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Pääkirjoitus
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Edessäsi on Kyläkapulan uusi verkkolehti. Totu-
tusta poiketen Kyläkapula ei tänä vuonna ilmesty 
painettuna lehtenä, toivottavasti se kuitenkin le-
viää kaikille kiinnostuneille verkon välityksellä. 
 Näin hankekausien vaihtuessa, päätimme täs-
sä numerossa esitellä ketkä oikein ovatkaan ky-
lätoiminnan ja Leadertoiminnan työntekijöitä. 
Työmme on hyvin ihmisläheistä, joten päätimme-
kin esitellä itsemme hieman kevyemmin, ihan ta-
vallisina ihmisinä toiveineen ja haaveineen. Myös 
luottamushenkilöillä on tärkeä rooli työssämme. 
Muutama esittely lisäksi heistä.
 Kyläasiamiehen työ jatkuu ainakin tämän vuo-
den ja tavoitteena on jatkaa ensi vuonna taas uu-
den hankkeen turvin. Samoin Leader –rahoitus on 
jatkumassa uusin rahoituksin ensi vuoden puolel-
la. Nyt onkin siis hyvää aikaa tehdä suunnitelmia 
tulevaisuuteen. 
 
Vuoden vaihteessa ilmestyi Pirkan Kylien uusi ky-
läohjelma, nyt keväällä valmistui Suomen kylätoi-
minta ry:n valtakunnallinen kyläohjelma, josta on 
myös esittelyä tässä lehdessä. Jokainen Leader-
ryhmä on myös tehnyt omat ohjelmansa seuraa-
vaa ohjelmakautta varten. Kukaan tuskin jaksaa 

Tervehdys Pirkan Kyliltä!

kahlata kaikkia ohjelmia läpi, mutta mikäli kai-
paatte uutta virtaa ja ideoita omaan toimintaan-
ne, voi näistä ohjelmista löytyä hyvinkin apua. 
Vaikka viime aikoina on paljon puhuttu kolman-
nen sektorin roolista palveluiden toteuttajana ja 
välillä tuntuu siltä, että kolmannen sektorin tulisi 
ratkaista lähes kaikki ongelmat, vieläpä ilmaisek-
si. Todellisuudessa meidän apuamme tuskin tul-
laan pyytämään tai tarjoamaan yhteistyömahdol-
lisuuksia. Mikäli kylissä on valmiuksia ottaa jokin 
siivu hoitaakseen, pitää sitä aktiivisesti kunnal-
le tarjota. Sekään ei välttämättä auta, mutta ai-
na joskus joku asia loksahtaa kohdalleen. Jokai-
nen kylä on erilainen, jokaisessa kylässä on eri 
tarpeet ja erilaiset valmiudet, hyvä niin. Kylätoi-
minnan vahvuus piilee juuri riippumattomuudes-
sa ja aidosta halusta toimia oman elinympäristön 
hyväksi, juuri niillä tavoilla mitkä hyvältä tuntuu. 

Oikein aurinkoista ja hyvää kesää kaikille!

Terveisin,

Kyläluuta Marja 
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Leader-ryhmien ja Pirkan kylien henkilökunnan ja
pitkäaikaisten luottamushenkilöiden esittely.

Ihmiset työn takana

Minä: Juha Vanhapaasto

Kotikyläni: Honkajoen Paastonkylä

Toimenkuvani: Olen Leader Pohjois-Satakunnan toimin-
nanjohtaja. Meillä on mainio neljän
hengen tiimi Kankaanpään toimistolla. Hoidan sidosryh-
mäsuhteita, valmistelen asioita hallituksen päätettäväksi, 
teen erilaisia raportteja ja lausuntoja ja yritän pysyä 
selvillä kokonaisuudesta. Laadin budjetit, toimintaker-
tomukset ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi osallistun 
erilaisten verkostojen kautta aluekehittämiseen.        

Kivointa työssäni: Monipuolisuus, haasteellisuus ja kivat 
työkaverit.

Minusta piti tulla isona: Isäntä

Tätä en tule tekemään: Golfin peluun aloittaminen.

Vapaajalalla kesäaikaan: Maatilan töitä, rakennusten 
kunnostamista, pyöräilyä, lukemista, kulttuuritapahtu-
mia.

Haaveitani: Kielitaidon kohentaminen, kitaransoiton 
opiskelu ja enemmän aikaa matkustella.

Aktiivinen Pohjois-Satakunta
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Minä: Tanja Aarnikuru

Kotikyläni: Sastamalan Putaja

Toimenkuvani: Olen Leader Pohjois-Satakunnan hanke-
neuvoja. Yritän luotsata hankkeen toteuttajia hankebyro-
kratian karikoiden ohi ja yli.

Kivointa työssäni: Sympaattiset ihmiset hankkeiden taus-
talla

Minusta piti tulla isona: arkkitehti

Tätä en tule tekemään: ottamaan tatuointia

Vapaajalalla kesäaikaan: remontoin, moottoripyöräilen 
ja rullaluistelen

Haaveitani: iso kivitalo ja oma golfkenttä Skotlannin 
nummilla sitten eläkepäivillä, tällä hetkellä tavoittelen 
tasapainoista arkea

Minä: Krista Antila

Kotikyläni: Kankaanpään Leppäruhka

Toimenkuvani: Toimin Leader Pohjois-Satakunnalla 
kansainvälisenä koordinaattorina.  Neuvon kansainvälis-
tymisessä ja kansainvälisissä hankkeissa sekä tiedotan 
erilaisista kansainvälisistä toiminta- ja rahoitusmah-
dollisuuksista. Europe Direct- tiedotustyö kuuluu myös 
toimiini. Työnkuvani on kaikkea maan ja taivaan väliltä ja 
mitä vaihtelevimmilta aihealueilta!

Kivointa työssäni: Kahta samanlaista työpäivää ei ole! 
Hyvien asioiden eteenpäin ajaminen maaseutualueidem-
me elinvoimaisuuden ja ihmisten puolesta antaa virtaa!

Minusta piti tulla isona: Eläinlääkäri tai arkkitehti, mutta 
toki minussa asuu se pieni (luomu)maanviljelijäkin…

Tätä en tule tekemään: Kuulento tai syvänmerensukellus 

Vapaajalalla kesäaikaan: Menetän ajantajuni perheen 
kanssa merellä veneillen, ”työleireilen” kesämökillä ja 
kotona , grillailen (muuta kuin itseäni) , kotimaanmatkai-
len  ja luen vinon pinon kirjoja!

Haaveitani: Tohtorin tutkinto on jäänyt työkiireiden 
vuoksi puoliväliin, japanin kielen opiskelu on vaiheessa, 
Australiaan pitäisi päästä vähintään puoleksi vuodeksi,  
hevosen tallipaikka kotona on yhä tyhjänä jne jn



Minä: Petri Rinne

Kotikyläni: Turun Paattinen, nyt lainassa Hämeenkyrön 
Mahnalassa

Toimenkuvani: Olen Leader Joutsenten reitin toiminnan-
johtaja sekä EU:n Leader-ryhmien kattojärjestön ELARDin 
varapuheenjohtaja

Kivointa työssäni: Mahdollisuus toteuttaa ja kehittää 
omaa luovuuttaan, päivät eivät koskaan ole samanlaisia!

Minusta piti tulla isona: Norsukuski

Tätä en tule tekemään: Kasvamaan isoksi

Vapaajalalla kesäaikaan: Kalastan ja vien lapsiani takai-
sin luontoon

Haaveitani: Nähdä lasteni kasvavan, saada yli 10-kiloinen 
hauki!

Minä: Päivi Hietapakka

Kotikyläni: Vihu Jämijärvi

Toimenkuvani: Olen Leader Pohjois-Satakunnan hanke-
sihteeri. Tehtäviini kuuluu yhdistyksen taloushallinnon ja 
maksuliikenteen hoitaminen, Leader –hankkeiden hake-
musten ja maksatushakemusten käsittely, asiakaspalvelu, 
hallituksen sihteerin tehtävät jne. 

Kivointa työssäni: Haasteellisuus ja monipuolisuus sekä 
loistava työyhteisö.

Minusta piti tulla isona: Sairaalan hoitaja

Tätä en tule tekemään: Olemaan ilman eläimiä

Vapaajalalla kesäaikaan: Olen kädet mullassa, marjas-
tan, metsäilen, koirailen kissaillen, lenkkeilen, luen…

Haaveitani: mummon mökistä

�

www.joutsentenreitti.fi
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Minä: Jani Hanhijärvi

Kotikyläni: Houhajärvi, Sastamala

Toimenkuvani: Sastamalan kyläasiamies ja Joutsenten 
reitti ry:n puheenjohtaja

Kivointa työssäni: Työn monipuolisuus ja mahdollisuus 
vaikuttaa sen sisältöön

Minusta piti tulla isona: Kelloseppä

Tätä en tule tekemään: Toivottavasti en koskaan tylsisty

Vapaajalalla kesäaikaan: Pitäisiköhän rakentaa kylpytyn-
nyri?

Haaveitani: Ne ovat salaisuuksia...

Minä: Eeva Raukko

Kotikyläni: Raukko, Kiikka

Toimenkuvani: Joutsenten reitti ry:n hankeneuvoja 

Kivointa työssäni: Vaihtelevuus, löytää ratkaisuja.

Minusta piti tulla isona: Merikapteeni

Tätä en tule tekemään: Vannomati paras..

Haaveeni: Villi vanhuus

Vapaajalalla kesäaikaan: Viljelen maata, lämmitän 
saunaa ja seikkailen

www.joutsentenreitti.fi
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Minä: Kari Kylkilahti

Kotikyläni: lapsena Pappilankylä Ruovedellä, jossa kesä-
paikka on edelleen. Nykyisin Kämmenniemi, jossa olen 
asunut kohta parikymmentä vuotta. Ja olen minä asunut 
Pirkanmaan ulkopuolellakin, kävin lukion Honkajoella.

Toimenkuvani: Kantrin toiminnanjohtaja

Kivointa työssäni: Ihmiset. Se että näkee työnsä vaikut-
tavan

Minusta piti tulla isona: Metsänhoitaja

Tätä en tule tekemään: Myy periaatteitani

Vapaajalalla kesäaikaan: Kotona Teiskossa tai mökillä 
Ruovedellä, aika usein myös vesillä.

Haaveitani: Aloittaa moottoripyöräily uudelleen, purjeh-
timinen merellä vähän kauempana.

Minä: Airi Paananen 

Kotikyläni: Nokiaan 1976 liitetyn  Tottijärven kunnan 
Joutsijoen kylä.

