapainon ja käden 
toimintojen harjoittamiseen. 
Kitinkodin asukkaat pääse-
vät myös nykyistä enemmän 
osallistumaan yhteisiin lii-
kunta- ja virikeryhmiimme. 
Uusi sijainti helpottaa ja yh-
denmukaistaa myös ravinto-
lapalveluitamme, kun Com-
pass Group Oy:n ravintola 
toimii Kitinkannuksen ti-
loissa. Ja löytyyhän meiltä 
myös hotellihuonetasoinen 
yöpymismahdollisuus, Ki-
tinrivi B&B, jos asukkaat 

saavat vieraita pidemmän 
matkan takaa.

Kuntoutusta 
 hyödyntämällä  

elämänlaatua ja säästöjä

Maakuntauudistuksen 
myötä alueellisten palve-
luiden merkitys tulee kas-
vamaan. Oikea-aikaiseen 
kuntoutukseen panostamal-
la moni voisi selvitä itsenäi-
semmin ja omatoimisemmin 
pidempään omassa kodis-
saan. Tavoitteena on, että 
julkiset aluetoimijat näkisi-
vät Kitinkannuksen poten-
tiaalin yhteistyökumppani-
na eikä kilpailijana. Kyse on 
paitsi ihmisten elämänlaa-
dusta, myös taloudellises-
ti järkevästä työnjaosta, re-
surssien käytöstä ja pienten 
palveluntuottajien hyödyn-
tämisestä. Tästä hyötyisivät 
kaikki!

Päivi Kotka 
kuntoutuspäällikkö,  

Osuuskunta Kitinkannus

Kitinkannuksen fysioterapeutit Henna Ylitalo (oik.) ja Riikka Lääkkö opastavat fysiotera-
piaopiskelija Kreeta Jantusta kävelyrobotin saloihin.       Kuva: Päivi Kotka

Laajennusosa rakentuu Kitinkannuksen ja kuvassa oikealla 
näkyvän Kitintalon välimaastoon.  
Kuva: Kitinkannus arkisto. 

Saaren taika
jälleenmyyjä

ruokaa
kahvia

naisten
muoti
sekä sisustus

Asematie 28
Kannus

050 477 9910

Kotimaiset 
raaka-aineet 

sekä 
lähellä tuotettua

Matkahuolto
-asiamies

Lounasravintola

KIRJANPIDOT JA VEROILMOITUKSET
 

l maataloudet  l yritykset  l taloyhtiöt
PALKANLASKENNAT l LASKUTUKSET

KANNUKSEN TILITOIMISTO OY
Valtakatu 19 A3, 69100 Kannus  
p. 050 477 347, 050 373 6286

Lestijokilaakson  
Siivous Oy 

 
 Heikki 
 Saarikoski 
 
 p. 050 520 7326
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Vanha Vaasan läänin eli 
Pohjanmaan Vapepa-alue 
on jaettu seitsemään eri 
toiminta-alueeseen: Här-
mänmaan-, Kyrönmaan-, 
Lakeuden-, Suomenselän-, 
Suupohjan-, Keski-Pohjan-
maan paikallistoimikuntaan 
sekä SPR:n ruotsinkieli-
sen piirin toimialueeseen. 
Keski-Pohjanmaan paikal-
listoimikuntaan kuuluvat 
Kokkola, Kannus, Toho-
lampi, Kaustinen, Veteli, 
Halsua, Lestijärvi ja Perho. 
Kaikki Vapepa-vapaaeh-
toiset hoitavat koko Poh-
janmaan aluetta, mutta tii-
viimpi yhteistyö toimii joka 
alueella erikseen. Korona-
aikana kokoukset on pidet-
ty Teamsissä.

SPR koordinoi Vapepan 
järjestöverkoston pelastus-
palvelutoimintaa. Tarvitta-
essa poliisi pyytää Vapepaa 
apuun viranomaispyyntönä, 
jolloin kustannukset (mat-
kakustannukset ja ruokai-
lun) maksaa poliisi. Poliisi 
etsii usein koirien avul-
la kadonneita myös ilman 
Vapepaa. Markku kertoo, 
että etsinnät ovat viime 
vuosina olleet alueella har-
vinaisia, ja etsintä on kes-
kittynyt enemmän Etelä-
Pohjanmaan seudulle. To-
holammilla ja Kokkolassa 
oli etsinnät vuonna 2020 
ja Kaustisella viime vuon-
na, kun taas Kannuksessa 
ei moneen vuoteen ole ollut 
etsintää. 

Vapepa on perustettu alun 
perin etsintään, mutta myö-
hemmin homma on laajen-
tunut tulipalohälytyksiin, 
metsäpaloihin, pakolaisten 
auttamiseen, liikenteen oh-
jaukseen sekä henkiseen tu-
keen.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu  
on parasta vapaaehtoistyötä

Vapepalle sosiaalipuolen 
tehtäviä on tullut mm. tu-
lipalojen takia. Nämä teh-
tävät on ohjattu SPR:n 
paikallisosaston kotimaan 
avun yhdyshenkilöille. Esi-
merkiksi Lestijärvellä sattu-
neeseen tulipaloon Vapepa 
osallistui järjestämällä Hal-
pa-Hallilta mahdollisuuden 
hakea tavaraa SPR:n pai-
kallisosaston laskuun, joka 
laskutti taas SPR:n Länsi-
Suomen piiriä ja katastro-
firahastoa. Vapepaa on käy-
tetty nykyään enenevässä 
määrin mm. ukrainalaisten 
auttamiseen. Myös SPR:n 
kotimaan avun yhdyshen-
kilö voi hälyttää kiireellistä 
apua Vapepalta. Esimerkik-
si Lohtajalla toimii SPR:n 
puheenjohtaja kotimaan 
avun yhdyshenkilönä.

OHTO-järjestelmä  
nopeuttaa organisointia

Etsintäryhmien organi-
sointia nopeuttaa ja hel-
pottaa vapaaehtoisten val-
takunnallinen hälytysjärjes-
telmä, tekstiviestijärjestelmä 
OHTO. Keski-Pohjan-
maalla 319 vapaaehtoista on 
kirjautunut OHTO-järjes-
telmään, jossa tekstiviestil-
lä voidaan hälyttää saman-
aikaisesti satoja henkilöitä. 
OHTO-järjestelmään voi 
rekisteröidä itsensä, mutta 
henkilö on liitettävä johon-
kin ryhmään. Tärkeää olisi 
että mahdollisimman moni 
olisi listalla joille voi hälyt-
tää. Joukossa voi väliaikai-
sesti olla myös henkilöitä, 
jotka eivät vielä ole käyneet 
etsintäkurssia. Suurimmissa 

ryhmissä on noin 20 henki-
löä, esimerkiksi Lohtajalla 
on 16 henkilöä Lohtajan 
metsästysseuran ryhmässä. 
Etsintäryhmän ylläpitäjä 
ylläpitää ryhmänsä tietoja 
ja voi lisätä tai poistaa hen-
kilöitä. Vapaaehtoisten joh-
tajana voi toimia henkilö 
joka on käynyt Vapepa-joh-
tajakoulutuksen. OHTO-
järjestelmässä on valtakun-
nallisesti ollut 3488 tapah-
tumaa. Ukrainalaisten tulon 
jälkeen hälytysten määrä on 
lisääntynyt.

Tehtävän käynnistämisek-
si viranomainen soittaa en-
sin Vapepan valmiuspäivys-
täjälle. Päivystäjä järjestää 
tehtävälle Vapepa-johtajan. 
Vapepa-johtaja keskustelee 
poliisin kanssa toimintata-

vasta ja esittää, minkälaista 
porukkaa saatetaan tarvita. 
Poliisi valitsee sellaisen ryh-
män, johon kuuluvat henki-
löt ovat erikoistuneet tehtä-
vään parhaiten sopivalla ta-
valla. Päivystäjä saa Vapepa-
johtajalta tai poliisilta tie-
don mihin kokoonnutaan. 
Vapepa-johtaja sopii polii-
sin kanssa ketä hälytetään ja 
päivystäjä lähettää ryhmälle 
esimerkiksi seuraavanlai-
sen tekstiviestin: 6-vuotias 
tyttö, kadonnut, punainen 
polkupyörä, kokoontumi-
nen Väliviirteen kylätalolle. 
Saapuneeseen viestiin vas-
tataan OK tai EI, jolloin 
Vapepa-johtajalle menee 
tieto montako henkilöä on 
tulossa. Myös päivystäjä nä-
kee kuinka moni tulee pai-
kalle. Sihteeri kirjaa, kuka 

on tullut paikalle ja poistu-
nut, ja toinen sihteeri pitää 
yllä tapahtumapäiväkirjaa.  
Etsintöjen aikana on hyvä 
olla sisätila, jonne voidaan 
kokoontua etsinnän alka-
essa ja jota voidaan käyt-
tää huoltopisteenä. Tilois-
sa voidaan pitää toimistoa, 
jossa voi esimerkiksi tu-
lostaa karttoja etsintöihin. 
Siksi esimerkiksi kylätalot 
ovat tarpeellisia tukikohtia 
Vapepa-toimintaan.

Kiinnostaako  
Vapepa-toiminta?

Osallistu peruskurssille! 
Etsintäkurssi maksaa 20 € 
ja kestää 7 tuntia. Sivulta 
https://vapepa.fi/tapahtu-
makalenteri/ löydät Keski-
Pohjanmaan alueen tulevat 
kurssit ja koulutustapahtu-
mat.

Vapepa Keski-Pohjan-
maan toiminnasta kertoi 

Markku Törmä. Mark-
ku toimii Kannuksessa 

Vapepa-aktiivina. 
 

Teksti:  
Paula Keski-Korpela

t  kuntotarkastus
t  kuntotutkimus 
t  kosteusmittaus

t sisäilmatutkimus
t rakennussuunnittelu
t vastaava tj ja valvonta

rakennusten asiantuntija

www.mustajarvi.net  p. 040 706 3232

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

www.kensa.fi, puh. 06-878 0200 050 056 1053

Timon Korjaamo Oy

Asematie 19
69100 Kannus

��

Timanttityö Syri Oy
Korkeahuhdantie 170,  

Kokkola
Puh. 040 0664 835

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

Pelastuspalvelutehtävillä hyödynnetään viranomaisten ja eri järjestöjen yhteisiä voimavaroja. Kiva: Aki Valonen.

Vapepa-johtaja tekee toi-
mintasuunnitelman ja miet-
tii resurssien käyttöä. Kuva 
Aki Valonen.
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Kannuksen toimipaikassa 
oli jo vuosia mietitty uuden 
lypsykarjanavetan rakenta-
mista opetukseen. Teknii-
kan ja automaation huimat 
kehitysaskeleet maidon-
tuotannossa loivat paineita 
myös meille, uudistaa koti-
eläintuotannon oppimisym-
päristöä.

Syksyllä 2019 saimme 
Keski-Pohjanmaan Liiton 
myöntämänä, EAKR-ra-
hoituksen Luova Kampus 
2020-hankkelle. Silloin 
unelmista alkoi tulla totta. 
Vuosi 2020 käytettiin nave-
tan suunnitteluun ja kilpai-
lutettiin mm. lypsy- ja ruo-
kintajärjestelmät, jolloin va-
linnaksi tuli Lelyn laitteet. 
Pää- ja arkkitehtisuunnit-
telijana on ollut Erkki Löf 
ja navetan pääurakoitsijana 
VANA-valmisnavetta. Ra-
kentaminen aloitettiin tou-
kokuussa 2021 ja mittava 
urakka oli heti alkuun jun-
tata maahan 270 betonipaa-
lua, koska rakennuspaikan 
maaperän pehmeys vaati 
sitä. Rakennusurakka kesti 
noin 10 kuukautta ja leh-
mät siirtyivät uuteen navet-
taan 9.3.2022. Kyseessä on 
yhden robotin navetta, 70 
lehmäpaikkaa ja 54 paikkaa 
nuorkarjalle. Separaatto-
rilla separoidaan lietteestä 
kuivajaetta parsien kuivik-
keeksi ja kuivitustyön tekee 
automattinen Renki- kui-
vitusvaunu. Navettaan on 
hankittu älyportit, paikan-
nusjärjestelmä, 13 kameraa 
ja tiedonkeruujärjestelmä.

Koulutilan uusi navetta on käytössä

Kannuksen toimipaikan uusi oppimisympäristö sulautuu hyvin kampuksen maisemaan. Kuva Jorma Ronkainen.

Uusi näkökulma 
opetukseen

Tämän rakennushakkeen 
tavoitteena on ollut vah-
vistaa alueen luonnonvara-
alan koulutuksen, alan yrit-
täjyyden sekä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan edel-
lytyksiä sekä edistää uuden 
teknologian käyttöä.  Ko-
tieläintuotannossa tapah-
tuu kehitystä koko ajan ja 
koulutuksen tulee vastata 
työelämän osaamistarpei-
siin. Tavoitteena on, että 
kotieläintuotannon oppi-
misympäristö Kannukses-
sa toimii mallina kestävil-
le toimintatavoille liittyen 
mm. eläinten hyvinvointiin, 
rehuntuotantoon, kiertota-
louteen ja bioturvallisuuteen.

Tällä hetkellä olemme uu-
sien asioiden edessä ope-
tuksen suhteen. Fyysinen 
lypsy- ja ruokintatyö on vä-
hentynyt, mutta vastaavasti 
tilalle on tullut paljon tek-
niikkaa ja järjestelmiä, jotka 
tuottavat valtavan määrän 
tietoa. Tulevaisuuden mai-
totilalla tärkeä osa päivit-
täisiä rutiineja on seurata 
eläinten tuotantoa ja hy-
vinvointia syntyneen datan 
avulla ja oppia hyödyntä-
mään ja analysoimaan tätä 
tietoa. Nyt meidän täytyy 
myös pohtia, kuinka huo-
lehdimme perinteisen lyp-
sytyön opettamisesta yh-
teistyössä työelämän kanssa, 
koska vielä tarvitaan lypsä-
jiäkin maakunnassa. Uusi 
navetta antaa opiskelijoille 

mahdollisuuden tutustua 
monipuolisesti teknolo-
giaan ja vahvistaa heidän 
päätöksentekoansa omas-
sa yritystoiminnassa myö-
hemmin.

Haluamme myös, että uusi 
navetta olisi tulevaisuudes-
sa tutkimuksen ja kehittä-
misen käytössä mahdolli-
simman paljon. Erilaisilla 
kehittämishankkeilla sekä 
yhteistyöllä elinkeinon ja si-
dosryhmien kanssa voimme 
testata, selvittää ja seurata 
monia kotieläintuotantoon 
liittyviä asioita. Kotieläin-
tuotannon oppimisympä-
ristö toimii myös näyteik-
kunana nykyaikaisen koti-
eläintuotannon esittelemi-
seen kuluttajille, erityisesti 

lapsille ja nuorille.

Kunhan pääsemme jat-
kamaan normaalia elämää 
koronapandemian jälkeen, 
odotamme paljon positii-
vista ”pöhinää” kampuksel-
lamme. Ensimmäiset Ollik-
kala Messut olivat menestys 
ja jatkoa seuraa 2023. Tänä 

vuonna Kpedu on vahvasti 
mukana elokuussa järjestet-
tävillä Nivalan Messuilla.

Maarit Kärki 
projektipäällikkö Luova 

Kampus 2020- hanke

Vektor-automaattinen ruokintajärjestelmä hoitaa eläinten ruokinnan jakamalla tuoretta 
apetta useita kertoja päivässä. Samalla se työntää rehukasaa eläinten saatavilla ja mittaa 
laserilla, onko pöydällä rehua riittävästi. Kuva: Katri Kulkki

Vasikkalassa opiskelijat pääsevät tutustumaan mm. juotto-
automaatin käyttöön. Kuva Maarit Kärki.

Navetassa on iso kestokuivikealue, jossa ummessa olevat, 
poikivat ja vastapoikineet lehmät viihtyvät erinomaisesti.



Lisätiedot: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
www.kpedu.fi, hakijapalvelut@kpedu.fi, p. 040 808 5010

Mhy Keskipohja  
yleistiedot

Metsänhoitoyhdistys Kes-
kipohja ry toimii 13 kunnas-
sa ja kaupungissa Pohjois-, 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan 
alueilla. Metsänomistaja-
jäseniä on hieman yli 5600 
kappaletta ja heitä palvelee 
yhteensä 20 toimihenkilöä. 
Toimistoja meillä on 9 kpl 
kattavasti koko alueella, jo-
ten metsäasiat saa helposti 
kuntoon ympäri toimialu-
etta. Palveluvalikoima on 
laaja, joka kattaa kaikki tar-
peelliset metsän hoitoon ja 
perusparannukseen liitty-
vät työlajit. Olemme ainoa 
alueella toimiva metsäalan 
edunvalvontajärjestö.

Ajankohtaista palveluista

Keväällä on hyvä päivit-
tää omassa metsässä tehtä-
vät työt. Tälle keväälle ehtii 
hyvin tilaamaan uudistus-
aloille maanmuokkauksen 
ja taimet. Taimikoiden ja 
nuorten metsien kunto on 
hyvä käydä tarkastamassa 

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry
lumisen talven jäljiltä. Tai-
mikon tiheys ei näyttäydy 
samalla tavalla keväällä, kun 
puissa ei ole lehtiä. Monesti 
alueet näyttävät, että taimia 
ei alueella kasva tarpeeksi. 
Sama alue muuttuu täysin 
juhannukseen mennessä ja 
silloin voi hyvinkin näyttää 
siltä, että alue vaatii taimi-
kon hoitamista. Kemera-
tukia on hyvin saatavissa 
ja nii-den varmistaminen 
omille käsiteltäville kuviolle 
kannattaa varmistaa paikal-
li-sen metsäasiantuntijam-
me kanssa.

Mikäli puukauppa ja so-
piva puunmyyntikohde on 
mielessä, kannattaa sitä 
varten teettää jo etukäteen 
puunmyyntisuunnitelma. 
Puunmyyntisuunnitelmasta 
selviää, paljonko hakatta-
valta alueelta kertyy puu-
ta puutavaralajeittain. Kun 
puukaupan aika on metsän-
omistajan mielestä sopiva, 
voidaan tehty puunmyynti-
suunnitelma laittaa kilpai-
lutukseen ja löytää kohteel-
le parhaan kokonaistalou-
dellisen tuloksen tarjoava 

ostaja. Helpoin tapa hoitaa 
puukauppa on sopia sen 
hoitamisesta valtakirjalla 
Metsänhoitoyhdistys Kes-
kipohjan kanssa. Valtakir-
jatuote sisältää puukaupan 
kilpailuttamisen, kaupan te-
kemisen ja hakkuun aikai-
sen korjuun valvonnan.

Kevät on myös metsätila-
kaupan osalta otollista aikaa, 
koska palstoihin ja nii-den 
erityispiirteisiin on helppo 
tutustua. Metsätilan myy-
minen on aina iso asia, jo-
hon liittyy paljon käytännön 
seikkoja ja suuriakin tuntei-
ta. Kun vielä harkit-set met-
sätilastasi luopumista myyn-
nin, sukupolvenvaihdoksen 
tai lahjoituksen kautta voit 
ensin käydä läpi eri vaih-
toehdot ja veroseuraamuk-
set kiinteistön luovutuksia 
tuntevan asiantuntijamme 
kanssa ennen toimenpiteitä.

Kunnostusojitukseen saa-
tava valtion tuki on poistu-
massa ja nyt on viimeiset ajat 
tehdä työtilaus, että suunni-
telma ja työn toteutus ehdi-
tään tehdä voimas-saoloajan 

puitteissa. On huomioitava, 
että kaivettavilta ojilta on 
poistettava puut ennen työn 
toteuttamista ja rämealu-
eiden hakkuut onnistuvat 
pääosin vain talvella.

Uutena työlajina olem-
me ottaneet käyttöön tie-
kuntapalvelun, jonka avulla 
tiekunnat voivat ulkoistaa 
kokoukset, tieyksiköinnit, 
ja tarvittaessa tiemaksujen 
keräämisen ja laskutuksen 
meille. Teemme tarvittaessa 
myös teiden perusparannuk-
sia, joihin on saatavissa myös 
Kemera-tukea.

Tuulipuisto hankkeet ovat 
lisääntyneet kovaa vauhtia 
meidän alueellamme. Met-
sänomistajien kannattaa olla 
meihin yhteydessä ennen 
usein suoraan tar-jottavan 
vuokrasopimuksen allekir-
joittamista. Alueen metsän-
omistajien järjestäytymi-
nen ja neuvottelu yhtiöiden 
kanssa yhdessä metsänhoi-
toyhdistyksen avulla antaa 
leveämmät hartiat neuvotel-
la korkeammista korvauksis-
ta ja vuokrista. Tuulipuisto-

jen rakentamiseen soveltuvat 
alueet alkavat olla kortilla ja 
kilpailu on nostanut korva-
us- ja vuokratasoja muuta-
massa kuukaudessa merkit-
tävästi.

Huhtikuun lopulla lan-
seerattiin Green Garbon 

Taimikon hoitoa. Kuva: Aleksi Mustosen

-hiilituote, jonka avulla 
metsän-omistaja voi saa-
da lisätuottoa metsästä pe-
rustuen lannoituksen avul-
la saatuun lisäkasvuun. 

Teksti: Pentti Etelämäki 
toiminnanjohtaja

Kustaa Aadolfinkatu 3,  67100 Kokkola 
sp: pentti.etelamaki@mhy.fi  

puh. 040-7277467 
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Maaseutuyritysten ma-
hollisuuet lisätä bio- ja 
kiertotaloutehen liitty-
vää yritystoimintaa on ny 
poikkeuksellisen hyvät. 
Ruokajärijestelmän pe-
rusta on maalla ja pysyy. 
Talousajattelu on murrok-
sesa ja uuet teknologiat 
tulee. Jalostettavaa tavaraa 
piisaa ja tilaa on varastoil-
le sekä masiinoille. Kylillä 
on ”tuhannen taalan paik-
ka”!

Täsä jutusa esimerkkinä 
on Härkäneva ja Wennströ-

Härkänevan kylä on bio- ja kiertotalouen veturi

min tila. Sielä on hiilineut-
raalin karijatalouen näyttö 
ja kokemusta ilmastoviisa-
hasta vilijelystä. On enna-
koitu nykyset ja tulevakki 
kehittämistarpehet. Koko 
kylä toimii kehityksen ve-
turina.

”Elinkelevoton tila” sa-
nottihi Ilpolle ja Tiinalle 
ko ottivat tilan haltuhunsa 
vuonna 1995 . Seittemän 
lehemää navetasa. Ei tullu 
valtion lainaa investointei-
hi. Siittä mentihin pank-
kihi, suku tuli takaajaks ja 

kyläläiset avuks. Monia-
layrittäjien rohkeuella sekä 
osaamisella otettihin ” härk-
kää sarvista”. 

Alako yrittämisen ja kas-
vun aika. Ens yks kunnon 
navetta ja piaan sen laa-
jennus. Robotit hommihi. 
Peltuaki lisättihi ja koko 
kylän kattavaa yhteistyö-
tä. Riskinottokykyä ja ha-
lua oli enemmän ko tarpe-
heks. Ideoistakaan ei oo ollu 
puutetta. Työtä on ja sitä on 
jaettu muillekki. On työllis-
tetty !

Ny tilalla on 250 lehemää 
ja saman verran nuorta ka-
rijaa. Pellot tuotta 500 000 
kg numirehua ja vilijaa. 
Maitua tulee 2,4 milijoona 
litraa vuojesa, lihaa 26 000 
kg ja lietettä 10 000 kuution 
verran. 

Liikevaihto on suuri ja tu-
los moninkertane Suomen 
keskiarvoihin verrattuna. 
Tasekki on kunnosa! Eri-
koisinta on kuitenki ollu 
yrittäjien kyky tehä paskas-
ta sähkyä, lämpyä ja lannot-
tehia. 

Vuonna 2020 tuli pihalle 
DEMECA -biokaasulai-
tos, joka tuottaa 200 000 kg 
biokaasua. Sähkyä tehejä-
hän 350 000 KWh ja läm-
pyä 700 000 KWh vuojesa. 
Sähkö kattaa tilan tarpehet, 
lämpyä on ylikki oman tar-
pehen. Ravintehista saaja-
han jo kolmeneljäsosaa tilan 
tarpehesta. Rahan arvosta 
tavaraa kaikki. 

Töisä on 4-5 henkiä ja yh-
teistyösopimuksilla hom-
massa mukana on puolen-
kymmentä yrittäjää. Kaasu-

tuksesa tuotetuilla lannot-
tehilla on ruokittu peltojen 
ruokamultaa ja satotasot on 
saatu hyvähän kasvuhun. Ei 
oo tarvinnu ootella satehia 
niittojen jäläkehe ko maa 
toimii. Lietettä ja biokaa-
sutuksesta saatuja lannot-
tehia käytetähä naapurienki 
pelloilla. Jo lammpilaisekki 
huomas palakita Tinan ja 
Ilpon vuojenyrittäjiks.

Biokaasulla tarkoitetaan biokaasulaitoksessa eli hal-
lituissa olosuhteissa syntyvää kaasuseosta ennen sen 
puhdistusta tai muuta jatkojalostusta (esim. nestey-
tystä). Biokaasussa metaanipitoisuus vaihtelee yleensä 
50–70 % välillä, kun loput kaasuseoksesta on hiilidiok-
sidia ja syötemateriaalista riippuen pieniä määriä vettä, 
typpeä, happea ja erilaisia epäpuhtauksia. 

Biokaasua muodostuu luontaisesti esimerkiksi kaato-
paikoilla, mutta biokaasulaitoksilla se tuotetaan halli-
tusti ja tehokkaasti orgaanisista jätevirroista, jotka jäisi-
vät usein hyödyntämättä. Tärkeimmät työntekijät bio-
kaasun tuotannossa ovat mikrobit. Ne syövät biomassaa 
pilkkoen proteiinin, rasvojen ja sokerien hiiliketjuja. 
Orgaaninen massa hajoaa ja muuttuu mikrobien toi-
mesta biokaasuksi noin kuudessa viikossa. 