Toimenkuvani: Omaehtoisen toiminnan tukeminen Kant-
ri ry:n hankeaktivaattorina.

Kivointa työssäni: Hankkeiden toteuttajat.

Minusta piti tulla isona: Kotitalousopettaja.

Tätä en tule tekemään: Vannomatta paras.

Vapaajalalla kesäaikaan: Kotitarveviljelyä, lasten ja 
lastenlasten kanssa puuhastelua, kuvanveistoa ja kuvatai-
teita, käsitöitä, lukemista, metsäretkiä, tulevana kesänä 
ryhdyn pienlampuriksi.  

Haaveitani: Omavaraistalous. 

www.kantriry.fi
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Minä: Markku Männikkö
Vesilahden kunnan kehittämispäällikkö. Kantrin 
johtokunnan jäsen 12 vuoden ajan. Olen puolik-
si hämäläinen ja puoliksi varsinaissuomalainen, 
kahden pojan (nuoren miehen) ylpeä isä.  Vaimo-
ni  toimii  Tampereen kaupungin palveluksessa 
neuvolatoiminnan osastonhoitajana.

Kotikyläni:
Olen kotoisen Salon läheltä Muurlasta, jossa isä-
ni suku toimi kolmessa sukupolvessa paikallisen 
osuusmeijerin palveluksessa. Äitini suku on Erä-
järveltä, jota myös voi sanoa kotikyläksi, onhan 
siellä pieni maatilakin. Ylioppilaaksi kirjoitin Salon 
yhteiskoulusta.

Kantri ry:n Markku Männikölle 
kylätoiminnan hopeinen ansiomerkki

Kantri ry on myöntänyt kylätoiminnan hopeisen ansiomerkin Vesilahden kunnan kehittämispäälli-
kölle Markku Männikölle 12 vuoden ansiokkaasta toiminnasta Kantrin johtokunnassa ja vaikuttami-
sesta alueen paikallisen kehittämisen hyväksi. Merkki ja kunniakirja luovutettiin vuosikokouksessa 
21.5.2014. Ohessa Markun esittely ja ajatuksia työstä ja elämästä:

Toimenkuvani:
Ensimmäinen työni oli Muurlan meijerissä 
pesemässä maitotonkkia ja paloittelemassa 
voita paketteihin. Olin myös useana vuon-
na asfalttitöissä Salon ympäristössä. Suoritin 
Tampereen yliopistossa taloustieteen kandi-
daattitutkinnon ja sen jälkeen KTM:n elinkei-
noasiamieskurssin ja –kelpuutuksen Lahdes-
sa. Ensimmäinen kunta-alan työpaikka, mikä 
liittyi elinkeinoasiamieskurssiin, oli elinkeino-
asiamiesharjoittelijana toimiminen Ikaalisten 
kaupungilla. Elinkeinoasiamiesharjoittelun 
jälkeen tarjoutui Ikaalisissa mahdollisuus toi-
mia määräajan suunnittelusihteerin sijaisena. 
Ikaalisten kaupunki on jäänyt minulle mieleen 

www.kantriry.fi
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monella tavoin mielenkiintoisena kuntana ja työ-
yhteisönä. 
 Yliopisto-opiskelujeni loppuvaiheessa minul-
le tarjoutui mahdollisuus tutustua isännöintialan 
monipuoliseen ja haasteelliseen tehtäväkenttään, 
mistä on ollut monella tavoin välillistä hyötyä kulu-
neiden työvuosien aikana. 
 Ikaalisten jälkeen hain elinkeinoasiamieheksi 
samaan aikaan sekä Ruovedelle että Vesilahdel-
le, molempiin tulin valituksi, mutta Vesilahti voitti. 
Ehkä syynä oli, että äitini oli aikanaan ollut töissä 
Vesilahden osuusmeijerissä.  Ja itse asiassa miten 
maailma onkaan aina joskus todella pieni: Tullessa-
ni v. 1987 Vesilahden kunnan palvelukseen, Vesilah-
den osuusmeijerin isännöitsijänä toimi Eino Råman, 
joka oli samoihin aikoihin Perniössä, Muurlan naa-
purissa, sikäläisen osuusmeijerin isännöitsijänä ja 
entuudestaan tuttu. Ja lisäksi ensimmäisiä yhteisiä 
yrityshankkeita Vesilahdessa oli Vesilahden osuus-
meijerin toiminnan loppuessa Ruokala Voisilmän 
synnyttäminen kolmen “meijeri-taustaisen” henki-
lön yhteistyöllä (Irja Ropponen, Eino Råman ja alle-
kirjoittanut). Muutenkin Vesilahden osuusmeijerin 
kiinteistö on vuosien aikana ollut mielenkiintoinen 
yhteistyökohde mm. seuraavien asioiden osalta:
 Maalaiserkku Oy (vuodet 1995-2005/Heikki Loik-
kanen ja Tuulikki Niittynen), Narvan kesätoritoi-
minnan pitopaikkana, meijerikiinteistön mittavan 
remontin vuodet - Narvan kyläraitin maamerkkejä  
ja nyt mm. Säästöpankki-konttorissa tarjottavien 
palveluiden myötä.
 Vuonna 1989 sain ensimmäisen kosketuksen 
hanketoimintaan, Vesilahti haki läänin kehittämis-
rahaa. Hankkeessa toimi useita työryhmiä maata-
loudesta kädentaitoihin. Tämä hanke, kuten oikeas-
taan kaikkikin Vesilahden hankkeet, onnistui oikein 
hyvin. Ehkä Vesilahdella on sellaisia ”pohjalaasia” 
piirteitä?
 Ennen EU-aikaa oli käytettävissä pienyritystoi-
minnan tukirahoja, joita käytettiinkin runsaasti. 
Oma virkanimikkeeni vaihtui Maaseutuasiamiehek-
si, ja EU-jäsenyyden myötä tehtiin esimerkiksi vil-
javarastojen tarkastuksia ja peltojen tukiin liittyvää 
valvontaa.
 Vesilahden aktiivikylät -5B-hankkeen myötä 
avattiin paikallisen kehittämisen myönteinen tah-
totila ja jatkumo koko kunnan alueella. Välineinä 
sekä EU:n tarjoamat rahoitukselliset puitteet kuin 
myös täysin kansallisesti työkalut (mm. POMO- ja 
Elma-rahoitukset). Aktiivitoimijat ovat vuosien 
varrella panostaneet paitsi toiminnallisiin puittei-
siin myös yhteisöllisyyden kasvattamiseen. Unoh-

tamatta sosiaalista innovaatiota: Kyläsihteeri-pal-
veluiden synnyttämistä ensin Vesilahden osalta ja 
sitten yhteistyössä Lempäälän kanssa.

Myöskin monet, eri toimialoilla toimivat paikalli-
set pk- yritykset ovat vuosien varrella hyödyntä-
neet leader-toiminnan rahoituksellisia element-
tejä tuloksellisesti
ja laajentaneet/monipuolistaneet paikallista pal-
velutarjontaa.
 – Olen ollut Kantrin toiminnassa mukana toi-
mintaryhmän perustamisvaiheista 1990-luvun 
loppupuolelta lähtien. Leader+ -ohjelmatoimin-
taan valmistautumiseen ja hyväksytyn ohjelman 
2000/2001-2006 ja 2007-2013 toteuttamiseen 
Kantri ry:stä on kaikkien kuluneiden vuosien ai-
kana löytynyt “osaavaa poweria”. Kiitos yhteises-
tä onnistumisesta kuuluu: Paikallisille aktiivi-toi-
mijoille, toimintaryhmän palveluksessa olleille ja 
olevalle henkilöstölle, rakentavalle johtokunta-
työsken-telylle ja sidosryhmä-kumppaneille.
 – Nykyisestä toimenkuvasta voisi sanoa, että 
Asioita 360 astetta. Mukaan kuuluu mm. yrittä-
miseen, työllisyyteen, laajakaistoihin, seutuyh-
teistyöhön ja rakennesuunnitteluun liittyviä ”läh-
töjä”. Oikealla otteella mukana!

Kivointa työssäni: 
Pystyy auttamaan ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. 
Leader-ryhmän toiminnan mukana on tullut hie-
no verkosto!

Minusta piti tulla isona: 
Juristi tai teologi

Tätä en tule tekemään: 
Kaikki on avoinna!

Vapaajalalla kesäaikaan: 
Maaseudulla, maanviljelyn harjoittamista.

Haaveitani: 
Aikaisemmin matkailimme vaimon kanssa autol-
la. Se olisi kiva aloittaa uudelleen, vaikka matkai-
luautolla. Ja tietysti pitää haaveilla, että terveys 
antaa mahdollisuuden aktiiviseen elämään. Vielä 
yksi tärkeä asia, ettei aina olisi tarkaa aikataulua!

Teksti ja kuvat Kari Kylkilahti
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Minä: Heikki Konsala

Kotikyläni: Lempäälän Kuivaspää

Toimenkuvani: Pirkan Helmen toiminnanjohtaja 

Kivointa työssäni: toimia ihmisten kanssa ja ideoida 
uusia asioita Minusta piti tulla isona: räätäli, pappi tai 
upseeri (aikoinaan Heikki noin 6 v)

Tätä en tule tekemään: hurahda jääkiekkoon 

Vapaajalalla kesäaikaan: soudan, uin, luen dekkareita, 
suunnistan, pyöräilen, vietän aikaa mökillä

Haaveitani: olla pitkään Nizzassa

Minä: Eliisa Vesisenaho

Kotikyläni: Hmm... tämän hetkinen Lempäälän Kulju, 
tuleva Kangasalan Riku, mutta kyllä se sydämen kotikylä 
on aina ja iänkaikkisesti Kangasalan Saarikylät.

Toimenkuvani: hankeneuvoja eli sekatyönainen Pirkan 
Helmessä 

Kivointa työssäni: aktiivisten ja omaan tekemiseensä 
uskovien ihmisten tapaaminen 

Minusta piti tulla isona: YK:n pääsihteeri tai käsityöope 

Tätä en tule tekemään: hiihdä pohjoisnavalle 

Vapaajalalla kesäaikaan: kuokin kasvimaata ja kuopsu-
tan kukkapenkkiä, poimin punkkeja koirista sekä grillailen 
soijanakkeja.