Kaasua myydään kiloissa, ja yksi kilo kaasua vastaa 
1,56 litraa bensiiniä ja 1,39 litraa dieseliä. Energiasisäl-
löltään biokaasu on 50 MJ/kg, kun vastaavasti bensiini 
on 32 MJ/l ja diesel 36 MJ/l. Kaasun lisäksi kaasulaitos 
tuottaa fosforipitoista mädätejäännöstä (1500 kuutio-
ta) sekä typpipitoista nestettä (7000 kuutiota), jotka 
erotetaan toisistaan ns. jälkiseparoinnilla. Puhdasta 
typpeä on 4,6, kg tonnissa nestettä ja 8,3 kg tonnissa 
kuivaa rejektiä.

Härkänevalla pu-
halletahan yhteisehe 
hiilehen. Tiina ja Ilpo 
Wennström näyttää 
mallia. 
Kuva: Liisa Tiilikkala.

Biokaasulaitos Wennströmin tilalla Kuva: DEMECA Oy:ltä



15

Seuraava hyppäys on 
otettu viime vuonna 
(2021) ko Wennströmi-
en joholla perustettihi 
Wekas Oy. Vuojen 2022 
aikana pihalle nousee 
toinen, entistä suurempi 
biokaasulaitos.  
Luvat on kunnosa ja 
rahotuspäätökset finaa-
lisa. 

Kaasutuksehen tulevat 
raaka-ainehet saajahan pel-
tojen kasveista, elintarvike-
yritysten sivuvirroista sekä 
liettehistä ja pilaantunehis-
ta rehuista. Järvien jätekala-
ki kelepaa. Kaasumäärä mo-
ninkertastuu nykysestä. 

Laitoksen tekee DEME-
CA OY, joka ottaa vastuun 
myös liikennepolttoainehen 
puhistuksesta sekä jakelusta. 
Isoimpia ostajia ovat Lam-
pin ja Jokilaakson elintar-
vikeyritykset, jokka korvaa 
maakaasun biokaasusta te-
hyllä metaanilla. Mennähän 
porukalla bio- ja kiertotalo-
utehen sekä uutehe yritys-
toimintaha. Metaania saavat 
myös kulijetusfirmat ja kylä-
läisekki. 

Härkävetonen kylä palaa 
takasi biovoiman käyttö-
hön. Kehityksen kohteheks 
tulee myös lannottehien va-
lamistus niille, jokka halua 
siirtyä keinotekosista väki-
lannottehista eloperästen 
kierrätysravintehien käyttö-
hö. Omavaranen kylä panee 
kapuloita rattahisi jatkuville 
hintojen nousuille.

Eikä siinä  
vielä kaikki

Heti ko märkien roippehi-
en kaasutus on saatu käynti-
hi, alakaa kuivien rankojen 
ja palikoitten muutos ener-
giaks, biohiileks ja pyrolyy-
siölijyks. Koekäytösä oli jo 
pyrolyysilaite, jolla tehtihi 
pajusta hiiltä ja tervankus-
ta. Kaikki ensiharvennuksen 
jäläkehen mehtähän jäävä 
pienpuu sopii pyrolyysihi. 

Paju on erinomane raa-
ka- aine ja siksi sen vilijely 
alotetaha surkeimmilla tur-
vepelloilla heti ko taimet 
saajahan. Turvemaita muu-
tetaha päästömaista hiiltä 
sitoviks. Häräkänevalla on-
gelmat käännetähä mahol-
lisuuksiks.

Pääosa biohiilestä ja puu-
pohojasesta etikkahaposta 
käytehä tilalla. Biohiili sopii 
eläinten rehuihi, kuivikke-
hisi, liettehen katteheks, va-
rastoista valuvien ravintehi-

Yhteistyö tiivistyy –  
vauhti kiihtyy

BIOHIILI on Biohiili (engl. biochar) tarkoit-
taa biomassasta pyrolyysin avulla valmistettua 
stabiilia, hiilirikasta ja huokoista materiaalia. 
Kemiallisesti biohiilelle on tyypillistä korkea 
hiilipitoisuus ja aromaattiset, hitaasti hajoavat 
hiiliyhdisteet. Niissä hiiliatomit muodosta-
vat kuuden atomin rengasrakenteita, joissa on 
muista luonnon hiiliyhdisteistä poiketen vähän 
happea ja vetyä.

Biohiiliä voidaan valmistaa lämpökäsittelypro-
sesseilla kuten pyrolyysillä ja kaasutuksella. Tuo-
tannon perusperiaate on se, että käytetyn raaka-
aineen rakenne säilyy eikä sitä polteta tuhkaksi. 
Raaka-aineesta haihtuvat nesteet ja kaasut hyö-
dynnetään energiaksi tai muiksi tuotteiksi.

Biohiilet ovat maassa hitaasti hajoavia ja voi-
vat säilyä satoja, jopa tuhansia vuosia. Biohiilten 
oma ravinnepitoisuus on yleensä suhteellisen vä-
häinen, mutta ne voivat sitoa ravinteita ja muita 
liukoisia aineita. Biohiilten huokoinen rakenne 
voi parantaa maaperän vedenpidätys- ja läpäi-
syominaisuuksia. Pitkäaikaisesti maahan sito-
mansa alkuainehiilen (C) kautta biohiilet voi-
vat osaltaan hillitä ilmastonmuutosta, jos niiden 
raaka-aineena käytetty biomassa on kestävästi 
tuotettu

Kotuaki voi kahtella mitä on tulosa: 

Biohiilestä -  
https://www.youtube.com/
watch?v=BW4UPNkYYD4

Biokaasusta  
- https://www.youtube.com/
watch?v=s79_7OppnWU

Pajusta  
- https://www.youtube.com/
watch?v=eDHVLVn9KO4

en sitomisehen, lannotehien 
raaka-aineheks sekä osaks 
kaasutettavaa tavaraa. Jokai-
nen peltohon päätyvä bio-
hiili säilyy sielä satoja vuosia. 

Tämä on hiilensijontaa, 
joka hyöjyttää vilijelyä sekä 
ilimastonmuutoksen hillin-
tää. Etikkahappua sisältävä 
neste eli puuhappo on hyvä 
aine liettehen hapotuksesa 
ja typpikaasujen säilytykse-
sä lannan sisällä. Ei päästetä 
typpiä taivahan tuulihin ko 
se tarvitahan pellosa. 

Happua voi käyttää rik-
kakasvihävittehenäki. Yks 
pyrolyysituottehien käyt-
täjä voi ollakki N63Herb 
-osuuskunta, joka on yrit-
tivilijelyn veturi koko seu-
tukunnan aluehella. Wenn-
strömien suku on siinäkin 
mukana isommalla joukolla 
ja monen sukupoloven voi-
malla. Ruusunjuurta pukkaa 
peltohi ja markkinoille.

Osakeyhtiöisä on  
kylän tulevaisuus 

Vauhilla laajenevan toi-
minnan hallinta ejellyttää 
myös ammattimaista yrit-
täjyyttä. Siks Wennströmin 
tila muuttuu osakyhtiöks 
seuraavan vuojen aikana. 
Sen jäläkehe yhtiö voi laa-
jeta monen maatilan ja  eri-
koisosaajan kokonaisuueks, 
josa jokanen saa yhteistyön 
ejut puolellehen. 

Työtä piisaa koko kylälle 
ja uusillekki tulijoille. Rat-
kasevaa Wennströmin tilan 
ja koko Härkänevan kehi-
tyksessä on ollu yhteistyö ja 
rohkeus lähtiä uusille urille. 
Iliman tätä ei koko Härkä-
nevan asutusta ois synty-
nykkää. Sama meininki pi-
tää kylän hengisä samallako 
muut vaipuu synkkyytehen 

Käykää kahtomassa, jos 
että usko. Vaikka uimasa 
tai kahavilla Lylyn Pisarasa. 
Äkkiä siinä huomaatta, että 
Härkäneva on kehityksen 
veturi. 

 Kirjoittaja:  
Kari Tiilikkala,  

prof. emeritus 
 Tampere

Koivusta ja kuusesta tehtyä biohiiltä.  
Kuva: Kari Tiilikkala.

Vuonna 2021 tehty halli oottaa jo pajua ja puuta sekä  
pyrolyysilaitetta. Kuvaaja Kari Tiilikkala.

Pyrolyysilaittehen esitte-
ly Wennströmien tilalla 

syksyllä 2021 Kuva: Kari 
Tiilikkala.
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Ruokahuollon huoltovar-
muus on ollut puheenai-
heena kevään ajan. Jo en-
nen Venäjän hyökkäystä 
Ukrainaan 24.2 maanvil-
jelyn kannattavuus on ol-
lut pitkään jyrkästi laskeva 
kustannusten nousun vuok-
si. Kannattavuuteen on vai-
kuttanut eniten lannoittei-
den ja polttoaineen hinnan 
nousu. 

Kuusiston tilalla viljellään 
4:nessä sukupolvessa. 70-lu-
vulla karjanpito vaihdettiin 
perunantuotantoon. Ensim-
mäinen halli tehtiin 80-lu-
vun alussa, seuraavat -83, 
-89, -98 ja nykyinen pak-
kaamo 2010 toimitiloineen, 
joita on yli 12 000 neliötä. 
Viimeinen sukupolvenvaih-
dos tehtiin 2017, jolloin ny-
kyiset omistajat Ville, Sami, 
Timo ja Antti Kuusisto, isot 
serkut keskenään lunastivat 
tilan. Työvoima on pääosin 
suomalaisia. Työvoiman 
saatavuudessa on haasteita 
koska pakkauskoneet ovat 
sovelluspohjaisia ja vaati-
vat automaatio-osaamista. 
Laitetoimittajat eri maista 
pitävät koulutusta istutus- 
ja nostokoneista sekä pak-
kauskoneista. Leena Kuu-
sisto hoitaa tilaukset ja so-
pimukset. 

Hillilästä Suomeen 
 ja maailmalle

Kuusistoilla pakataan S-
ryhmälle perunaa ympä-
ri Suomen tukkukauppa-
na. Liikevaihto on 5,7 milj 
euroa. Pinta-alaa on 235 
ha vuokramaineen. Töissä 
on 8 henkeä vakituisena ja 
sesonkiaikana 20 ja lisäk-
si eläkeläiset. Pakkaamossa 
käsitellään 9-10 milj. kiloa 
ruokaperunaa ja 12 milj. ki-
loa jos laskee hävikkiperu-
nan. Pakkaamoon toimittaa 
perunaa myös sopimusvilje-
lijät. Suoraa vähittäismyyn-
tiä Kuusiston tilalta tehdään 

Lähiperunaa omasta maasta

myös hieman kauempaa-
kin. Kuuteentoista eri vä-
hittäiskauppaan tehdään 
omilla kuorma-autoilla 
toimitukset. Vuosien myö-
tä perunan pakkauskoko on 
pienentynyt. Pienin koko 
on 900g, mutta useimmi-
ten 2kg. 

Perunaa menee vientiin 
Baltian maihin. Venäjän 
vienti loppui 2014. Antti 
Kuusisto on toimitusjoh-
tajana Luonnosta Finland 
Oy:ssä, jota Velj. Kuusisto 
Oy omistaa 21% :lla (pe-
rustettu -86). Yhtiöllä on 
tytäryhtiö Hollannissa. 
Luonnosta Oy markkinoi 
perunaa eri maihin. Se vie 
suomalaista perunaa ulko-
maille mutta myös Euroo-

pan maista toisiin. Syynä 
yhtiön perustamiseen oli se, 
että ennen EU:ta oli työläs-
tä viedä perunaa ulkomaille. 
Luonnostaan kuuluu 16-17 
EU-maata ja myös Britan-
nia Norja. Antti Kuusisto 
käy mm. Saksassa ruoka-
messuilla. 5-7.4 ruokames-
sut pidettiin Berliinissä. 
Messuilla esitteli mm. pak-
kaamot tuotteitaan. Yrityk-
set saa tuen ja ministeriö 
varaa paikan. Messujen ta-
voitteena on saada asiakkai-
ta lisää.

Kustannukset  
vahvassa nousussa

Vuonna 2002 tuottaja sai 
perunasta 3 senttiä enem-
män kuin v 2022. Usein 
hinnat sovitaan 12-15 kk 
ennen seuraavalle vuodelle. 
On vaikea tietää lokakuussa 
muutokset esim. polttoai-
neen hintaan. Lannoitteet 
maksoivat 530-550 euroa/
tonni keväällä -21 ja ke-
väällä -22 1200-1300 eu-
roa/tonni. Kevyt polttoöljy 
maksoi 90s/litra vuosi sit-
ten, nyt 1,90e/litra. Logis-

kolmanneksi suurin peru-
nantuottaja (1,3 milj ha) ja 
Euroopan maista suurin. 
(Eu:ssa 1,5 milj ha peru-
nanviljelyalaa). Sodan takia 
30% voi jäädä viljelemät-
tä. Vehnää ja ohraa ei voi-
da laivata ulkomaille koska 
satamat on saarrettu mus-
tallamerellä ja junalla kul-
jetus on vaikeaa. Tuottajat 
Euroopassa vähentävät juu-
resten tuotantoa ja lisäävät 
viljaa. 