Haaveitani: väitöskirjan vääntäminen, oman yrityksen 
perustaminen, sisäisen rauhan saavuttaminen.

www.pirkanhelmi.fi
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Erkki Saloa, kylmäkoskelaista koti-
seutuaktivistia, tituleerataan Kyl-
mäkoskella yleisesti joka paikan 
höyläksi. Kuvaus osuu oikeaan, 
sillä Erkiltä eivät meriitit ihan he-
ti lopu kesken, sen verran mones-
sa hän on ollut elämänsä aikana 
mukana. Ihailtavalla vaatimatto-
muudella hän kuitenkin suhtau-
tuu saavutuksiinsa Kylmäkosken 
kirkon pelastamisesta aina van-
kilatoveruuteen saakka. Titteli on 
Erkin mukaan tuonut mukanaan 
sen, että hänen mielipiteitään 
kuunnellaan asiassa kuin asiassa.
 Erkki on kotoisin Kylmäkosken 
Asemalta ja hän on ollut muka-
na kylätoiminnassa kymmeniä 
vuosia. Myös Leader-toiminta on 
tullut Erkille tutuksi, onhan hän 
sentään yksi Pirkan Helmen pe-
rustajajäsenistä ja pitkäaikainen 
hallituksen jäsen. 

 Tällä hetkellä Erkki on mukana 
myös Leader-hankkeen toteut-
tamisessa, sillä Kylmäkoski-Seu-
ralla, jossa Erkki on puheenjoh-
tajana, on parhaillaan käynnissä 
kehittämishanke ”Kotiseutuai-
neiston arkistointi ja vienti net-
tiin”.  Täten valinta henkilöhaas-
tatteluun Pirkan Helmen alueen 
kyläaktiivista ei ollut vaikea. 
 Keräsin Erkin ajatuksia maa-
seudun kehittämiseen ja hanke-
toimintaan liittyen ja sain selville, 
millä tavalla hän näkee maaseu-
dun tulevaisuuden. 
Erkki Salo, olet ollut pitkään mu-
kana Leader-toiminnassa toimi-
malla sekä Pirkan Helmen halli-
tuksessa että toteuttamassa itse 
hanketta. Mitä ajatuksia sinulla 
on Leader-toiminnasta?
 – Rahallinen apu ja neuvon-
ta ovat kaikki myönteistä. Mon-

ta asiaa ja hanketta jäisi toteutta-
matta ilman Leaderia, joten näen 
toiminnan erittäin tärkeänä. Esi-
merkiksi monelle yrittäjälle Lea-
der-tuki on hyvä alkusysäyksen 
antaja, jolla pääsee liikkeelle ja 
eteenpäin yrittämisessä ja teke-
misessä. 
Mihin suuntaan näet sen kehit-
tyvän?
 – Alkuaikoina Leader oli huo-
mattavasti selkeämpää ja enem-
män mentiin asiakkaan ehdoil-
la. Nykyään valtava paperisota ja 
byrokratia vievät turhaa energiaa 
ja resursseja. Näkisinkin, että sel-
lainen saisi loppua. Pitäisi palata 
niin sanottuun vanhaan Leade-
riin, jolloin asiakkaan etu oli tär-
kein.
Kylmäkoski-Seuralla on käynnis-
sä Pirkan Helmen rahoittama 
yleishyödyllinen kehittämishan-

Pirkan Helmen Luottamushenkilö:
Kylmäkosken kyläaktiivi Erkki Salo
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ke ”Kotiseutuaineiston arkis-
tointi ja vienti nettiin”. Miten 
olette kokeneet hankkeen to-
teuttamisen?
 – Hankkeen toimenpiteenä on 
maaseudun kulttuuriperinnön 
säilyttämiseksi arkistoida, digitoi-
da ja viedä nettiin Kylmäkosken 
kunnan kotiseudusta kerättyä ai-
neistoa. Hankkeen toteutuminen 
oli Kylmäkoski-Seuralle tärkeää 
sen vuoksi, jotta keräämämme 
tieto vanhalta ajalta saadaan säi-
lytettyä. Hanke ei olisi toteutunut 
ilman Leader-tukea, sillä ilman 
rahallista tukea yhdistys ei olisi 
pystynyt palkkaamaan ammat-
tilaista toimenpiteiden toteutta-
miseen.
Olet hoitanut aktiivisesti Kylmä-
kosken asioita olemalla mukana 
muun muassa Kylmäkosken Ase-
man kyläyhdistyksessä, hallitus-
jäsenenä Aseman vesiosuuskun-
nassa sekä Kylmäkoski-Seurassa 
puheenjohtajana. Mitä ajatuksia 
kylä- ja kotiseutuyhdistystoimin-
ta herättää?
 – Kotiseututyö on erittäin ar-
vokasta ja siinä pitää tuoda jul-
ki, että maallakin halutaan elää ja 
täällä on vireää toimintaa. Koti-
seututoiminta uhkaa loppua, jos 
nuoret eivät muuta maalle. Jos 
näin käy, sen jälkeen maaseudun 

viihtyvyys putoaa nollaan. 
Minkälaisena näet maaseutuky-
lien tulevaisuuden?
 – Nykyinen yhdistäminen on si-
tä, että maaseutu tyhjenee ja pie-
net maaseutukylät ajetaan ah-
taalle. Esimerkiksi Kylmäkosken 
liittyminen Akaaseen on tuonut 
mukanaan sen, että täältä ollaan 
kaikki lopettamassa. Kylmäkos-
ken henki on kuitenkin vahva, 
erityisesti Asemalla, ja siellä yri-
tetään elää yhteisöllisyyttä kunni-
oittaen. Kyläyhteisöllä olisi haluk-
kuutta yhteistyöhön kaupungin 
kanssa, mutta kaupunki ei ole 
osoittanut yhteistyöhalukkuut-
ta. Asioista pitäisi pystyä keskus-
telemaan yhdessä, eikä toimia 
niin, että kaupunki latelee mää-
räyksiä ylhäältä päin. Maaseu-
dun asukkaiden ääni pitäisi saada 
kuuluviin, jotta maaseudun ke-
hittäminen olisi kestävällä pohjal-
la. Ehdottaisinkin, että kaupungin 
virkamiehet ja poliitikot tulisivat 
kyliin ja maaseudulle katsomaan 
ja kuulemaan, minkälaisia yhteis-
työmahdollisuuksia siellä on. Tä-
mä voisi johtaa yhteistyöhön ja 
parempaan tilanteeseen. 
Kotiseutuyhdistystoiminnan li-
säksi olet ollut pitkään mukana 
muun muassa SPR:n toiminnas-
sa. Mitä kaikkea se on tuonut 

mukanaan?
 – SPR:n toiminnan kautta olen 
toiminut Kylmäkosken vankilassa 
sellivierailijana 16 vuoden ajan. 
Sellivierailijana toimiminen tar-
koitti sitä, että vierailin vankilas-
sa viikon parin välein tapaamassa 
vankeja kahden kesken juttutuo-
kioiden merkeissä. Sellivierailija-
na toimiminen on antanut erit-
täin paljon ja koen, että olisin 
jäänyt paljosta paitsi ilman sitä. 
Lisäksi olet ollut pelastamassa 
Kylmäkosken kirkkoa. Kerro hie-
man siitä.
 – Terveysviranomainen sulki 
Kylmäkosken kirkon 18.1.2011 si-
säilmaongelmien vuoksi. Asiasta 
syntyneen vilkkaan keskustelun 
päätteeksi kirkkoherra ehdotti, 
että Kylmäkoski-Seura ry järjes-
täisi kansalaiskeräyksen. Yhdistys 
keräsi kahden vuoden ajan rahaa 
kirkon remontoimiseen ja tänä ai-
kana saatiin kerättyä noin 60 000 
euroa. Seura päätti käyttää kerty-
neet varat kirkon sisäpintojen re-
montoimiseen, jotta kirkon ovet 
saataisiin taas auki. Tavoittees-
sa onnistuttiin ja kirkon avajaisia 
vietettiin huhtikuussa 2014.

Teksti ja kuvat Sanni Kurkela

Kylmäkoski-Seuran toteuttamassa Leader-
hankkeessa digitalisoituun kotiseutuaineistoon 

pääsee tutustumaan osoitteessa: 
http://kylmakoskiseura.kuvat.fi
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Minä: Juha Kolhinen

Kotikyläni: Lahdenkylä Kuorevedellä (nyk. Jämsää)

Toimenkuvani: PoKo ry:n toiminnanjohtaja, eli työruk-
kanen vuodesta 2000 alkaen. Pyrin toimimaan alueen ja 
sen hyvinvoinnin eteen kaikilla niillä tavoilla, jotka ovat 
Leaderin kautta mahdollisia. Pienessä porukassa tehdään 
kaikkea sitä mikä on pakollista ja mahdollisimman paljon 
sitä mikä on myös hyödyllistä.

Kivointa työssäni: Hyvä henki ja kaikesta määrämuotoi-
suudesta huolimatta tietynlainen vapaus ja vaihtelevuus 
ovat parasta tässä työssä. Myös se, että saan olla tekemi-
sissä pääasiassa positiivisten asioiden ja ihmisten kanssa 
on minulle tärkeää.  

Minusta piti tulla isona: Ei ainakaan tätä isompi… 

Tätä en tule tekemään: Ballerinana ette tule minua näke-
mään.

Vapaajalalla kesäaikaan: Nautin lämmöstä, pikku 
puuhastelusta ulkoilmassa, grillaamisesta ja saunasta. 
Suomen kesä on ihan ykkönen.

Haaveitani: Tässä elämänvaiheessa ei enää isompia haa-
veita ole. Jos nuo kolme poikaa saisi kasvatettua tervee-
seen arvomaailmaan ja muutenkin yhteiskuntakelpoisiksi 
kansalaisiksi. 

Minä: Kaisa Vihinen

Kotikyläni: Mäntä-Vilppula

Toimenkuvani: Olen Leader PoKon hankeneuvoja 

Kivointa työssäni: Päästä tutustumaan toimialueem-
me erilaisiin (hanke) kohteisiin ja toimijoihin, nähdä 
aikaansaadut tulokset ja tietysti asiakkailta saatu välitön 
palaute työstämme. 

Minusta piti tulla isona: Pienenä taisin haaveilla lasten-
tarhanopettajan ammatista.

Tätä en tule tekemään: Benji-hyppy, laskuvarjohyppy..

Vapaa-ajalla kesäaikaan: Vietän paljon aikaa ulkona las-
ten ja koirien kanssa. Lisäksi tulee vietettyä aikaa grillin 
vieressä, sillä kesäaikaan ruoka tehdään pääsääntöisesti 
ulkona. Keinussa on hyvä ottaa päiväunet ja jätskikin 
maistuu.. :)

Haaveitani: Maasauna! :) Suurta lottovoittoakaan en 
tietysti pahakseni laittaisi, edellyttäisi tietysti sen että 
edes lottoaisin..

www.pokory.fi



Minä: Eeva Lamminen

Kotikyläni: Ruoveden Väärinmaja

Toimenkuvani: Olen Leader PoKon hallituksen varapu-
heenjohtaja, mukana vuodesta 2011 alkaen, toinen vuosi 
varapuheenjohtajana.