Ukrainassa miehet ovat 
rintamalla ja venäläiset ovat 
pommittaneet tahallaan 
peltoja haitatakseen ruoan 
tuotantoa ja myös itse ti-
larakennuksia on tuhottu 
tarkoituksella. Nyt kevät on 
jo pitkällä ja kylvöjen pitäi-
si alkaa Ukrainassa. Vuonna 
2023 Yaran ammoniumty-
pestä ja kaliumista 80% tu-
lee Venäjältä ja Valkovenä-
jältä.

Teksti ja kuvat:  
Paula Keski-Korpela

Lokasaaren 
peruna 

Kokkola  
Väliviirre

     Puh. 040 545 2640, 
                   044 345 5487

Puusaarentie 50 
Hillilä

puh. 06 878 4400

Kauppias Mariitta KangasHihnalan  
korjaamo ja 

koneistus Oy
 

Risuperäntie 1 
Himanka

Puh. 040 036 8826 

Pakkaamon edessä Juha ja Antti Kuusisto.

Lajittelijalla Antti Kuusis-
to ja Prakai Kuusisto.

• AUTOHUOLLOT
  - öljynvaihdot - pienremontit
  - varaosat
• MAATALOUSKONEIDEN JA 
   RASKAANKALUSTON HUOLLOT
• METALLIRAKENNETYÖT
• ALIHANKINTA • HUOLTOAUTOT

HUOLLOT JA KORJAUKSET!

tiikkakustannukset nousi 
35-40% sodan alkamisen 
jälkeen. Kuljetussopimuk-
sissa on tosin sovittu polt-
toaineen nousu. Pakkaus-
muovi öljypohjaisena nousi 
vuoden aikana 57% viime 
toukokuusta ja pakkaus-
pahvi 40% vuoden aikana. 
Monissa muissa maissa 
kaupat ovat tulleet tuottajia 
vastaan kustannusten nou-
sussa ja se on viety hintoi-
hin. Ruotsissa tuottajahinta 
oli perunassa 38s/kg tam-
mikuussa 2022, Suomessa 
19s/kg. Ruotsissa kauppa 
nosti tuottajille hintaa jo 
marraskuussa 2021. Oman 
ruoantuotannon takaa-
miseksi Antti toivoo, että 
markkinat hinnoittelisi 
tuotteet. Kauppa taas toi-
voo että valtio hoitaisi tu-
ella kustannusten nousun. 
Jos perunaa tuotaisiin ul-
komailta tällä hetkellä, pe-
runan hinta vähittäiskau-
passa olisi kaksinkertainen.

Ukrainan sodan  
vaikutukset

Ukraina on maailman 
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 suzuki.fi 

Vitara on kiitelty neliveto, joka on nyt saatavilla taloudellisella automaattivaihteisena itselataavana hybridinä. Vitaran 
runsas vakiovarustelu ja kattava turvavarustelu yllättävät vaativammankin autoilijan. Törmäystestissä Vitara on saanut 
täydet viisi tähteä. AllGrip Select -nelivetojärjestelmässä on valittavissa neljä ajoasetusta (Auto, Sport, Snow ja Lock), 
joilla optimoidaan pito, ajettavuus ja polttoaineenkulutus erilaisten kelien ja olosuhteiden mukaan. Suomen säätä 
et voi valita – Suzukin voit!

VITARA-MALLISTO ALK. 1.4 BOOSTERJET 2WD GL+ 6MT HYBRID 
24 990 € (sis. toimituskulut 600 €). CO2-päästöt 121-133 g/km,  
EU-yhd. kulutus 5,3 - 6,1 l/100 km  (WLTP).

VITARA 1.5 HYBRID 4WD GL+ 6AGS-AUT.
31 991 € (sis. toimituskulut 600 €). CO2-päästöt 132 g/km,  
EU-yhd. kulutus 5,8 l/100 km  (WLTP).   

Takuu 3 vuotta tai 100 000 km. Kuvan auto erikoisvarustein.

ALLGRIP-NELIVETO / HUIPPU-
VARUSTELU / TALOUDELLINEN  
AUTOMAATTI / ALK. 31 991 € 

UUSI ITSELATAAVA HYBRIDI

suzuki.fi 

VITARA-mallisto alk. 1.4 BOOSTERJET 2WD GL+ 6MT HYBRID 23 990 € (sis. tk 600 €). 
CO2-päästöt 121-142 g/km, EU-yhd. kulutus 5,4 - 6,5 l/100 km (WLTP).  Takuu 3 vuotta tai 100 000 km.

Vitara on kiitelty neliveto, joka on tutkitusti ja tunnetusti luotettava sekä kestävä. Vitaran runsas 
vakiovarustelu ja kattava arsenaali turvavarusteita yllättävät vaativankin autoilijan. Törmäystestissä 
Vitara on saanut täydet viisi tähteä. AllGrip  Select  -nelivetojärjestelmässä on valittavissa neljä 
ajoasetusta (Auto, Sport, Snow ja Lock), joilla optimoidaan pito, ajettavuus ja polttoaineenkulutus 
erilaisten kelien ja olosuhteiden mukaan. Suomen säätä et voi valita – Suzukin voit!

 VITARA HYBRID-MALLISTO alk. 23 990 €

 UUTUUS: HYBRID AUTOMAATTIVAIHTEISTOLLA

 HUIPPUVARUSTELU

* Rahoitusesimerkki: auton hinta esim. 23 990 €, vaihtoauto/käsiraha 6 990 €, rahoitettava osuus 17 190 € (max. 25 000 €), perustamiskulu 190 €,
rahoitusaika 72 kk (max. 72 kk), käsittelymaksu 9 €/erä, korko 0 %, kk-erä 247,75 €, viimeinen suurempi erä 0 €. Todellinen vuosikorko 1,61 %. 
Luottokustannukset 838 €. Auton todellinen luottohinta yhteensä 24 828 €. Palvelun tuottaa DNB Auto Finance Oy, Urho Kekkosen katu 7 B, 00100 
Helsinki. Normaali luottopäätöskäytäntö. Rahoitus edellyttää rahoitus- ja kaskovakuutuksen. Tarjoukset ovat voimassa uusiin asiakastilauksiin 28.2.2021 
asti. Kuvan auto erikoisvarustein.

NYT SUOMEN EDULLISIN AUTOMAATTIVAIHTEINEN 
NELIVETOHYBRIDI SHOKKIHINTAAN ALK. 28 990 €

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

Hevonen tuo hyvinvointia ja toimeentuloa

Keski-Pohjanmaalla 
on pitkät hevosalan 
perinteet sekä runsaasti 
alan harrastajia ja am-
mattilaisia. Ala painot-
tuu perinteisiin hevos-
urheilulajeihin kuten 
ratsastukseen ja raviur-
heiluun. Hevosala on 
kuitenkin muutoksessa, 
ja perinteisen hevosta-
louden rinnalle kehittyy 
uusia mahdollisuuksia.

Hevosala pitää maaseutua 
elävänä, ja tarjoaa uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia. 
Kehittymisen edellytyksenä 
on yritystoiminnan moni-
puolistuminen ja toimijoi-
den välinen yhteistÿö  Lea-

der Pirityisten rahoittamas-
sa Hevosten Keski-Pohjan-
maa -hankkeessa kartoit-
tiin hevosalan nykytilaa ja 
kehittämistarpeita, ja laa-
dittiin maakunnallinen he-
vosalan tulevaisuusohjelma. 
Lisäksi selvitettiin hevos-
alan kehittämistoiminnan 
organisointimahdollisuuk-
sia.

Projektipäällikkö Leena 
Ylitalon mukaan tarvitaan 
koko hevosalan yhteistä pa-
nosta, jotta mahdollisuudet 
tunnistetaan, ja verkostoitu-
misen tuomat edut hyödyn-
netään. 

- Jokaisen toimijan näke-
mys on tärkeä osa kokonai-
suutta.

Toimijoiden ja sidosryhmi-
en yhteistyön tiivistäminen 
ja aktivoiminen yhteiseen 
tulevaisuuden kehittämiseen 
on merkityksellistä alu-
een elinkeinojen kannalta. 
Syksyllä 2019 toteutettiin 
Keski-Pohjanmaan hevos-
alan toimijoille kysely, jolla 
selvitettiin mm. hevosalan 
toimintaedellytyksien pa-
rantamista. 

Työpajoista  
kehittämisideoita 

Keski-Pohjanmaan he-
vosalan kehittämis- ja tule-
vaisuusohjelmaa työstettiin 
työpajakierroksilla. Ensin 
järjestettiin 4 työpajaa rat-
sastuksen, raviurheilun, 
hevosen hyvinvoinnin ja 
kuntoutuksen sekä hevo-
nen ihmisen hyvinvoinnissa 
näkökulmasta. Työpajoissa 

kartoitettiin hevosalan vah-
vuuksia, heikkouksia, mah-
dollisuuksia sekä uhkateki-
jöitä. Seuraavaksi jatkettiin 
työtä analyysin pohjalta, ja 
saatiin aikaan konkreettisia 
kehittämisideoita. Toises-
sa vaiheessa rakennettiin 
toimenpiteitä, joilla koko 
Keski-Pohjanmaan hevos-
alaa kehitetään yhteisesti 
eteenpäin. 

- Ensimmäisellä kierrok-
sella painopisteenä oli eri 
hevosalan lajit, ja toisessa 
vaiheessa koko hevosalan 
tulevaisuuden toimenpiteet, 
Ylitalo kertoo. 

Hevosten hyvinvoinnin 
näkökulmasta Keski-Poh-
janmaalla on vahvuuksia, 
kuten Kaustisella sijaitseva 

pohjoisen Suomen suurin 
eläinklinikka. Alueella on 
myös paljon koulutettu-
ja hevosalan ammattilaisia 
sekä monipuolista hevosalan 
koulutusta tarjoava Kpedun 
toimipaikka. Raviurheilun 
mahdollisuuksia ovat mm. 
monipuolinen ravirataver-
kosto, kehittyvä hevosur-
heilukeskus Kaustisella, 
verkostoituminen ja uudet 
asiakkaat.

Kaikki alueen seurat kut-
suttiin työpajailtoihin, poh-
dittiin verkostoitumiskeino-
ja ja kerrottiin seuroille nuo-
rison terveiset hevosalalta.  

- Halusimme tietää mitä 
nuoret ajattelevat siitä, mi-
ten hevosalaa pitäisi viedä 
eteenpäin, hän kuvailee.

Elämyksellisyys  
nousussa

Kyselyistä ja työpajoista 
on saatu arvokasta tietoa. 
Tapahtumissa on ollut mu-
kavasti osallistujia. Aloitus-
seminaari kiinnosti monia, 
ja kyselyyn vastasi lähes 200 
hevosalan toimijaa. Työryh-
missä kaivattiin eri hevos-
urhelulajien yhteistä toi-
mintaa, ja yhteistyötä myös 
lajien sisällä.

- Yhteistyö tuli esiin sel-
västi kaikissa työpajoissa. 
Keskiössähän on hevonen 
ja sen hyvinvointi.  Toisaal-
ta sekä raviurheilun että 
ratsastusalan työpajoissa 
yhteistyö nousi esiin myös 
heikkoutena. Esimerkiksi 
työvoiman kierrättäminen 
olisi hyvä asia. 

- On hienoa, että lajien 
välinen yhteistyö nähdään 
kiinnostavana mahdollisuu-
tena ja voimavarana, Ylitalo 
toteaa. Myös yrittäjien tu-
levaisuudennäkymiä selvi-
tettiin. Ylitalo kertoo, että 
osa yrittäjistä ei koe tar-
peelliseksi muuttaa toimi-
vaa yritystä. Osa taas kaipaa 
muutosta, ja on tekemässä jo 
toimia sen suhteen. Green 
Care nähdään isona mah-
dollisuutena alueellamme.

- Elämyksellisyys on nou-
semassa vahvasti esiin tule-
vaisuuden näkymissä. 

Teksti: Lyhde III 
 -tiedonvälityshanke

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeessa kartoittiin Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytilaa 
ja kehittämistarpeita.
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Lämpöpumppujen ja 
kylmälaitteiden

huollot ja korjaukset

LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN
SANEERAUKSET:
• Maalämpöpumput

• Ilma-vesilämpö-
  pumput

• Ilmalämpöpumput

• Putkityöt

• Sähkötyöt

• Myynti ja
  asennus

• Mökille
• Kotitalouteen
• Maatalouteen 
• Tehtaille

Myös rahoitus 
alkaen 50e/kk

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT
KYSY TARJOUS! 
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Puh. 044 258 3151  info@lvimore.fi • www.lvimore.fi

IL MV ERIL MV ER

Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
Muuttokuljetukset

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

Eskolan värikäs historia 
kapearaiderautatien ympä-
rillä on monelle tuttu. Van-
han Veturitalli elämä jatkuu 
nykyään kylätalo roolissa. 
Samaan ympäristöön sijoit-
tuu vanha Metsähallituksen 
kaksikerroksinen upea kiin-
teistö, jossa on ollut monen-
laista toimintaa. Viimeiset 
kolme vuotta se on ollut 
kuitenkin tyhjillään.

Haluamme herättää hen-
kiin uuden toiminnan myö-
tä yli satavuotiaan hirsitalon 
elämän Eskolan kylän kes-
kiössä. Talolla on monta ta-
rinaa kerrottavana ja paljon 
annettavaa upean mäntyhar-
jun rinteessä. 

Eskola on ollut edelläkä-
vijänä kehittämässä monen-
laisia palveluita haja-asutus-
alueelle ja nyt on ikäihmis-
ten ja muiden tukiasumista 
tarvitsevien vuoro. Korona 
on aiheuttanut monia haas-
teita ikäihmisten sosiaalisil-
le kontakteille. Lisäksi ko-
tipalveluiden tarve kasvaa 
jatkuvasti suurten ikäluok-
kien myötä. Meille tarjoutui 
mahdollisuus vuokrata upea 
vanha kiinteistö aktiivisessa 
kylässä, jossa on halu laajen-
taa palvelutarjontaa yhteis-
työssä kolmannen sektorin 
kanssa.

Talo sai nimekseen Tantta-

Tanttarallan talossa tapahtuu
ralla Vaahteramäen Eemelin 
vanhuksille järjestämän juh-
lan mukaan. Tanttarallaan 
on jo muuttanut ensimmäi-
set asukkaat ja mukana on 
myös eläköityneitä eläimiä 
maatilan työkäytöstä. Halu-
amme tarjota myös eläimille 
arvokkaan elämän työkäytön 
jälkeen. Asukkaiden seurana 
vierailee työkäytöstä van-
huuden ja huonon kuulon 
vuoksi luopunut paimenkoi-
ra Veeve, sekä harrastekoira 
Helka. Pihaan tulee kevään 
myötä lammasaitaus, jossa 
asustaa Isokummun tilan 
ensimmäisen lampaan Mää 
Päivikki Riesan tyttären tyt-
täret Jamår ja Jemår sekä 
pari muuta ”eläkemummoa”.

Viimeisten vuosien aika-
na kukaan ei ole välttynyt 
eristäytymisestä tai pelois-
ta. Toiset ovat selvinneet 
toisia paremmin. Tällä het-
kellä kuitenkin tilanne on 
haastava varsinkin myös 
ikääntyneiden kohdalla, kun 
yksinäisyys saattaa vaikut-
taa mielialaan ja sitä kautta 
moniin arkisiin askareisiin. 
Tanttarallan talossa on yh-
teisö, joka auttaa arjessa ja-
kamalla ruokailut ja muut 
arjen askareet kuitenkin yk-
sityisyyttä kunnioittaen.

Talo sijaitsee mäntymetsän 
keskellä harjun rinteessä, jo-
ten luonto on saavutettavissa 
kaikkien asukkaiden kanssa 

helposti. Luonnon eheyttä-
vyys on tieteellisesti tutkittu 
parantavan mielialaa ja sillä 
on jopa parantavia vaikutuk-

sia. Pihaan on tulossa myös 
kesäksi pienimuotoista puu-
tarhaviljelyä ja ruukkukas-
vatusta. Panostamme myös 

luonnonmukaiseen tuotan-
toon ja puhtaisiin lähialu-
eella tuotettuihin raaka-ai-
neisiin.

Tanttarallassa on 8 makuu-
huonetta ja isot yhteiset tilat. 
Osa huoneista on jo käytös-
sä. Samassa pihassa on rivi-
talo, jonka remontointi on 
käynnissä parhaillaan. Asuk-
kaat pääsevät näihin muut-
tamaan kesän aikana. Tule-
vaisuuden suunnitelmissa on 
saada koko kulttuurihistori-
alliseti arvokas pikkuradan 
Veturitallin ympärille raken-
nettu kiinteistökanta kun-
nostettua ja vuokrattavaksi. 
Eskolan kylässä on noin 400 
asukasta ja paljon teollisuut-
ta, joten asuntoja kaivataan 
nyt ja tulevaisuudessa. Myös 
aktiivinen kesäteatteri luo 
tarpeen majoituspalveluille 
ja tähänkin tarpeeseen on 
tarkoitus tulevaisuudessa 
vastata.

Olemme aloittaneet jouk-
korahoituskampanjan toi-
minnan vauhdittamisek-
si. Kampanjaan voit tu-
tustua https://mesenaatti.
me/2434/tanttarallan-talo/ 
Jälleen on uusi syy vierailla 
Eskolassa tulevana kesänä.

Satu Kumpulainen 
Isokummun Lammastila

Tanttarallan väkeä neljäs-
sä polvessa: Saana,  Satu,  
Anneli ja Otso.
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SOPIMUSKORJAAMO

Huoltopalvelua jo vuodesta 1987
Yhteystiedot:
KOKKOLA »
p. 050 376 3118
tel. 045 348 5056
TOHOLAMPI » 
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

HUOLLON YHTEYDESSÄ

Ilmastoinnin huolto kaupan päälle etu 80€ (ei sisällä aineita).

Voimassa huhti- toukokuun. 

Huom! Katso Kauppa osio kotisivuiltamme.

Palvelut: 
-Päivittäistavarakauppa
-Lounas arkisin klo 
10-13
-Kahvila, terassi
-Posti, Matkahuolto,  
 DB Schenker
-Kälviän apteekin  
 alainen lääkekaappi
-Veikkaus, Toto
-Työkaluja 
-AGA-nestekaasut
-Polttoaine SEO

Vionojantie 36, 68370 Ullava 
Puh. 044 7625 702 
www.ullavanpalvelut.net

 

  Avoinna: 
  Ma-To 8.30-19
  Pe 8.30-21
  La 9-16
  Kesälauantaisin 9-18
  (kesä-, heinä- ja elokuussa)

  Su 12-16 

Keski-Pohjanmaan  
liitto tukee  
keskipohjalaisten  
kylien  
vetovoimaisuutta

Perhehoito on nimensä 
mukaisesti hoitoa perhees-
sä, eli kodinomaista asumis-
ta yhdessä perheen kanssa, 
joka on halunnut tarjota 
asuinpaikan henkilölle, joka 
sitä tarvitsee. Vaikka per-
hehoidossa puhutaan hoi-
dosta, on kyse perinteisestä 
asumisesta yhdessä kodissa 
asuvan ydinperheen kanssa.

Perhehoidossa voi asua 
lapsi, nuori tai ikäihminen, 
joka ei syystä tai toisesta 
voi asua omassa kodissaan. 
Lasten ja nuorten osalta 
kyse on lastensuojelutyös-
tä, kun taas aikuisilla ja 
iäkkäillä kyse saattaa olla 
turvattomuuden tunteesta 
yksin asuessa ja tarpeesta 
asua yhdessä muiden kans-
sa. Ikääntyvien kohdalla 
perhehoito on hyvä vaih-
toehto silloin, kun omassa 
kodissa ei ole enää hyvä ja 
turvallinen olo, mutta mo-
net askareet onnistuvat yhä 
eikä tarvetta raskaammalle 
avulle ole. 

Kuka perhehoitaja on?

Perhehoitaja on henkilö, 
joka ottaa turvaa ja tukea 
tarvitsevan henkilön luok-
seen asumaan. Perhearki 
jaetaan uuden tulokkaan 
kanssa samalla tavalla ku-
ten omakin perheen kanssa. 

Perhehoitoa -  
Ainutlaatuisesti arjessa!

Kodin uusi jäsen osallistuu 
kodin tapahtumiin ja toimii 
osana perhettä, jakaen ilot, 
surut ja yhteiset hetket. Per-
hehoitajaksi ryhtyminen on 
aina koko perheen yhteinen 
päätös, koska asia koskettaa 
jokaista. Myös perhehoi-
toon muuttavalla on mah-
dollisuus tunnustella hetken 
sitä, sopiiko perhe hänelle ja 
toimivatko perheen ja uuden 
asukkaan kemiat hyvin yh-
teen. Hyvän ja rikkaan yh-
teisarjen myötä uusi asukas 
saa asua turvallisesti yhdessä 
perheen kanssa ja kokea yh-
teenkuuluvuutta yhteiseen 
arkeen.

Olisitko sinä kiinnostunut 
perhehoidosta ja perhehoi-
tajuudesta?

Perhehoitajia tarvitaan li-
sää! Olisitko sinä valmis 
avaamaan kotisi oven ja toi-
vottamaan uuden perheen-
jäsenen tervetulleeksi ko-
tiinne ja jakamaan arkenne 
hänen kanssaan?

Perhehoitajana saat teh-
dä työtä omassa kodissasi 
ja jakaa arjen perusasioi-
ta perheesi ja perhehoidon 
asiakkaan kanssa. Uuden 
perheenjäsenen ottaminen 
kotiin tuo uudenlaista rik-
kautta arkeen ja mahdollis-
taa oppimiskokemuksia niin 

aikuisille kuin lapsillekin. 
Perhehoitajuus tarjoaa par-
haimmillaan sinulle uuden 
ja mielekkään työuran!

Vai sopisiko sinulle parem-
min kiertävänä perhehoita-
jana toimiminen?

Etkö koe omaksesi ottaa 
kotiisi uutta asukasta, mutta 
haluat tehdä töitä perhehoi-
don parissa? Ehkäpä kiertä-
vän perhehoitajan työ olisi 
sinulle sopiva juttu!

Haemme myös kiertäviä 
perhehoitajia, jotka vierai-
levat asiakkaiden kotona ja 
tekevät työtä apua tarvitse-
van henkilön omassa kodis-
sa. Kiertävät perhehoitajat 
käyvät yhdessä sovittujen 
aikataulujen mukaisesti 
mm. omaishoitajaperheiden 
luona, joissa viettävät aikaa 
omaishoidettavan kanssa, 
hoitajan käydessä asioilla 
tai tarvitessa vapaa-aikaa. 
Hoidettava puolestaan esit-
tää usein toiveen siitä, ettei 
kotoa tarvitsisi siksi aikaa 
lähteä minnekään.

Kiinnostuitko lukemasta-
si? Ota yhteyttä, jotta voim-
me kertoa lisää!

Perhehoitajaksi valmen-
tautumisen myötä saat 

konkreettisesti kuulla siitä, 
mitä perhehoitajuus ja kier-
tävän perhehoitajan työ on. 
Valmennukseen tuleminen 
ei sido perhehoitajuuteen, 
vaan antaa myös mahdol-
lisuuden saada lisätietoa 
perhehoidosta. Päätös per-
hehoitajaksi ryhtymisestä ja 
siihen soveltumisesta teh-
dään valmennuksen myötä.

Perhehoitajan työtä teh-
dään omalla persoonalla 
ja luonteella eikä yksikään 
perhehoitaja ole samalainen. 
Erilaisuus on rikkautta niin 
perhehoitajan kuin perheen 
ja hoidettavankin osalta. 
Meissä on kaikissa sitä jo-
tain erityistä, jolla voimme 
tuoda iloa ja valoa toiselle!

Jos kiinnostuksesi heräsi, 
niin otahan meihin Soitessa 
yhteyttä!

Lastensuojelun perhehoito 
Ikääntyneiden perhehoito 
040 804 2247    
040 806 5958 

https://www.soite.fi/ 
lasten-ja-nuorten-perhe-
hoito

https://www.soite.fi/ 
perhehoito 

- IT-laitteet
- verkot

- kameravalvonta

050 5672 100
www.64.fi

Liikennekoulu 
Dexman Oy

Schaumannintie 1
68100 Himanka

Puh: 044 9734 569
riku.oja@kotinet.com



20 Kesäteatterit

Eskolan kesäteatte-
rin näytelmässä Viivy-
tystaistelu sinnikkäät 
seniorit saavat aikaan 
hupaisia tilanteita

Eskolan kesäteatterin vuo-
den 2022 näytelmässä Vii-
vytystaistelu Leila (Katja 
Mäki-Leppilampi) ja Jussi 
(Kalevi ”Kilu” Hietala) ovat 
iäkäs pariskunta, jotka sin-
nittelevät kahdestaan syr-
jäisessä talossa huonon tien 
takana. Paikat ovat alkaneet 
pikkuhiljaa pettää vähän 
sieltä sun täältä, mutta järki 
leikkaa entiseen tapaan – el-
lei vieläkin terävämmin. 

Leilan ja Jussin lapset Juk-
ka (Antero Iso-Kungas) ja 
Anneli (Tuula Kauppila) 
ovat sitä mieltä, että van-
hempien olisi jo aika lähteä 
kotitalosta, eivätkä tilan-
netta seuranneet kodinhoi-
tajat (Riitta Hanni ja Laura 
Harju) juuri ajatusta vastus-
ta. Annelin aikuinen, koulut 
keskeyttänyt tytär Piia (Sara 
Tiainen) sen sijaan keskit-

Periksi ei anneta!
tyy etsimään suuntaa elä-
mälleen.

Jussi ja Leila kehittävät 
kotona asumisen turvaa-
miseksi aina vain ihmeelli-
sempiä juonia, varsin koo-
misin kääntein. Mutta ket-
kä ovatkaan lopulta tämän 
taistelun voittajia? Mu-
siikilla höystetty näytel-
mä kertoo ikääntymisestä 
monesta eri näkökulmasta: 
omaisten, hoivapalvelun 
henkilökunnan sekä Leilan 
ja Jussin itsensä. Komedian 
käsikirjoitti Arto Ojakan-
gas (1954-2020), ja se pe-
rustuu kyläelokuvakilpai-
lun finalistiksi päässeeseen 
lyhytelokuvaan. 