Kivointa luottamustoimessani: Pääsee tutustumaan 
uusiin ja mielenkiintoisiin paikkoihin/hankekohteisiin toi-
mialueella. Hyvä ja luottamuksellinen henki kokouksissa 
ja muutenkin avoin toiminta.

Minusta piti tulla isona: Kampaaja

Tätä en tule tekemään: Pilvenpiirtäjien ulkopuolisten 
ikkunoiden pesijä

Vapaa-ajalla kesäaikaan: ”Puuhamaassa” puuhastelu 

Haaveitani: Elää terveenä
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Minä: Merja Kirjasniemi

Kotikyläni: Västilä Orivedellä

Toimenkuvani: Pomoottorin toiminnanjohtaja vielä 
jonkin aikaa.

Kivointa työssäni: Kasvattaa yleissivistystä.

Minusta piti tulla isona: Biologi, ja niin tulikin!

Tätä en tule tekemään: Luopumaan epäilevästä luon-
teestani  - vai mahtaako kumminkaan olla niin?

Vapaajalalla kesäaikaan: Kaikkea kivaa, säätilan mukaan, 
sisällä tai ulkona.

Haaveitani: Se on salaisuus....

Vahti, Merja ja Vekku kesäisessä Västilässä. 
Kuva: Jussi Kirjasniemi.

www.pomoottori.fi
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Alangon Liisa ja  Pomoottori
Pomoottori ry:n hallituksen jä-
senen Liisa Alangon ura toi-
mintaryhmän luottamushen-
kilönä alkoi vuonna 2000, kun 
Pomoottorin toiminta laajeni 
Kaakkois-Pirkanmaalle. Reilus-
sa kymmenessä vuodessa toi-
mintaryhmätyö on muuttunut 
valtavasti.
 – Alkuvuosina kotiin tuli val-
tavat määrät paperia ja halli-
tuksen jäsenet toivat näkemyk-
siään esiin vasta kokouksissa. 
Kokoukset olivat pitkiä, ja itse 
koin silloin, että oli keskityttävä 
oleelliseen, ja sanoa puheen-
vuoron saadessaan oma näke-
mys lyhyesti perusteltuna, ker-
too Liisa Alanko.

 Kokoukset muuttuivat, kun 
muutaman vuoden pääs-
tä Pomoottorissa siirryttiin 
sähköiseen kokousasioiden 
käsittelyyn ensimmäisenä toi-
mintaryhmänä Suomessa. Asi-
oista keskusteltiin etukäteen 
omalla sähköisellä foorumilla 
eli Pomoorumissa. Kuten Liisa 
toteaa:
 – Hallituksen jäsenet ovat ai-
na olleet aktiivisia, mutta Po-
moorumin myötä paikallinen 
hallituksen jäsen on pystynyt 
ns. tarkkailemaan mahdollista 
hanketta jo hyvissä ajoin.
 Erittäin antoisia keskusteluja 
Pomoorumissa onkin käyty.
 – Vaikka joku hanke tuntui 

aluksi ihan pöljältä, sen jälkeen 
kun siitä kuuli toisten mielipitei-
tä, ja siten tutustui asiaan tar-
kemmin, ymmärsi hankkeen 
idean.
 Liisa haluaakin korostaa et-
tei hallitus ei näe paperilta kaik-
kea. Pomoottorissa onkin tutus-
tuttu hankehakijaan ja paikkaan 
syvemmin aina tarpeen vaaties-
sa, mikä on toiminut hyvin. Mut-
ta rajansa kaikella:
 – Hankehakijat tarvitsevat 
apua sopivassa määrin, eivät 
kädestä pitäen.
 Liisa oli myös vuoden Po-
moottorin puheenjohtajana.
 – Se aika jäi mieleeni. Silloin 
alueeseen kävi tutustumas-
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sa uusien EU-maiden aloittele-
via toimintaryhmiä, joille esit-
telimme omia hankkeitamme. 
Puheenjohtajana pääsin näke-
mään myös työnantajaroolin.
 Liisa korostaa, että Pomoot-
torissa työntekijöiden ja halli-
tuksen hyvä suhde on toimi-
nut esimerkillisesti. Osaltaan 
tähän on vaikuttanut se, että 
Pomoottorissa on pyritty pitä-
mään vuosittain nk. kehittämis-
päivä eli lauantai, jolloin käy-
dään läpi ajankohtaisia asioita.
 – Niistä sain, ja kaikki saivat, 
eväitä elämään ja toimintaryh-
mätoimintaan. Päivien sisältö 
on ollut vankkaa asiaa, ja asi-
oita on käsitelty eri lähestymis-
kulmista. Kehittämispäivinä on 
oikeasti syntynyt uutta ja nii-
den jälkeen on ymmärretty niin 
toisiamme kuin asioita enem-
män.
 Paitsi päättäjinä Pomootto-
rin hallituksen jäsenillä on ollut 
merkittävä rooli myös tiedotta-

jina. Kuten Liisa toteaa:
 – Olen kertonut hankerahoi-
tuksesta useille, jotka ovat sit-
ten toteuttaneet hankkeen. Li-
säksi olen saanut olla mukana 
isompien hankkeiden ohjaus-
ryhmissä ja olen toiminut ihan 
käytännön tasollakin tekijänä. 
Olen tyytyväinen siihen, että 
kylillä toteutettiin Pomootto-
rin aikana pienempiä hankkei-
ta, kuten rantojen kunnostusta, 
ampumaratojen parantamista, 
kokoontumistilojen kohennusta 
ja vastaavia. Ne ovat nyt tärkei-
tä kiintopisteitä. Näiden hank-
keiden lisäksi Liisan mieleen 
ovat jääneet terveydenedistä-
mishankkeet, joita Tampereen 
Diabetesyhdistys toteutti Po-
moottorin toimialueella.
 – Kuinka muutoin olisi maa-
laiskylille saatu huippuammat-
tilaisia kertomaan muun muas-
sa silmen terveydestä tai siitä, 
miten hoidan selkääni? Aina-
kaan kunnan toimesta ei ole 

tällaista kaiken kattavaa en-
naltaehkäisevää toimintaa ta-
pahtunut. Kylillä onkin alkanut 
toimia muun muassa liikunta-
ryhmiä ja esimerkiksi yhteis-
työssä apteekin kanssa on seu-
lottu diabetesriskiä, mitattu 
verensokeria jne. Hanke on siis 
jäänyt elämään. 
 Mutta millaisin mielin eteen-
päin? 
 – Tyytyväisenä ja kiitollisena, 
ylpeänä Pomoottorista. Minut 
oli valittu Kantrin hallituksen 
varajäseneksi ja yritän perehtyä 
Kantrin alueeseen ja toiminta-
tapaan. Omaksi roolikseni kat-
son lähinnä tiedonvälityksen 
Kantrin toiminnasta paikallisel-
la tasolla. Pomoottori on kui-
tenkin aina lähinnä sydäntäni 
ja sitten kun toiminta loppuu, 
muistelen sitä hyvällä. 

Teksti ja kuvat 
Merja Kirjasniemi

Pomoottorissa siirryttiin sähköiseen kokousasioiden 
käsittelyyn ensimmäisenä toimintaryhmänä Suomessa. 
Asioista keskusteltiin etukäteen omalla sähköisellä 
foorumilla eli Pomoorumissa.
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Minä: Marja Vehnämaa

Kotikyläni: Kotoisin Vanhastakylästä joka oli silloin vielä 
Sääksmäkeä, nykyisin asustan Kyröskoskella Hämeenky-
rössä

Toimenkuvani: Pirkanmaan kyläasiamies

Kivointa työssäni: Ei koskaan kahta samanlaista päivää, 
mutta kaikista kivointa on käydä kylässä.

Minusta piti tulla isona: Laivakokki. Sisko tosin väittää 
että ihan pienenä minusta piti tulla riptiis-tanssija. Mutta 
niinhän se sisko aina väittää kaikenlaista

Tätä en tule tekemään: No en aio alkaa riptiis-tanssijaksi

Vapaajalalla kesäaikaan: Mökillä erämaajärven saaressa 
mm. luen, otan aurinkoa, teen käsitöitä ja kalastan, eli 
vietän villiä ja vapaata elämää ilman sähköisiä härpäkkei-
tä

Haaveitani: Ne on niitä ihan tavallisia arjen pieniä tähti-
hetkiä. 

Minä: Anne Mastomäki

Kotikyläni: Hämeenkyrön puoleinen Pinsiö

Toimenkuvani: Olen Pirkan Kylät ry:n puheenjohtaja 
kolmatta vuotta ja Pinsiö-Seura ry:n sihteeri vuodesta 
1996 muistaakseni. Oikeaksi työkseni teen kotipalvelu- ja 
toimistohommia Pirkanmaan Maaseutuosuuskunnan 
kautta.

Kivointa työssäni: Yhdistyshommissa kivointa on ollut 
päästä katsomaan Suomen kylätoimintaa monesta kul-
masta ja monessa paikassa eri puolilla maata. ”Oikeassa 
työssä” kivointa on aina tyytyväinen asiakas.

Minusta piti tulla isona: Ei aavistustakaan, en tiedä vielä-
kään mitä piti tulla, tuli vain ISO

Tätä en tule tekemään: En suostu jalallani astumaan yh-
teenkään Särkänniemen pyörivään tai heiluvaan härve-
liin, vuoristoradasta puhumattakaan!!!

Vapaajalalla kesäaikaan: Odotan, että pääsisi tekemään 
vihtoja, marjaan ja sieneen. Odotellessa voi vaikka grilla-
ta ja ratkoa ristikoita.

Haaveitani: Saada sen verran lottovoittoa, että voisi 
uusia keittiön ja saunan.

www.pirkankylat.fi
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Leader-toiminnan 
lisäarvoa etsimässä

Leader-toiminnan odotetaan tuottavan lisäar-
voa muulla tavoin tehtävään kehittämistyöhön 
verrattuna. Tämä on selkeä asia. Sen sijaan ei 
ole ihan selvää se, että mikä on tilanne lisäar-
von syntymisen suhteen. Jossain todetaan, et-
tä lisäarvoa syntyy, toisaalla puolestaan tode-
taan, että sitä ei synny, ja onpa niinkin sanottu, 
että meiltä puuttuvat välineet syntyvän lisäar-
von tunnistamiseen ja esiin tuomiseen. Joten 
asia on niin tai näin tai jotenkin muutoin. 