Teatteria kylän hyväksi

Vuosi 2022 on Eskolan 
kesäteatterin 18. näytel-
mävuosi, vain vuonna 2020 
jouduttiin esitys perumaan 
koronarajoitusten vuoksi. 
Eskolan Kyläyhdistys ry:lle 
teatteri on tärkein varain-
hankintamuoto. Kaksin-

kertainen Vuoden kylä on 
ollut kylien itse tuotetun 
palvelutoiminnan edellä-
kävijä Suomessa ja lukui-
sien kehittämishankkeiden 
hallinnoija. Tämän lisäksi 
yhdistys ylläpitää kylän eri 
kulttuuri- ja luontokoh-
teita, palkkaa kesätyöläisiä 
ja toimii kylän edunval-
vojana. Näin laaja-alainen 
toiminta olisi mahdoton-

ta ilman talkoilla tuotet-
tua Eskolan kesäteatteria. 
Eskolan kesäteatteri on 
tehnyt jo vuosia yhteistyötä 
kyläläisten oman yrityksen 
Eskolan Kyläpalvelu Oy:n 
kanssa tarjoamalla teatte-
ripaketteja, joihin sisältyy 
ruokailu lähipalvelukeskus 
Eskola-talolla Lounasruo-
kala Pikku-Pässissä. Näin 
teatterikävijöille tulevat tu-

tuksi myös kylän muut pal-
velut. Vuonna 2022 avataan 
myös Eskolan metsärata-
museo ja pienoismalli jäl-
leen kävijöille, tällä kertaa 
sen historiallisessa ympäris-
tössä kylätalo Veturitallilla. 
Näin ollen teatterikäyntiin 
voi yhdistää myös muuta 
kulttuurimatkailua.

Yksi perinteinen kysymys 

lienee Eskolan kesäteatterin 
ystävien mielessä tänäkin 
vuonna. Löytyykö esityk-
sestä se odotettu – tai pe-
lätty – käläviäläisvitsi? Sen 
saa tietää vain katsomalla 
näytelmän!

Teksti ja kuva: 
Miia Tiilikainen,  

Eskolan Kyläyhdistys ry

Näyttelijöitä harjoittelemassa repliikkejään Eskola-talolla. Vas. Katja Mäki-Leppilampi, Tuula Kauppila, Kalevi ”Kilu” 
Hietala, Sara Tiainen ja Laura Harju. Kuvasta puuttuvat Antero Iso-Kungas ja Riitta Hanni.
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”Keski-Pohjanmaa on 
täynnä kesäteattereita. Mik-
si täällä ei ole kesäteatteri-
festivaalia?”, mietti Kälä-
viän Kesäteatterifestivaalin 
toiminnanjohtaja ja tuot-
taja Anni-Veera Aitolehti. 
”Vihdoin ymmärsin, että 
jos jotain haluaa, se on teh-
tävä itse”. 

Näin sai alkunsa Kälvi-
än Jokikylätalolla tänä ke-
sänä ensimmäistä kertaa 
järjestettävät Käläviän Ke-
säteatterifestivaalit, jonka 
vetonauloina ovat muun 
muassa Tampereen Impro-
visaatioteatteri Snorkkelin 
Improvisoitu Kesäteatte-
rinäytelmä sekä Teatteri-
pyöräilykulkue. ”Kälviällä 
on sanonnan mukaan kol-
menlaisia ihmisiä, hulluja, 
pyöräilijöitä ja hulluja pyö-
räilijöitä. 

Mikä olisikaan parempi 
teema, jonka ympärille ra-
kentaa kesäteatteritapahtu-
ma?” kiteyttää Aitolehti. Ja 

KÄLÄVIÄN KESÄTEATTERIFESTIVAALIT 
4-7.8.2022 JOKIKYLÄTALOLLA

Anni-Veera Aitolehti 

Rohkeat syövät rokkaa 
 ja järjestävät uusia kesäteatterifestivaaleja

siitä se idea sitten lähti. Nyt 
ohjelmistossa on mm. Pai-
kallista hulluutta ja Sosiaa-
lisen taiteen tapahtuma sekä 
Teatteripyöräilykulkue, jotta 
pyöräilijöillekin olisi tarjon-
taa. 

Käläviän Kesäteatterifesti-
vaali tarjoaa neljä päivää rie-
mua, vahvoja tunteita, yhdes-
sä tekemistä, oleilua, hyvää 
ruokaa ja juomaa. Esiintyjiä 
festivaaleille saapuu ympäri 
Suomen ja lisäksi tarjolla on 
teatteriharrastajille kursseja, 
yhteisiä aamulämmittelyjä, 
sauna, paikallista hulluutta, 
musiikkia, iltajuhla ja ilta-
nuotio. 

Paikalle voi saapua myös 
nauttimaan vain yksittäisistä 
esityksistä kuten Helsinkiläi-
sen Teatteri Sturen Suomen 
Lausuja - Rakkaudellisia rii-
mejä esityksestä, jossa sävel-
letyt runot kuljettavat tari-
naa tai kotilavallaan esiinty-
vää Iloista kyläteatteria, joka 
esittää itse kirjoittamansa 

musiikkinäytelmän Kiven-
heiton päässä tai on mah-
dollista ostaa VIP lippu, joka 
oikeuttaa pääsyn kaikkiin 
yhdeksään maksulli-
seen esitykseen. 

Kälviän Jokikylän 
kyläyhdistyksen puu-
hahenkilö Marko Ki-
velä sekä Anni-Veera 
Aitolehti vastaavat fes-
tivaalin tuottamisesta. 
”Kyllä tässä on saanut 
ideoida pään puhki, että 
miten kaikki nämä ideat 
toteutetaan, mutta toistai-
seksi ollaan hyvin aikatau-
lussa”, kertoo Kivelä. ”Yh-
teistyö Markon kanssa on 
sujunut helposti. Marko on 
omaksunut improvisaatios-
ta tavan sanoa ensin kyllä ja 
miettiä sitten myöhemmin” 
naureskelee Aitolehti. 

Liput Käläviän Kesäteatte-
rifestivaaleille myy Lipput-
toimisto.fi ja lisätietoa löytyy 
Facebookista ja Insagramis-
ta @kktfestarit. 

Kesäteatterit
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Pajamäen perinnekeskus

Pajamäki on myös tyylikäs semi-
naarien, kokousten, kulttuuritap-
ahtumien, perhejuhlien ja muiden 

kokoontumisten pitopaikka.

Pajamäen perinnekeskus

Toholammin elävä pitäjätalo ja maalaismuseo,  
Pohjapuolentie 366. Avoinna yleisölle 

27.6.-5.8.  
ma-pe  klo 10-16.

Tervetuloa  
tutustumaan  

ja kahville!Yhteydenotot:  
Annikki Salo  040 539 4053, annikki.e.salo@gmail.com”

Käläviän Kesäteatterifestivaali-info  
Jokikylätalolla  kello 10 - 12 

(Passojantie 183) 
Tervetuloa! 

Viirrepäivät 
 

Väliviirteen koululla kello 10-15 
 koko perheen kylätapahtuma ja toripäivä:  
mm. kirppari,rompetori ja kylän esittelyä. 

 

os. Väliviirteentie 339 

25.6.  T.T. Purontaka
02.7.  Virpi Piippo yhtyeineen
09.7.  Jari Tammilehto & Maininki
16.7.  Ajomiehet ja Ari Salo
23.7.  Eveliina Lindberg
             & Ansun pojat
30.7.  Päätöstanssit   

liput:  15  - 20 €      - S -

Venevajantie 166, 68240 Alaviirre 

Katso kaikki ohjelmat

perjantaina 5.8. klo 20
SuomiPop-ilta 
Olli Halonen

Meripaviljonki-Alaviirre

Muutokset mahdollisia

Tanssit lauantaisin klo 20-24   

Kesätapahtumat

Avoimet kylät on kesäkuun 
toisena lauantaina järjes-
tettävä valtakunnallinen 
tapahtumapäivä, jona 
sadat kylät ympäri Suo-
men kutsuvat tutustumaan 
toimintaansa ja järjestävät 
tapahtumia. Tapahtuman 
järjestävät yhteistyössä 
Suomen Kylät ry, maakun-
nalliset kyläyhdistykset ja 
paikalliset yhditykset ja 
aktiivit.

Avoimet Kylät -päivä jär-
jestetään 11.6.2022 Terve-
tuloa mukaan!

Katso tapahtuman omat 
verkkosivut: 
www.avoimetkylat.fi

RUOTSALO, Pirskerintie 209 klo 15.00 - 19.00  
Liikuntapäivä ja yhteislaulutilaisuus Pirskerissä

- Frisbeegolf 7 maalisella luontoradalla, jalkapalloa, 
beach-volleyta, useita yhdistyksiä - Yhteislaulutilaisuus 
klo 17.00 Matti Korkiala ja Tapani Riippa band - Puffetti, 
kahvia, mehua, makkaraa, muuripannulettuja 
 

Järjestää Ruotsalon Kyläyhdistys ry. ja Kulttuuri-Kokkola

Ullavan Ylikylän NS 

Yhteinen maasto-
pyörälenkki aloit-

telijoille.  
 

Lähtö kello 12 
Rahkosentie 226. 

Lenkin jälkeen 
makkaranpaistoa.
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VALOKUITUA KYLILLE!

1. Valokuitu on todistetusti nopein. 
+ KaseNet tarjoaa koteihin ja yrityksiin nyt 
jopa 1000Mbit/s valokuidulla toteutettua 
nettiä.Käyttäjämäärä ei vaikuta nopeu-
teen. Mobiililiittymän nopeus vaihtelee 
valtavasti, käyttäjämäärät vaikuttaa no-
peuteen ja laatuun. Mobiiliiittymästä 
ulospäin lähtevä kaista on todella pieni.

2. Valokuitu toimii varmasti 
kaikissa olosuhteissa. 
+ Valokuitukaapelin elinikä on monia 
kymmeniä vuosia. Se toimii varmasti oli 
sää tai olosuhde mikä hyvänsä.
- mobiililiittymän toimintaan vaikut-
taa sää, liittymän sijainti ja tukiasemien 
laatu. 

3. Valokuituverkko on  myös tulevaisu-
uden verkko ja kannattava investointi. 
+ valokuituteknologia on nopein tiedon-
siirtoyhteys. Valokuituliittymä nostaa 
kiinteistösi arvoa.  
+ tärkeä vetovoimatekijä kunnissa ja 
kylissä; tietoverkkojen laadun ja tieto-
turvan merkitys vain kasvaa tulevaisu-
udessa.

KaseNetin valokuituliittymän ”avai-
met käteen” hinnat verkon nykyisillä 
saatavuusalueilla:  Alk. 950€ (sis. Alv); 
hinnassa on 500€ kotitalousvähennyk-
seen oikeuttavaa työn osuutta. Korotonta 
maksuaikaa saa jopa 60kk. Käy täyttämässä 
kuitukyselylomake https://kuitukysely.
kasenet.fi

KaseNet Oy laajentaa valokuituverkkoaan  
ja investoi kuntien ja kylien tietoverkkojen kehittämiseen

Miksi kannattaa hankkia valokuituliittymä? 

Liittymänopeudet ja kk-maksut:
50M/50M  29€/kk
250M/250M  35 €/kk
500M/500M  45€/kk
1000M/1000M  59€/kk

KaseNet Oy
Puh. (06) 888 7111  asiakaspalvelu@kasenet.fi

* 1000M liittymän 24kk määräaikainen  
sopimus  sisältää IPTV-palvelun,  
IPTV-boksin ja langattoman Inteno- reitittimen.

Kaustisen seutukunnas-
sa toimii seutuverkkoa 
ylläpitävä tietoliiken-
neoperaattori KaseNet 
Oy. Nykyään kuntien 
omistaman yhtiön juuret 
juontuvat 1990-luvulle, 
jolloin toimintaa aloitet-
tiin yhdistyspohjalta. Tätä 
nykyä yrityksen omistuk-
sessa tuhannen kilometrin 
pituinen valokutuverkko 
ja n. 1500 valokuituliliit-
tymää. 

-Osaavan henkilöstön 
määrä on nykyään 11 työn-
tekijää, kun vielä vuonna 
2017 henkilöstöä oli viisi 
työntekijää. Näin kuvaa yri-
tyksen kasvun seurausta toi-
mitusjohtaja Vesa Haapa-
niemi.  Yrityksen osaaminen 
tietoverkkojen ylläpitoon on 
henkilöstön kautta kasva-
nut. Työntekijät on pyritty 
löytämään ja kouluttamaa 
omalta toiminta-alueelta 
jatkaa Haapaniemi.  

”Kuituyhteydet parantavat kylien  
asumisedellytyksiä

-Tuulivoimapuistoille toi-
mivat valokuituyhteydet 
ovat elinehtoja. Puistoissa 
tarvitaan valvontaa, ohjaus-
ta ja monenlaista ennakoin-
tia. Lisäksi maatalouden 
valvonta- ja ohjaustarpeet 
edellyttää alueellisesti varsin 
tiheää kuituverkkoa. Näin 
kertoo kasvun tarpeista Ka-
seNet Oy tietoverkkoasian-
tuntija Marko Muhonen.        

Asumisedellytyksien  
parantamista

Kylillä yhteydet mielle-
tään usein kyläteiksi, mut-
ta entistä useammin myös 
tietoliikenneyhteyksiä pi-
detään asumisedellytyksiä 
parantavina. Mikäli tie-
toliikenneyhteyksiä ei ole 
käytettävissä on asumiselle 
ja yrittämiselle heikommat 
lähtökohdat. Kylän valmius 
asuinpaikkana paranee, kun 
tietoyhteydetkin ovat kun-
nossa.

 -Operaattoreiden kau-
pittelema 5G ei kuitenkaan 
ratkaise kylien ja harvaan 
asutun maaseudun verkko-
yhteyksiä. Operaattorit ei-
vät ole ensimmäisenä sat-
saamassa tiheään tukiase-
maverkostoon haja-asutus-
alueelle. Langaton järjestel-
mä ei myöskään toimi ilman 
maanalaista kuitukaapeloin-
tia. Näin Marko Muhonen 
kuvaa kylien nykytilannetta.

Vastaantulona KaseNet Oy 
onkin puolittanut kuituliit-
tymän hinnan 950 euroon, 
jos liittymä sijaitsee koh-
tuullisen välimatkan pääs-
sä runkoverkosta. Uusiakin 
runkoverkkoja ollaan tarvit-
taessa valmiita rakentamaan. 
Kuituliittymiä markkinoi-
daan järjestämällä kyläiltoja 
ja osallistumalla muutenkin 
esillä oloon. Liittymien ra-
kentamiskapasiteetti alkaa 
olla tälle vuodelle täynnä, 
mutta vielä ehtii liittymäti-

lauksen tekemään KaseNe-
tiltä kannustetaan.

Kuituliittymän tarjoaman 
nopean yhteyden tarve on 
tullut konkreettisesti esille 
erityisesti pandemian ai-
kana. Etäkokouksista on 
tullut arkipäivää ja ope-
tustakin on tarjolla entistä 
enemmän verkossa. Lisäksi 
hyvinvointialue suunnitte-
lee monen tason digitaali-
sia terveyspalveluja. Tavan-
omainen lääkärin vastaan-
otto verkkoyhteydellä koti-
oloista on jo tätä päivää. 

 Teksti ja kuva:  
Matti Mustajärvi

10 G:n kuitupääte on  
yleistymässä myös kulut-

tajapäähän. Laitetta ja 
autoa esittelee KaseNet Oy 

Marko Muhonen.
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Kaikkea hyvää sinulle myös verkkokaupastamme:
www.minimani.fi

Merkkituotteet aina edullisesti

Tehtaankatu 43, 67100 Kokkola • puh. 029 080 1660

Vaikuttavaa kuntoutusta
30 vuoden kokemuksella

www.kitinkannus.fi
puh. 044 5754 523
info@kitinkannus.fi

AVOKUNTOUTUS
Fysio- ja toimintaterapia,
allasterapia, erinomaiset
kuntoutuslaitteet ja osaava
henkilöstö

LAITOSKUNTOUTUS
Sairauksista ja leikkauksista
toipumiseen, kotikuntoisuu-
den palauttamiseen

KELAN KOKONAAN
KUSTANTAMAT
Ikääntyneiden ja tules-sairai-
den kuntoutuskurssit sekä
yksilölliset kuntoutusjaksot
vaativan kuntoutuksen
asiakkaille

YMPÄRIVUOROKAU-
TINEN HOITO
Intervallijaksot ja asuminen
aktivoivassa ympäristössä

Olet lämpimästi tervetullut
Kitinkannukseen!

Meille pääset hoito- ja kuntoutus-
jaksoille myös omakustanteisesti

Rieska-Leader ry myön-
si tukea Kannuksen ja  
Himangan alueelle vuo-
den 2021 aikana run-
saat 284 000 euroa. Ries-
kan myöntämällä tuella  
parannettiin monipuoli-
sesti muun muassa alueen 
harrastusmahdollisuuk-
sia. Hanketuella rakennet-
tiin esimerkiksi nuorten 
suosiossa oleva maasto- ja 
temppupyöräilyä palveleva 
pumptrack-rata Kannuksen 
Kitinkannuksen liikunta-
alueelle. Kannuksen Ten-
nishalli Oy:n hankkeessa 
uusittiin Kannuksen Kitin-
kankaan alueella sijaitsevan 
tennishallin sisäkattoa sekä 
laajennettiin pelimaton pin-
ta-alaa. 

Uusimmassa Leader-tu-
kea saaneessa hankkeessa 
Kannuksen Ura ry paran-
taa lasten ja nuorten har-
rastusmahdollisuuksia ra-
kentamalla aidatun teko-
nurmikentän Kannukseen. 
Tekonurmikenttää käyttä-
vät myös kaikki Kannuksen 
Uran jalkapallojoukkueet 
treeneihin ja jalkapallope-
leihin. Takalon alakoulun 

Rieska-Leaderin 
kuulumisia

viereiselle nurmialueelle ra-
kennettava tekonurmikent-
tä toimii myös koululaisten 
liikuntapaikkana. Aiemmis-
sa hankkeissa Kannuksen 
Ura ry rakensi salibandylle 
suunnitellun pihapelialueen 
Kannukseen, joka toimii tal-
vella lapsille ja nuorille luis-
telualueena, sekä katetun 
katsomon pesäpallokentälle. 
Katsomossa on paikat noin 
250 katsojalle sekä kuulut-
tamo ja kioski. 

Himangalla toteutetaan 
myös Rieska-Leaderin ra-
hoittamia yleishyödyllisiä 
hankkeita, jotka paranta-
vat niin ikään liikuntapaik-
kojen turvallisuutta sekä 
monipuolistavat paikalli-
sia urheilumahdollisuuksia. 
Himangan Urheilijat ry:n 
toteuttamassa hankkeessa 
uudistetaan Pernun ulkoilu-
alueen valaistusta nykyaikai-
siksi ja energiaa säästäviksi 
LED-valoiksi. Aiemmassa 
Rieska-Leaderin tukemassa 
hankkeessa Himangan Ur-
heilijat paransivat paikalli-
sen urheiluhallin käyttömu-
kavuutta uudistamalla toi-
mitiloja muun muassa pe-

sutilojen osalta. Himangan 
Roima ry puolestaan inves-
toi Leader-tukea saaneessa 
hankkeessaan harjoitusti-
lalleen tatamin, potkunyrk-
keilyvälineet ryhmäliikun-
taan sekä välineitä lasten 
liikuttamisen tukemiseksi. 
Kannuksen Eskolan kylässä 
toteutettiin viime vuonna 
Eskolan Kyläpalvelu Oy:n 
vetämää Ikäpaja-hanketta, 
jonka tavoitteena oli yksi-
näisyyden ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen sekä mie-
lekkään elämän tukeminen 
kotikylässä vielä vanhem-
mallakin iällä. Ikäpaja-
hankkeella pyrittiin ta-
voittamaan Eskolan kylän 
ikäihmiset sekä mahdolli-
set muut toimintarajoittei-
set ihmiset ja mahdollista-
maan heille heidän toivei-
densa mukaisia vapaa-ajan 
aktiviteetteja. Hanke toimi 
yhteistyössä kylän eri toi-
mijoiden kesken, yhteisölli-
syyttä hyödyntäen ja tavoi-
tellen. Ikäpaja-hankkeessa 
käynnistettiin muun mu-
assa harrastekahvila Mot-
ti, jonka avajaisia vietettiin 
viime syksynä Eskolassa 
Kylätalo
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Prisma Rauta Kokkola

AGCO SuOmi Oy 
Konemyynti YLIVIESKA
Samuli Jauhiainen, 040 660 8151
samuli.jauhiainen@agcocorp.com

Konemyynti KOKKOLA 
Juha Voutila, 0400 541 545 
juha.voutila@agcocorp.com

AGCO SuOmi
myy vAltrAt jA Fendtit

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

Autokorjaamo  
Ari Himanka

 
 
 

Puh. 0440 974 546 
Väliviirre

Tapletti tukossa/
lukossa? 

Salasana hukassa? 
Passikuvat 15 € 

TIETOKONEHUOLTO 
AIMO KALLIO 

Lohtajalla
auttaa digi pulmissa
soita 0500 876 466

68100 Himanka, p. 040 539 1942

Seija Pöyhtäri-Keränen
Nettiajanvaraus timma.fi/hiuskeskus

Tilitoimisto
SORVOJA OY

Viirretie 100
68240 Alaviirre
Puh. 06-876 544

Ompelupalvelu/
käsityöliike 

Raija
Himanka 

Pajalantie 2
 Puh. 
 050 441 5833, 
 06 875 145

Tervetuloa luomutilallem-
me Kanalan kylään, Hal-
sualle. Täällä asun yhdessä 
mieheni ja kolmen lapsem-
me kanssa. Kotitilalleni 
muutin perheeni kanssa 
takaisin opiskeluvuosi-
en jälkeen vuonna 2014 
ja sukupolvenvaihdoksen 
teimme 2017.  

Maatilan toiminta on tällä 
hetkellä sivutoimista, mut-
ta tulevina vuosina tuo toi-
vottavasti merkittävämmän 
osan perheen tuloista. Koska 
kasvinviljelytilan pinta-ala 
on pieni vain noin 20 ha, on 
ollut selvää että pelkästään 
tavanomainen viljely ei kan-
nata. Tällä hetkellä viljelyssä 
on nurmen lisäksi kauraa, 
mansikkaa ja erikoiskasveja. 
Tilallamme on myös mehi-
läistarhausta. 

Tilan tuotteita myydään 
suoramyyntinä ja lähikaup-
pojen kautta. Kauraa käy-
dään teettämässä myllyllä 
hiutaleiksi. Hiutaleista val-
mistan mm. granolaa ja sie-
mennäkkäriä myytäväksi. 
Leivon myös hapanjuurilei-
pää. Luomumansikkalla olisi 
paljon kysyntää. Mansikkaa 
on kuitenkin lisätty maltilli-
sesti, koska luomussa viljely 
on melko epävarmaa ja työ-
lästä. 

Muutama vuosi sitten 
kiinnostuimme erikoiskas-
viviljelystä: ensin kokeilim-

Kentalan luomutila

me kuminaa. Nyt viljelyssä 
on harvinaisempia tutta-
vuuksia, kuten ruusujuurta 
ja maraljuurta. Nämä ovat 
pohjoisen kasveja, joita on 
perinteisesti käytetty roh-
doksina. 

Kyseisten kasvien viljely 
sopii hyvin tälle korkeudelle 
ja onnistuu mainiosti luo-
mussakin.  Ruusujuuri tar-
vitsee noin viiden vuoden 
kasvuajan maassa ennen 
kuin sen juuri on riittävän 
iso nostettavaksi, joten kovin 
nopeasti nämä kasvit eivät 
ala voittoa tuottamaan. Pie-

niä määriä kuivattua juurta 
on kuitenkin jo päästy myy-
mään. Markkinoita kasveille 
on Suomen lisäksi muualla 
Euroopassa ja Amerikassa. 
Mutta ulkomaille päästäk-
seen tulisi myytävien mää-
rien olla suuria. Olemmekin 
perustaneet muutaman vil-
jelijän kanssa osuuskunnan 
N63 Herbs, jonka tarkoi-
tuksena on viljellä, käsitellä 
ja myydä erikoiskasveja sekä 
villiyrttejä ja muita luon-
nontuotteita. Lisää erikois-
kasviviljelystä kiinnostunei-
ta mahtuisi mukaan osuus-
kunnan toimintaan. 

 

Christoffer ✆ 050-3500 686
Jouko ✆ 044-5727 550

webshop: www.inter-osat.fi

HEINOLASVÄNGEN 24, KARLEBY

TRAKTORFÖRSÄLJNING:

RESERVDELAR:

 

osat

Christoffer ✆ 050-3500 686
Rasmus ✆ 050-9132 200
Krister ✆ 0500-234 310

Begagnade traktorer: www.inter-tractor.fi

Viime vuoden aikana re-
montoimme perusteellisesti 
vanhan navettamme vastaa-
maan tämän hetkisen tuo-
tannon tarvetta. Nyt meil-
lä tilat kasvien käsittelylle, 
kuivaukselle ja varastoinnil-
le, sekä leivän leipomiselle ja 
hunajan linkoukselle. Kat-
somme luomutilallamme 
luottavaisesti tulevaisuuteen. 
Meillä Suomessa on hyvät 
mahdollisuudet erikois-
kasvien viljelyyn. Puhdasta 
luontoamme arvostetaan ja 
meidät tunnetaan luotet-
tavina yrityskumppaneina 
maailmalla. 