Minua on jo muutamia vuosia vaivannut tämä 
lisäarvo. Kyseessä on aika tärkeä asia Leader-
toiminnan osalta, voisipa sanoa, että sen ole-
massaolon oikeutus. Yritin muutamien vuosien 
ajan saada jonkin tutkimuslaitoksen tai muun 
tahon tarttumaan asiaa. Mutta eipä kukaan ot-
tanut asiasta koppia, vaikka monin eri tavoin si-
tä yritin eri tahoille tyrkyttää. Tartuin sitten lo-
pulta itse asiaan ja rupesin hieman tutkimaan 
Leader-toimintaan liittyvää lisäarvoa.

Kun paneuduin asiaan, vastaani tuli monta 
asiaa, jotka hämmästyttivät minua suuresti. 
Jos ajatellaan, että lisäarvo on Leader-toimin-
nan kannalta melkoisen tärkeä asia, niin on ai-
ka kummallista, että siihen liittyviä tutkimuksia 
tai muuta materiaalia on ällistyttävän vähän. 
Löysin vain yhden tähän aiheeseen kohdistu-
van tutkimuksen tai vastaavan, nimittäin vuon-
na 1999 EU:ssa tehdyn selvityksen Assessing 
the added value of the LEADER approach.  Li-
säksi aihetta on sivuttu muutamissa muissa jul-
kaisuissa, kuten Euroopan Tilintarkastustuo-
mioistuimen Leader-toimintaa käsittelevässä 
tarkastusraportissa vuodelta 2010. 

Toinen minua hämmästyttänyt asia liittyi siihen, 
että lisäarvoon voi törmätä sitä tunnistamatta. 
Sanon näin, koska oikeastaan meiltä puuttuvat 
välineet lisäarvon tunnistamiseen ja  esille tuo-
miseen sekä niiden välineidenkäytössä tarpeen 
olevat lähtötiedot. Näkisin, että nämä välineet 
olisivat sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-palvelun 
tyyppisiä vaikuttavuuden arvioinnin välineitä. 
Jotta tällaisia välineitä voitaisiin käyttää, tarvi-
taan eräitä tietoja lähtökohdiksi. Vaikuttavuut-
ta peilataan toiminnalle asetettuihin tavoittei-
siin. Leader-toimintaan liittyvän lisäarvon osalta 
tällaisia tavoitteita ei ole juurikaan määritelty tai 
ne ovat hyvin yleisellä tasolla. Joten tavoittelem-
me Leader-toiminnassa lisäarvoa, mutta emme 
osaa sanoa sitä, millaista se on. Ja vaikka tunnis-
taisimmekin syntyvää lisäarvoa, emme osaa sa-
noa, että onko sitä syntynyt riittävässä määrin vai 
ei. Vaikuttavuutta arvioitaessa on tarpeen tun-
nistaa myös vaikutusten syntyprosessi. Tämä on 
tarpeen mm. siksi, että osaamme tunnistaa vai-
kutuksista ne, jotka johtuvat nimenomaan tutki-
tusta asiasta, tässä tapauksessa Leader-toimin-
nasta, ja mitkä vaikutukset puolestaan syntyvät 
jonkin muun asian vuoksi. Eipä meillä ole näis-
tä syntyprosesseistakaan tietoa. Mittarin tekemi-
nen on aika hankalaa, jos ei osaa sanoa sitä, mi-
tä mittaa. 

Vähäisen olemassa olevan materiaalin ohella 
tartuin asiaan tekemällä Leader-ryhmien toimin-
nanjohtajille kyselyn ja haastattelemalla kahta 
toiminnanjohtajaa. Saamieni vastausten perus-
teella määrittelin lisäarvolle seitsemän erilais-
ta ilmenemismuotoa: rahoituksellinen täydentä-
vyys, kehittäjäksi rohkaistuminen, kehittämistyön 



20

kokonaispaketti, paikallisten resurssien mobili-
sointi, toimijoiden verkottaminen, päätöksente-
on paikallistuntemus ja paikallinen näkökulma 
sekä paikallinen päätösvalta. Hieman nuo ilme-
nemismuodot menevät toistensa kanssa pääl-
lekkäin ja myös sitä esiintyy, että joku lisäarvon 
muoto on osin tuottamassa myös jotain muu-
ta lisäarvon muotoa, mutta tuossa listassa olen-
naisinta on se, että Leader-toiminnassa syntyy 
hyvin monenlaista lisäarvoa. Sitä on montaa 
muutakin muotoa kuin muutamissa lähteissä 
mainittu rahoituksellinen täydentävyys. Tarkas-
telen seuraavaksi hieman kutakin näistä lisäar-
von muodoista.

Rahoituksellinen täydentävyys tarkoittaa sitä, 
että Leader-toiminnan kautta tukea saavat toi-
mijat, jotka eivät sitä muuta kautta saisi. Tyypil-
lisimpiä tapauksia ovat pienet hankkeet ja yri-
tystuet. Yritystukien kohdalla kyseessä on usein 
samalla myös alkava yritys. Pienuuden ohella 
täydentävyys voi toteutua esimerkiksi myös sil-
loin, kun kyseessä on innovatiivinen toimenpide 
tai toimiala, jonka ELY-keskus on linjannut pois 
omasta rahoituksestaan. 

Leader-ryhmän “kädestä pitäen” asiakasta 
opastavan toiminnan myötä kehittäjäksi roh-
kaistuu monia toimijoita, jotka eivät hakisi tu-
kea muiden rahoitusvälineiden kautta. Tämän 
avun, kanssa kulkemisen, ohella toki hankkeissa 
auttaa myös se, että kuntien rahoitusosuuden 
ansiosta tukitaso on yleensä Leader-toiminnas-
sa parempi kuin muissa rahoitusmuodoissa. 

Leader-toimintaa voi kutsua kokonaispaketik-
si, sillä Leader-ryhmällä on käytössään välineet 
ensimmäisestä ideasta valmiiksi toimenpiteeksi 
asti eli aktivoinnin ja neuvonnan ohella käytös-
sä on myös rahoitus, jonka avulla syntynyt idea 
voidaan laittaa toimeksi. Leader-toimintaa voi 
kutsua kokonaispaketiksi myös siksi, että Lea-
der-ryhmän apu ja mukana olo asiakkaan toi-
menpiteessä on hyvin monimuotoista.

Noin puolet Leader-toiminnan taloudellisista 
resursseista tulee Leader-ryhmien omalta alu-
eelta, sen kunnilta, yrityksiltä, yhdistyksiltä ja 
muilta toimijoilta. Lisäksi mukaan saadaan pai-
kallista osaamista ja muita resursseja, joista on 
kehittämistyössä hyötyä. Irlannissa tehdyn sel-
vityksen mukaan huomattava osa näistä resurs-

seista ei päätyisi muun kehittämistyön pariin. 
Joten Leader-toiminta saa erilaisia paikallisia re-
sursseja hyvin liikkeelle. 

Yhteistyö on mukana hyvin monessa Leader-toi-
mintatavan erityispiirteessä, joten se on Leader-
toiminnassa tärkeä asia. Leader-ryhmä on aktii-
vinen, kun rakennetaan yhteistyötä sen omalla 
alueella ja myös alueelta ulospäin. Tällainen 
rooli ei kenties ole ollut aiemmin millään kysei-
sen alueen toimijalla. Leader-ryhmällä on hyvä 
lähtökohta tähän työhön, koska se on toimijana 
neutraali. Koska eräs Leader-toimintatavan eri-
tyispiirteistä on sektorirajojen ylittäminen, näitä 
yhteistyösuhteita syntyy usein myös sellaisten 
tahojen kesken, jotka eivät aiemmin ole toimi-
neet yhdessä, joten yhteistyön määrän lisäänty-
misen ohella usein tuloksena on myös sen moni 
muotoistuminen. Lisäksi täytyy muista yhteis-
työn kansainvälinen ulottuvuus, joka liittyy Lea-
der-toimintaan. 

Leader-toiminnassa päätöksiä tekevät paikalli-
set ihmiset, jotka tuntevat oman alueensa erit-
täin hyvin. Paikallistuntemuksen ohella näin 
päätöksentekoon saadaan mukaan myös paikal-
lisia painotuksia ja sen puntarointia, miten ra-
hoitettavaksi tuleva toimenpide palvelee aluet-
ta, esimerkiksi tuo sinne palvelun, joka sieltä on 
puuttunut. 

Leader-toiminnan myötä osallisuus vahvistuu. 
Päätöksiä rahoituksen myöntämisestä on teke-
mässä paikallisista ihmisistä koostuva Leader-
ryhmän hallitus, ei jokin viranomainen. Lea-
der-toiminta tarjoaa kanavan osallistumiseen 
ihmisille, joita esimerkiksi politiikka ja muut pe-
rinteisemmät osallistumisen kanavat eivät kiin-
nosta. Ja onhan Leader-toiminta itsessään myös 
erään demokratian muodon mukaista toimin-
taa, nimittäin tekemisen demokratian. Leader 
on väline, jonka avulla ihmiset voivat laittaa toi-
meksi tärkeiksi kokemiaan asioita.   

Leader-toiminta tuottaa siten hyvin monenlai-
sia asioita, joita voi sanoa sen tuottamaksi lisä-
arvoksi. Nämä asiat jäisivät osin tai kokonaan 
toteutumatta, jos meillä ei olisi käytössämme 
Leader-toimintaa.

Heikki Konsala
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Ikääntyneiden paloturvallisuus

Suomi on paloturvallisuuden näkökulmasta huonossa jamassa kansainvälisesti tarkasteltuna. Jo pit-
kän aikaa tulipaloissa on kuollut sata ihmistä vuodessa. Tilastollista vaihtelua on vuosittain suuntaan 
ja toiseen. Tämä synkkä keskiarvo kuitenkin pitää sitkeästi pintansa. Tulipalon uhrin profiili on hil-
jalleen muuttunut stereotyyppisestä kaljoittelevasta möhömahasta ja ikääntyneiden osuus on ollut 
nousussa. Yli 60-vuotiaiden uhrien määrä on jo lähes puolet kaikista uhreista.
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Väestömme elää yhä pidempään 
ja yhä huonokuntoisempina omis-
sa kodeissaan, usein yksin. Harvaan 
asutuilla alueilla palokuoleman ris-
ki on moninkertainen verrattuna 
taajamaan. Omatoimisen tulipalos-
ta pelastautumisen näkökulmasta 
sen sijaan ei ole merkityksellistä on-
ko asunto kaupungissa vai haja-alu-
eella. Pelastuslaitos pystyy pelasta-
maan syttyneen asunnon asukkaan 
vain harvoin. Asukkaan olisikin itse 
kyettävä poistumaan asunnostaan 
2-3 minuutin kuluessa tulipalon syt-
tymishetkestä. Tuon ajan kuluttua 
selviytyminen ei ole enää mahdol-
lista. Omatoiminen poistuminen 
riittävän ajoissa on vaikeaa mikäli 
toimintakyky (liikkumiskyky, havain-
tokyky tai ymmärryskyky) on alen-
tunut.

Pirkanmaan pelastuslaitos on kiertänyt kotihoidon asiakkaiden koteja vuosien 2013 ja 2014 aikana 
ja arvioinut keskeisimpiä paloriskejä. Näiden kohteiden eräinä olennaisimpina tulipalovaaran aihe-
uttajina voidaan mainita:

• Ruuan laittoon ja lieteen liittyvät riskit ilmeisiä
• Liikkuminen mahdotonta tai liian hidasta tulipalosta poistumisen takaamiseksi
• Muistisairaiden kyvyttömyys toimia tulipalossa tarkoituksenmukaisesti
• Tupakointi
• Päihteiden käyttö.

Riskejä voidaan torjua mm. huolellisuudella ja ylläpitämällä hyvää siisteyttä. Lieden ja sen ympä-
ristön pitäminen siistinä on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Levyjen peittäminen kansilla ei myöskään 
edistä paloturvallisuutta sillä kannet kuumenevat siinä missä itse levytkin. Iän tuomien muistiongel-
mien myötä on tavallista, että liesi jää valvomatta päälle ja aiheuttaa asuntopalon. Turvallisuudes-
ta huolehtiminen on ennen kaikkea asukkaiden ja heidän läheistensä vastuulla. Pelastuslaitos ei tee 
asuntokohteisiin palotarkastuksia vaan postittaa omavalvontasuunnitelman. Asukkaan on itse huo-
lehdittava omasta turvallisuudestaan.
 Kodin varustukseen kannattaa sisällyttää palovaroittimet, sammutuspeite ja käsisammutin. Huo-
lellisuudesta ja ennakoivista toimenpiteistä huolimatta rakennuspaloja kuitenkin syttyy, noin 6000 
vuosittain. Asuntopalon kyseessä ollessa asukkaan on itse kyettävä havaitsemaan palo tai varoitti-
men signaali, reagoimaan siihen järkevästi ja poistumaan 2-3 minuutissa. Mikäli tämä ei ole mahdol-
lista, asunto tulisi varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla. Vain sillä voidaan poistaa palokuo-
leman riski kun asukkaan toimintakyky on alentunut.
 Pirkanmaalaisten turvallisuustoimijoiden verkosto, Pirkanmaan Turvallisuusklusteri, on kehittänyt 
tähän tarpeeseen yksittäisen asunnon suojaamiseen tarkoitetun automaattisen sammutuslaitteis-
ton. Laite vastaa suorituskyvyltään ja toimintavarmuudeltaan standardin mukaisia sprinklerijärjes-
telmiä. Tuotteesta on saatavilla lisätietoja Caverion Suomi Oy:n sammutusratkaisut yksiköstä.
 Nykyisen poliittisen linjauksen mukaisesti pitkäaikainen hoito toteutetaan pääsääntöisesti omissa 
kodeissa. Laitoshoidosta pyritään pidättäytymään ja sitä järjestetään vain erityistapauksissa. Kotei-
hin tuodaan laaja skaala erilaisia suoriutumista tukevia palveluita ja kodin luonne onkin osin muut-
tunut hoitolaitoksen suuntaan. Kodin paloturvallisuuskin tulee siis nostaa yhtä hyvälle tasolle kuin 
se olisi hoitolaitoksessa. Palokuolemien ehkäisy on teknisesti yksinkertaista ja hinnaltaan maltilliset 
tarvittavat järjestelmät ovat olemassa. Hyvän paloturvallisuustason saavuttaminen edellyttää yh-
teiskunnan ohjeistuksen tarkentamista mm. asunnon muutostöiden osalta. Tarvitaan siis uusi toi-
mintamalli. Kun kotiin aletaan järjestää hoivapalveluita, paloturvallisuus tulee samalla nostaa hyväl-
le tasolle asentamalla automaattinen sammutuslaitteisto. 

-Pirkanmaan turvallisuusklusteri,
Iäkkäiden henkilöiden asumisen turvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen-verkosto
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Tämän päivän nuoret ovat huomispäivän aikui-
sia. Se, missä nuo ihmiset asuvat ja vaikuttavat, 
on tulevaisuuden yhteiskunnan kannalta avain-
kysymys. Halutaanko Suomessa, että nuoria on 
myös maaseutualueilla? Vai onko yhteiskun-
nallemme edullista, että huomispäivän aikuiset 
asettuvat elämään vain ja ainoastaan yhä tii-
viimmiksi rakennettaviin kaupunkeihin. 
 Tämän hetken valinnat, säästöillä perustellen, 
ohjaavat monin tavoin nuoria pois pienemmiltä 
paikkakunnilta. Koulumaailmassa jo ala-astei-
käisten keskimääräiset matkat kodin ja opinah-
jon välillä ovat kasvaneet huomattavasti. Syynä 
on tietenkin kouluverkon supistaminen, joka on 
lakkauttanut sen lähimmän koulun ja siirtänyt 
lapset yhä pidentyvien koulukyytien armoille. 
Osittain kehitystä voidaan selittää pienentyvil-
lä ikäluokilla, mutta edelleenkin jokaisen kou-
lun lakkauttamisessa kyse on valinnasta. Usein 
tuo valinta on maaseudun kylille ja siellä asuvil-
le lapsiperheille kielteinen.
 Tällä hetkellä suunnitteilla on uudistus, joka 
jatkossa edellyttää lukiokoulutuksen järjestä-
jältä 500 oppilaan yksikköä. Esimerkiksi Mänt-
tä-Vilppulan, Ruoveden, Virtain ja Keuruun lu-
kioiden yhteenlaskettu oppilasmäärä ei tällä 
hetkellä riitä tuohon. Siis neljän nyt toimivan 
oppilaitoksen oppilaat yhteensä eivät täyttäisi 
edellytyksiä yhdelle lukiolle. Maantietä näiden 
koulujen väliin mahtuu melko lailla. Jos oppi-
laitosverkostoa todella karsitaan tuohon suun-
taan, tarkoittaa se lukio-opiskelijan muuttamis-
ta lähemmäksi koulua. Jos tähän asti lukiota on 
käyty pääsääntöisesti kotoa käsin, siirretään 17-
vuotiaat tulevaisuudessa opiskelijabokseihin. 

Nuorissa on tulevaisuus, 
myös maaseudullako?

Kummoinen ennustus ei ole sekään, jossa jo-
ka tapauksessa kotoa häädetty nuori lähtee-
kin 70 kilometrin päässä sijaitsevan ”lähiluki-
on” sijasta vielä kauemmaksi ”isolle kirkolle.” 
Seuraavaksi joutaa lopettamaan sen lähiluki-
onkin…
 Pienemmistä kaupungeista on aivan viime 
aikoina lopetettu paljon toisen asteen nuorille 
suunnattua koulutusta. Yksi kuulemani perus-
te on se, että nuori opiskelija tarvitsee kunnon 
kampuksen. Tämä voi toteutua vain isoissa yk-
siköissä. No, perustelu todella tuokin… Eikö 
valinnan vapaus ja erilaiset vaihtoehdot ole jo 
arvo sinänsä? Taustalla on ehkä sittenkin aika 
yksipuolinen ja yksinkertainen ajattelu. Ajassa, 
joka korostaa teknologisia innovaatioita sekä 
ajan ja paikan merkityksen vähenemistä, moi-
nen vaikuttaa hieman ristiriitaiselta. 
 Maaseudun päättäjiltä ja organisaatioiden 
vastuuhenkilöiltä vaaditaan yhä enemmän sit-
keyttä ja kekseliäisyyttä varautua haasteisiin ja 
välttää uhkaavat karikot. Onneksi suomalainen 
maaseutu on ennenkin osannut pitää nenän-
sä pinnalla ja siinä samassa pönkittänyt koko 
maata. Se onnistuu nytkin tavalla tai toisella. 
 Tärkeintä on säilyttää usko siihen, että meillä 
on maailman paras maaseutu ja yhä edelleen 
se on äärettömän hyvä kasvuympäristö nuori-
solle. Pidetään huolta nuoristamme ja löyde-
tään yhdessä uhkakuviin ratkaisuja. Maaseu-
dulla on edelleen elämisen oikeus, niin nuorilla 
kuin vanhoillakin.

Juha Kolhinen
Leader-ryhmä PoKo ry:n toiminnanjohtaja          
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Iloisen Pojan lähiruoka-auto
Yritän kylällä

Tannisen Chilinen jatkaa  hyvin alkanutta Iloisen Pojan Liha-auton 
toimintaa mutta uudistuneella konseptilla. Valikoimissa on laaduk-
kaiden kotimaisten lihatuotteiden lisäksi laaja valikoima muitakin 
lähituottajien tuotteita. Konseptin voisikin kiteyttää lauseeseen:  
Lähiruokaa lähellesi tuotuna.