Jenni Kentala 
www.kentalanluomutila.fi

Jenni Kentala tuotantotiloksi remontoidun navetan ovella. 
Kuvan ottanut Jeremias Lagerbohm

Ruusujuuri on pohjoinen 
rohdoskasvi. Kuvan ottanut 
Jenni Kentala
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Täyden palvelun autokor-
jaamo Kälviän Autohuol-
to palvelee vankalla koke-
muksella ja monipuolisilla 
palveluilla. Nykyautojen 
tekniikan kehittyessä ja 
monimutkaistuessa, autoili-
joiden muuttuviin tarpeisiin 
vastataan kehittämällä kor-
jaamon osaamista ja varus-
tusta. Paras vahvistus hyvin 
tehdystä työstä on vuodesta 
toiseen tulevat tutut ja tyy-
tyväiset asiakkaat.

Kälviän Autohuolto on 
toiminut jo vuodesta 1994 
ja yrittäjä Risto Niemi-Kor-
pi on pyörittänyt toimintaa 
vuodesta 2007. Alkuvai-
heessa korjaamo toimi yh-
den miehen ylläpitämänä, 
mutta vuosien varrella ky-
syntä on kasvanut, ja nyky-
ään korjaamolla työskente-
lee jo neljän ammattilaisen 
joukko – kolme asentajaa 
ja yrittäjä itse. ”Varsinaisia 
laajenemistavoitteita meillä 
ei ole ollut, mutta kysyntä 
on kasvanut tasaisesti, joten 
olemme halunneet vasta-
ta siihen. Kolmas asenta-
ja aloitti huhtikuun alussa. 
Löytyi niin hyvä ammatti-
lainen, että pakkohan hänet 
oli ottaa mukaan”, Niemi-
Korpi iloitsee.

Autot monimutkaistuvat 
– osaamisen kehittämisellä 
vastataan muuttuviin tar-
peisiin.

Autot ovat kehittyneet 

Kokonaisvaltaiset palvelut kaikille autoilijoille

viime vuosina huimaa vauh-
tia, ja se luo uusia tarpeita 
myös huoltoihin sekä kor-
jauksiin. Nykyautoissa on 
paljon uudenlaista tekniik-
kaa ja kuljettajaa avustavat 
järjestelmät yleistyvät. Täl-
laisia ovat esimerkiksi kais-
tavahdit, älykkäät ajovalot 
ja automaattinen hätäjar-
rutus. Kun autoon tehdään 
huoltotöitä, jotka vaikut-
tavat kuljettajaa avustaviin 

järjestelmiin, on huoleh-
dittava tarvittavista kalib-
roinneista, jotta järjestelmät 
toimivat huollon jälkeenkin 
kuten pitää. Autojen säh-
köistymisen myötä korjaa-
moilla tarvitaan uudenlaista 
osaamista ja ammattitaitoa 
sekä työkaluja. Kälviän Au-
tohuollossa varmistetaan 
kouluttautumalla sekä ajan-
tasaisilla välineillä ja rat-
kaisuilla, että asiakkaiden 

tarpeisiin voidaan vastata. 
Autojen monimutkaistu-
essa on vianhakukin joskus 
haastavaa ja aikaa vievää. 
Kälviän Autohuollolla on 
kuitenkin hyvät valmiudet 
tähänkin. ”Kun järjestelmät 
ovat mutkikkaita ja kaik-
ki vaikuttaa kaikkeen, voi 
vianhakuun toisinaan men-
nä aikaa. Meillä on kuiten-
kin tavoitteena selvittää aina 
haastavimmatkin viat. Se 

Yrittäjä Risto Niemi-
Korpi ja kolmen asentajan 
joukko palvelevat ammat-
titaidolla Kälviän Auto-
huollossa.

on palkitsevaa, kun saamme 
ratkaistua hankalan vian ja 
asiakas pääsee tyytyväisenä 
autonsa kanssa takaisin lii-
kenteeseen”, kertoo Niemi-
Korpi.

Myös rengaspalvelut 
saman katon alta

Noin vuosi sitten palvelu-
valikoimaan tulivat mukaan 

myös rengaspalvelut. Nyky-
ään renkaiden vaihto, myyn-
ti ja rengashotellitoimin-
ta ovat osa kokonaisuutta. 
”Kylällä lopetti rengasliike 
ja meillä oli mahdollisuus 
vastata tarpeeseen. Asiakas 
voi hoitaa näppärästi kaik-
ki autoonsa liittyvät tarpeet 
meillä”, Niemi-Korpi sum-
maa.

”Asiakkaat arvostavat 
helppoutta ja tuttua, luo-
tettavaa huoltamoa, monet 
käyvät meillä vuodesta toi-
seen. Onhan meille välil-
lä tuotu munkkipussejakin 
tuohon tiskille – kai se ker-
too, että olemme hoitaneet 
hommamme hienosti.”

Kälviän Autohuollolla on 
paljon vakioasiakkaita jo 
vuosien takaa. ”Mukavaa on, 
kun asiakkailta tulee hyvää 
palautetta tekemästämme 
työstä. Asiakkaat arvostavat 
helppoutta ja tuttua, luo-
tettavaa huoltamoa, monet 
käyvät meillä vuodesta toi-
seen. Onhan meille välil-
lä tuotu munkkipussejakin 
tuohon tiskille – kai se ker-
too, että olemme hoitaneet 
hommamme hienosti”, nau-
rahtaa Niemi-Korpi.

 

  
KKäällvviiäänn  AAuuttoohhuuoollttoo  OOyy  

    
Huollot ja korjaukset 

Ammattitaidolla ja ajanmukaisilla työkaluilla 

 
0400865336 

www.kalvianautohuolto.com 

 
Uusiteollisuustie 5, KÄLVIÄ
Puh. 040 0569157

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

Timpuritiimi Lauri Ky  www.timpuritiimi.fi

Jännittääkö putki-
miehelle soitto? 
Tätä miestä ei kan-
nata jännittää, se ei 
murise puhelimessa!
 
LVI -Primo Oy
Putkimies  
Santapakka jo  
toisessa polvessa.

Jari 040 0808 358
www.lvi-primo.fi 
jari@lvi-primo.fi

68300 Kälviä

Kälviänkatu 16, 68300 Kälviä. p. 050 411 5435

Kälviä
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Suomen johtaviin 
maidontuottajakuntiin 
kuuluva Nivala järjestää 
elokuussa 2022 yhden 
Suomen suurimmista 
maatalousalan näytte-
lyistä. 

Maaseutunäyttely järjes-
tetään Tiilimaan alueella 
Nivalan keskustan läheisyy-
dessä, johon näyttelyosas-
toille sekä työnäytöksille on 
varattu 34 hehtaaria näytte-
lyalaa.

Maaseutunäyttely järjeste-
tään 19.-20.8.2022. Näyt-
telystä vastaa Nivalan kau-
punki. Nivalan kaupunki on 
noin 10500 asukkaan vireä 
kaupunki. Nivalan seutu on 
tunnetusti vahvaa maatalo-
usaluetta ja kaupunki halu-
aa omalla panoksellaan olla 
tukemassa ja edistämässä 
maaseudun ja maatalouden 
kehittymistä.

- Maatalousnäyttely on 
tapahtuma, jossa kohtaa-
vat niin ammattilaiset kuin 
kuluttajatkin. Näyttelyn 
ideana on saada alan uudet 
ratkaisut esiin ja tätä kautta 

Nivalan Tiilimaalla  
Pohjois-Suomen suurin maaseutunäyttely

Nivalan kaupunki järjestää 
Maaseutunäyttelyn 
Esillä tulee olemaan laajasti maatalouden sekä maaseudun 
yrityksiä ja muita toimijoita aidossa maalaisympäristössä

Varaa oma näyttelypisteesi 
Pekka Ruostetsaari   0400 882 535 pekka.ruostetsaari@nivala.fi
Jari Vierimaa         040 3447 256 jari.t.vierimaa@nivala.fi

NÄYTTELYSSÄ ON RUNSAASTI MAATALOUDEN 
TYÖNÄYTÖKSIÄ JA ESITTELYPISTEITÄ. 

Tutustu näyttelyyn maaseutunayttely.nivala.fi

ILMOITTAUDU 
MUKAAN
NÄYTTELYYN!

maaseutunayttely.nivala.fi

vahvistaa maatalousyrittäji-
en osaamista ja kilpailuky-
kyä. Näyttelyssä on helppo 
päivittää entistä tietoa ja 
tutustua uutuuksiin, näytte-
lypäällikkö Pekka Ruostet-
saari kertoo. 

- Edellisestä maatalous-
näyttelystä on kulunut jo 
aikaa, viimeksi messut jär-
jestettiin Nivalassa vuonna 
1967. Sen jälkeen olemme 
järjestäneet pienempiä näy-
töksiä ja teemapäiviä, muun 
muassa AgroTeknoa Joki-
laaksoihin -hanke on järjes-
tänyt lietteenlevitysnäytök-
siä ja apevaunujen testipäivä 
oli kiinnostava tapahtuma, 
Ruostetsaari kertoo ja jat-
kaa:

-Näiden näytös- ja testi-
päivien yleisömenestyksestä 
johtuen virisi idea laajem-
man ja kattavamman tapah-
tuman järjestämisestä.

Näyttelyosastoja aidossa 
maalaisympäristössä 

Ruostetsaari sanoo, että 
Nivalan näyttely eroaa mo-
nista vastaavista näyttelyistä 

siinä, että vieraille tarjotaan 
käytäntöön kytkeytyvää toi-
mintaa.

- Koneista kiinnostuneet 
haluavat nähdä ja kokea ko-
neet työn ääressä. Esillä on 
paljon erilaisia työnäytök-
siä niille erikseen varatulla 
alueella. Työnäytöksissä asi-
antuntijat opastavat niksejä 
tuotteiden käyttöön Työ-
näytöksissä pääsee itse ha-
vainnollistettuna näkemään 
ja konkreettisesti kokemaan 
millaisia mahdollisuuksia 
maatalousteknologia tänä 
päivänä tarjoaa. Esimerkik-
si säilörehun korjuupuoli ja 
maanmuokkauksen työnäy-
tökset ovat vahvasti esillä. 
Tapahtumassa on näytteillä 
myös veteraanikoneita mm. 
vanhoja traktoreita.

- Tapahtumapaikkana Tii-
limaan alue tarjoaa laajan ja 
yhtenäisen näyttelyalueen ja 
hyvät puitteet monenlaiseen 
esittäytymiseen niin ohjel-
mien kuin näytteilleaset-
tajien osalta. Meillä on 34 
hehtaaria peltoa varattuna 
kaupungin keskustan välit-
tömästä läheisyydestä näyt-
telyn ja näytösten tarpeisiin. 

Näyttelyn paikoitusalueeksi 
on varattu viiden kilometrin 
päässä oleva ravirata, jos-
ta on jatkuva bussikuljetus 
näyttelyalueelle, Ruostet-
saari selvittää.

-Tavoittelemme näytteil-
leasettajia ympäri maata ja 
paikalle odotetaan 10 000 
kävijää. Maaseutunäyttely 
on perheystävällinen ta-
pahtuma, josta löytyy jokai-
selle koettavaa ja nähtävää. 
Näyttelyssä haluamme luo-
da yhteyksiä eri toimijoiden 
kesken ja varmistaa, että 
maatalousala tarjoaa tule-
vaisuudessakin niin työtä, 
tuloa kuin virkistystäkin, 
Pekka Ruostetsaari määrit-
telee. 

Näyttelyyn ilmoittautu-
minen ja esittelyosastojen 
hinnastot löytyvät netistä 
osoitteesta: https://maaseu-
tunayttely.nivala.fi/naytteil-
leasettajille/ 

Tervetuloa mukaan osal-
listumaan ainutlaatuiseen 
maaseutunäyttelyyn Niva-
laan!

MAATALOUS  •  METSÄNHOITO  •  MAANRAKENNUS  •  AGRIHUOLTO

M.UUSITALO Oy    •   Kunkaantie 68  •  69100 KANNUS  •   0500 864 345

  Silmäjärventie 2  |  69100 KANNUS  |   050 305 0543

Majoitu 
huoneistohotellissa
luonnon keskellä ja 

kuitenkin lähellä
kaupunkia.

Tervetuloa.

•  Alkuperäiset Sveaverkenin 
lantakoneet ja varaosat, Odin, 
Elin, DM sekä  lietepumput

•  Jourdain kalusteet, mukana 
suosittu hiljainen etuaita

• KRAIBURG-matot navettaan

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

OLEMME MUKANA NIVALAN 
MAASEUTUNÄYTTELYSSÄ!
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Yhteisö-Leader

Bisnes-Leader

www.rieskaleader.fi

Rahoitusväline yhdistysten ja yhteisöjen 
pienimuotoiseen kehittämiseen

♥

♥

Tuki on 100 - 500 euroa, kuitenkin enintään 
50 % kustannusarviosta

♥

♥

♥

Tuki on 100 - 1 000 euroa, investoinneissa 35 % 
ja kehittämistoimissa 50 % kustannusarviosta 

Hakemukset käsitellään muutaman viikon 
sisällä hakemuksen saapumisesta

Rieska-Leaderin oma rahoitusväline yritysten 
pienille kehittämis- ja investointitoimille

Helppo, nopea ja 
jatkuva haku
sähköisellä 

lomakkeella!
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