Lähiruoka-auto kiertää Pirkan-
maan maalaiskyliä toukokuun 
viimeisestä viikosta alkaen ai-
na syyskuun loppuun asti. Yrit-
täjäpariskunnan, Anna ja Pasi 
Tannisen mukaan ajatus kaup-
pa-autosta lähti liikkeelle oike-
astaan kolmesta erilaisesta ta-
voitteesta: 
 – Halusimme viedä palvelua 

alueille, joista palvelut puuttu-
vat sekä tehdä hiljaisiin kyliin 
kauppa-auton vierailusta ko-
ko kylän sosiaalinen tapahtu-
ma. Kolmantena ajatuksena oli 
auttaa paikallisia tuottajia tuo-
maan tuotteensa esille ja myyn-
tiin. Ongelmanahan pientuotta-
jilla on se, että tuotantomäärien 
ollessa pieniä, on tuotteita vai-

kea saada suurten ketjuliikkei-
den hyllyille.
 Tämä on tuttua yrittäjäpa-
riskunnalle, sillä he itsekin ovat 
pientuottajia omalla Tannisen 
Chilinen -tuotemerkillään. Tämä 
projekti mahdollistaa lähituotta-
jien laajamittaisen yhteistyön ja 
vie tuotteita keskitetysti yli kuu-
teenkymmeneen kylään ja lähi-
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öön suuren yleisön nähtäväksi.
Syksyllä, mökkiläisten lähdet-
tyä kaupunkiin, reitit vaihtuvat 
tiheämmin asutuille alueille ja 
erilaisiin tapahtumiin. 
 – Toki palvelemme talvella-
kin haja-asutusalueita, mikäli 
kysyntää riittää mutta yrittäji-
nä meidän on tietysti ajateltava 
myös kannattavuutta, jotta toi-
minta voi jatkua.
 Auton valikoima painottuu li-
hatuotteisiin, mutta tarjolla on 

myös mm. tuoretta leipää, kui-
valeipää, juustoja, maatiaisleh-
män maitoa sekä siitä valmis-
tettuja herkullisia jogurtteja, 
tuoreita kananmunia, jauho-
ja ja hiutaleita, vihanneksia, 
mausteita sekä paljon muuta 
lähiruokaa. Joukkoon mahtuu 
tietysti myös  Tannisen Chilisen 
omat, täysin säilöntäaineetto-
mat, herkulliset kastikkeet ja 
hillokkeet. 
 Suurin osa tuotteista ovat Pir-

Lähiruoka-auton reitit ja tietoa tuotevalikoimista 
löytyy facebookista: 

www.facebook.com/iloisenpojan

Yritän 
kylällä

Juttusarjassamme kylältä käsin yritystään pyörittävät kertovat 
työpäivästään ja yrittäjäkokemuksistaan sekä miksi ovat 

valinneet kylällä asumisen ja yrittämisen kaupungin sijasta. 

JUTTUJA KAIVATAAN!
Haluatko kertoa omasta näkökulmastasi itse, tai suostutko 

haastateltavaksi? Voit myös ilmiantaa erikoisen kyläyrittäjän 
esiteltäväksi. Ehdotukset ja juttuideat kyläasiamiehelle: 

marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

kanmaalaisia ja vähintäänkin 
suomalaisia, yhtäkään ulkomais-
ta tuotetta ei hyllyiltä löydy. 
 Kauppa-autossa on siis käy-
tännössä kaikki, mitä hyvän 
ruoan valmistamiseen kaiva-
taan ja tarvittaessa ruoan lait-
toon hurahtanut kuski huikkaa 
mukaan vielä helpon ja var-
masti maistuvan reseptin!

Teksti ja kuvat 
Anna Tanninen
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Suomen Kylätoiminta ry Valtakunnallinen paikal-
listoimijoiden ohjelma 2014-2020  ”Voimistuvat 
kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt” valmistui ke-
väällä 2014 vuoden valmsitelun jälkeen. Ohjel-
ma kattaa kylätoiminnan ja Leader-työn lisäksi 
myös kaupunginosatoiminnan ja lähidemokrati-
an. Uusi ohjelma sisältää kaikkiaan 53 toimenpi-
de-ehdotusta, joita toteutetaan vuodet 2014 – 
2020. 
 Paikallisiksi kehittäjiksi voidaan kuntien lisäk-
si laskea lukuisia yhdistyksiä, joiden työtä ja yh-
teistyötä tarvitaan. Voimistuvat kylät – vahvis-
tuvat lähiyhteisöt -ohjelma keskittyy Suomen 
Kylätoiminta ry:n piiriin kuuluviin, onhan se yhä 
keskeisempi ja runsaampi verkosto paikallises-
sa kehitystyössä ja tarvitsee jäsennystä. Ohjelma 
suhtautuu avoimesti kumppaneihin.
 Ohjelman kyläkuva nojautuu tutkimus- ja ti-
lastotietoon. Suomen kylien määrä jatkaa hi-
dasta vähenemistään, mutta ei autioitumisen 
vaan kylien yhteen liittymisten vuoksi. On pie-
niä, asukkaitaan menettäviä ja säilyttäviä, mut-
ta myös kasvattavia kyliä ja useiden tuhansien 
asukkaiden kirkonkyliä. Elinvoima ja tulevaisuu-
den näkymät riippuvat kylän kokoa enemmän 
sen eteen tehtävästä työstä. Kylien ja kaupun-
ginosien ratkaisuja vaativat kysymykset eroavat, 

Paikallistoimijoiden valtakunnallinen ohjelma 
”Voimistuvat kylät – Vahvistuvat lähiyhteisöt” valmistui

mutta paikkaperustaisessa toiminnassa ja suh-
teessa kuntaan ne ovat samanlaisia. Olennaista 
ohjelman laadinnassa ei ole analyysi paikan ti-
lasta vaan kehittämistyön mobilisointi sinne. 
 Ohjelma korostaa paikallisen kehittämisen piir-
teinä paikkaperustaisuutta ja monialaisuutta ts. 
toimenpiteet tähtäävät nimenomaan paikan eli 
kylän, kaupungin tai kunnan osan tai laajemman 
alueen kehittämiseen. Monialaisen vastuunkan-
non merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen. Yh-
teiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteos-
sa tosiasiaa ei vielä riittävästi oteta huomioon. 
 Uusi ohjelma kattaa selvästi aiempaa laajem-
min paikallistoiminnan kentän ja onnistuu silti 
oleman tekstimäärältään edeltäjiään lyhyempi 
eli tiiviimmin kirjoitettu. Ohjelmassa kerrotaan 
ensin, mikä on keskeisten paikallisten kehittäjien 
tila ja miten siihen on päästy. Siinä asetetaan ta-
voitteet ohjelmakauden loppuun (2020) ja mää-
ritellään monitasoisen paikalliskehittäjien ken-
tän tehtävät.
 Ohjelmaa voi tilata toukokuusta lähtien SYTYn 
toimistolta: marianne.lemettinen@kylatoimin-
ta.fi. Sitä on myös jonkin verran Pirkan kylien toi-
mistolla, josta voit myös pyytää sitä itsellesi. 

Pipsa Salolammi

Ohjelma verkossa: 
www.kylatoiminta.fi
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Tilaa SYTYn ansiomerkki
Onko kylälläsi joku pitkään toiminut kyläkehittäjä, 
jota olisi mukava muistaa jotenkin hienosta työstä? 

Suomen Kylätoiminta ry:n ansiomerkit ovat juuri näitä tilanteita 
varten. SYTYn toimistolta voi tilata pronssisen, hopeisen ja kultaisen 
ansiomerkin. Niissä on pidikkeenä tupella varustettu neula. Prons-
sisen ja hopeisen merkin myöntämisoikeus on Suomen Kylätoimin-
ta ry:n lisäksi maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä ja 
kyläyhdistysten hallituksilla.

Ansiomerkkien hinnat: Pronssinen 30 euroa, hopeinen 60 euroa 
ja kultainen 100 euroa. Kylätoiminnan viirin hinta on 30 euroa. 
Hintaan sisältyvät postituskulut. Ansiomerkkejä voi tilata SYTYstä, 
info@kylatoiminta.fi.

Ansiomerkkien jakoperusteet:

Pronssinen: Vähintään 6 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoimin-
nan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. 
Myöntöoikeus maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä 
ja kyläyhdistyksillä.

Hopeinen: Vähintään 12 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoimin-
nan tai toimintaryhmätyön luottamus- tai toimihenkilötehtävissä. 
Myöntöoikeus maakunnallisilla kyläyhdistyksillä, toimintaryhmillä 
ja Suomen Kylätoiminta ry:llä.

Kultainen: Erityisen painavat ansiot paikalliskehittämisessä. Ei var-
sinaista vähimmäisaikarajaa, mutta myönnetään hyvin säästeliäästi. 
Myöntöoikeus Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksella. Anomukseen 
liitettävä cv (luottamus- ja yhdistystoiminta, maaseudun ja kylien 
kehittämistoiminta).
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Maija Pispa auttaa maatalous-
yrittäjiä jaksamaan

Siviilissä nainen laulaa, ajaa moottoripyörää ja käy rastilta rastille.
 – Olen itse semmoinen, että haluaisin ratkaista kaiken. Onneksi 
ammatillisuus on saanut sen verran vallan, etten yritä järjestää 
ihmisten elämää heidän puolestaan.

Ylöjärveläisen Maija Pispan ve-
tämä Sastamalan seurakunnan 
Maatalousyrittäjien työhyvin-
vointihanke palkittiin keväällä 
Leader Joutsenten reitin vuoden 
hankkeena. Maijan suorasanai-
nen kerronta ilman kaunisteluja 
sai mediassa palstatilaa ja hanke 
näin ollen mukavasti julkisuutta. 
 Mikään yhden naisen show ei 
työhyvinvointihanke ole – yhteis-
työkumppaneita tarvitaan. Mut-
ta Maijan rooli on väkisinkin iso: 

hän on se, joka kohtaa viljelijät, 
kuuntelee ja keskustelee sekä oh-
jaa tarvittaessa lisäavun piiriin. 
 – Vaatii luontoakin mennä toi-
sen elämään ja kyselemään. 
Toiminnan täytyy olla asiakas-
ta kunnioittavaa ja lähteä hänen 
lähtökohdistaan. Välillä on sanot-
tava suoraankin. Ei pelitä, että 
näen toisen menevät kahtasataa 
mettään, mutten raaski huo-
mauttaa siitä. 
 Välillä Maija joutuu sanomaan, 

että jos autan saamaan tämän 
asian kuntoon, sinun on miellet-
tävä uusi toimintatapa. Muuten 
olet kohta uudelleen samassa ti-
lanteessa.
 Toki on niitäkin, joita ei ole mi-
tään mahdollisuutta auttaa. 
 – Jos haluaa asioiden menevän 
paremmin, mutta ei halua muut-
taa mitään, ollaan umpikujassa. 
Silloin ihminen tekee niin kuin ai-
na ennenkin haluamatta haastaa 
itseään. 
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Elämä kouluttaa 

Maijalla on aina ollut tietynlainen 
kiinnostus oman henkisen jaksa-
misen ja henkisen kehittymisen 
opiskeluun. Hänellä on kirkon nuo-
risotyönohjaajan koulutus ja eri-
tyisnuorisotyö tuli tutuksi ennen 
maanviljelijäksi ryhtymistä. Tuol-
lon hän suoritti maa- ja metsätalo-
uden perustutkinnot. 
 Se kovin koulu onkin käyty omal-
la tilalla.
 – Olin 25-vuotias, kun isäni kuoli. 
Samaan aikaan Suomi siirtyi EU:iin. 
Näistä lähtökohdista otin tilaa hal-
tuun. 
 Maija viljeli itse 16 vuotta. Sitten 
oli myönnettävä, etteivät voimat ja 
rahat riitä. Mielessä on yhä kirkkaa-
na eräskin kerta, jolloin väsymys ja 
järki eivät lyöneet kättä. Samaan 
aikaan oli avioerokin päällä.
 – Olin ollut koko päivän puimas-
sa ja ajattelin viedä vielä puimurin 
yhdelle perälohkolle, että on sitten 
aamulla siellä valmiina. Olin ihan 
puhki. Painelin kauheeta haipak-
kaa kylätiellä, sain just isoimman 
vaihteen silmään, kun tuli auto vas-
taan. Sen verran ohjasin sivuun, 
että ne puimurin peltopaineessa 
olevat etupyörät osuivat tien kes-
kellä oleviin kuoppiin ja se lähti te-
kemään heijausliikettä. Puimuri-
han ei ole sitten enää mitenkään 
ohjattavissa. Se ajautui tien reu-
naan, joka petti ja minä olin siellä 
ojassa kyljelläni puimurin kanssa 
ja totesin, että se oli Tosi Kannatta-
vaa. Se oli semmonen ajan ja ener-
gian säästö ettei mitään tolkkua. 
 – Kun huomaan, että tulossa on 
se kauheella kiireellä -vaihde, pis-
tän itseni rauhoittumaan.

Omaa paikkaa etsimässä 

Maija Pispalla oli hevostalli vie-
lä muutaman vuoden hänen jo 
vuokrattuaan pellot naapurille. 
 – Kun lähdin muualle töihin, 
olin lastensuojelulaitoksessa 2,5 
vuotta ohjaajana ja jälkihuollon 
ohjaajana. Sitten innostuin opis-
kelemaan terapiavalmiuksien eri-
koisopintojen valmistavia opinto-
ja, jotka on käytävä ennen kuin 
voi hakeutua varsinaisesti terapi-
aopintoihin. Oli ajatus jatkaa te-
rapeutiksi, mutta systeemi muut-
tui eikä pohjakoulutukseni enää 
riittänyt. No, hain Tampereen yli-
opistoon lukemaan julkisoikeut-
ta. 
 Opiskeltuaan vuoden päätoi-
misesti oli perheen ainoan tie-
naavan osapuolen haettava töitä. 
Tyttäret olivat tuolloin täysi-ikäi-
syyden kynnyksellä.
 – Jatkan kyllä tutkintoa jona-
kin päivänä, kolmannes on suo-
ritettuna. Psykoterapiavalmiuksi-
en opintoja olen tehnyt loppuun 
tässä työn ohessa. Teen parhail-
laan lopputyötänikin tästä maa-
talousyrittäjien työhyvinvoinnin 
kehittämisestä.
 Kun työhyvinvointihankkeen 
vetäjän paikka tuli kolmisen 
vuotta sitten hakuun, kolahti se 
Maijaan täysillä. Maatalouden 
tuntemusta oli oman viljelijä-
kokemuksen lisäksi mm. MTK:n 
luottamustehtävistä ja maaseu-
tulautakunnasta.
 – Olin jo luottamusmiesaikoina-
ni puhunut, että täytyy kiinnittää 
huomiota siihen, miten viljelijät 
jaksavat tämän kaiken alla. Olen 
saanut hyvin vapaat kädet oman 

työnäkyni toteuttamiseen. 
 Kun Maija taannoin oli MTK:n
hyvinvointivaliokunnassa kerto-
massa hankkeesta ja työstään, 
todettiin siellä, että Maija tarttis 
saada joka maakuntaan. Mutta ei 
semmoisia ihmisiä ole.

Haaveita ja harrastuksia

Ehtiväisen naisen rakkaita har-
rastuksia ovat laulaminen, kun-
tosuunnistus ja moottoripyöräily. 
Vauhdikas suorittaja haaveilee-
kin. Esimerkiksi siitä, että olisi 
aikaa ja varaa viedä joitain pit-
käaikaisia projekteja rauhassa 
päätökseen 
 – Vaikkapa remontoida kotiti-
lan päärakennus ja suorittaa hal-
lintotieteiden maisterin tutkinto 
loppuun yliopistolla. Olisi myös 
hienoa laulaa isolla estradilla hy-
vän orkesterin säestyksellä. Ylei-
söä ei välttämättä tarvita! 
 Maija nauraa, että hyvälle mie-
hellekin olisi käyttöä. Tosin sitä ei 
välttämättä tarvitsisi lehteen lait-
taa. (Ja sanopa moinen toimitta-
jalle...)
 Mitä enemmän elämänkoke-
musta kertyy, sen vähemmän 
Maija on valmis sanomaan ei 
koskaan. 
 – Mutta ainakaan en koskaan, 
missään tilanteessa hylkäisi lapsi-
ani. Tekivätpä he elämässään mi-
tä tahansa valintoja.
Maatalousyrittäjien hyvinvointi-
hanke palvelee viljelijöitä Huittis-
ten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen 
ja Sastamalan alueella vuoden 
2014 loppuun asti.

Teksti ja kuva Marjut Haapanen
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Maaliskuun puolivälissä Pohjaslahden kylällä alkoi 
tapahtua, kun matkailuyrittäjät kokoontuivat Veh-
kaniemen pirttiin suunnittelemaan yhteistä mat-
kailupakettia kesää varten. Mukana suunnittelussa 
alusta alkaen olivat Vehkaniemen pihapiiri, Egyptin 
pyhä ja arki Oy, kylän oma pubi Wanha Vankka ja 
matkanjärjestäjänä hiljattain perustettu Finventu-
ra Oy. 
 Ensimmäisessä palaverissa saatiin lyötyä luk-
koon mahdollinen ajankohta heinäkuussa sekä 
alustava ohjelma. Tältä pohjalta Finventura Oy:n 
Anu Schuoler hankki palveluista tarjoukset ja sai 
myös houkuteltua laivayhtiö Hopealinjan heittä-
mään ”Pohjaslahden lenkin” 4.7.2014 höyrylai-
va Tarjanteella. Tarjanne-laivan aikataulu määritti 
myös sen että päädyttiin tarjoamaan matkapaket-
tia kahtena viikonloppuna peräkkäin, 4.-6.7. ja 11.-
13.7.2014. 

Kylämatkailua yhteispelillä!
 Aikataulu paketin kirjoittamiseen ja mainok-
sen layoutiin oli mahdollisimman tiukka; kah-
dessa viikossa oli mainos saatava Tampereelle 
Tredean ”Nynne tulee”-kampanjan manuaaliin. 
Yhteistyöllä ja kaikkien osapuolten venymisel-
lä, painotaloa myöten, matkapaketti saatiin kuin 
saatiinkin ajoissa valmiiksi ja Tampereelle nipu-
tettavaksi. 
 Pohjaslahti on Mänttä-Vilppulan kaupun-
gin pohjoisosassa sijaitseva, luonnonkaunis ja 
aktiivinen kylä, jonka nähtävyydet kertovat ai-
emmista ”kulta-ajoista”. Kylästä löytyy sopivas-
ti vierailukohteita kaksipäiväisen matkapaketin 
luomiseen. Viikonloppu on ajankohtana kesällä 
sopiva, kun lauantaina pääsee tanssimaan Veh-
kakosken lavalle. 
 Viikonloppu maalaiskylässä alkaa perjantai-
na joko bussikuljetuksella Vilppulasta tai Tarjan-
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ne-laivalla Tampereelta. Ensikosketuksen kylään ja 
sen historiaan saa Wanhan Vankan seisovan pöy-
dän antimista nauttiessa. Perjantai-iltaan kuuluu 
luonnollisesti vielä sauna majoituspaikassa. Lau-
antaina kierretään Pohjaslahden kylän ”nähtävyy-
det”; kirkonmäki, kyläkeskus kauppoineen, Heikin-
tupa, Pohjaslinna, Vehkakosken lava, Vehkalinna ja 
Kangaskosken mylly päätyen tutustumaan Vehka-
niemen pihapiirin näyttelyihin. Ruokailun ja ren-
toutumisen jälkeen laitetaan jalalla koreasti Veh-
kakosken lavalla ja nautitaan huippuartisteista 
sekä oheisohjelmasta. Sunnuntaina käydään vie-
lä mansikkatilalla, ennen kuin paluumatka Vilppu-
laan ainutlaatuisten särkkämaisemien kautta al-
kaa. Matkalla mukana on koko ajan paikallinen, 
kylän tunteva opas. Opastus on mahdollista saada 

myös englanniksi tai saksaksi tulkattuna. 
 Tämä yhteinen ponnistus ja aivojumppa matkai-
lun ympärillä on tuonut yrittäjiä myös keskenään 
tutummaksi ja avannut mahdollisuuksia laaja-alai-
sempaankin yhteistyöhön. Yrittäjien henkilökoh-
taiset siteet kylän yhdistyksiin ovat kultaakin kal-
liimpia yhteisten ponnistusten toteutumiseksi. 
Kyläyhdistys, Martat ja MLL ovat varsinkin Pohjas-
lahdella tärkeitä aktiivisia toimijoita, joilta voi pyy-
tää apuja erilaisten oheisohjelmien toteuttamises-
sa. 
 Miksi lähteä kesällä ulkomaille lomailemaan, 
kun oma maaseutumme on näin houkutteleva ja 
monipuolinen? 

Teksti ja kuvat Anu Schuoler

Viikonloppu maalaiskylässä-paketin ohjelmaan voit tutustua 
Finventura Oy:n kotisivuilla 
www.finventura.fi 

http://www.finventura.fi/palvelut/matkat-suomeen/viikonloppu-maalaiskylassa



Kyläkapula-lehteä julkaisevat ja kustantavat

• Pirkan Kylät ry:n Kylätoimintahanke
• Pirkanmaan Maaseudun kehittämisyhdistykset
 • Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
 • Joutsenten Reitti ry
 • Kantri ry
 • Pirkan Helmi ry
 • PoKo ry
 • Pomoottori ry

Päätoimittaja:
Pirkanmaan kyläasiamies Marja Vehnämaa
puh: 040-4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Kannen kuva: Kaisa Vihinen
Taitto: Lindavision

Maakunnallinen kylien 
yhteenliittymä 
Pirkan Kylät ry

Heiskankuja 1
39100 Hämeenkyrö
www.pirkankylat.fi

Pirkanmaan kyläasiamies
Marja Vehnämaa
Heiskankuja 1
39100 Hämeenkyrö
Puh. 040 4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Puheenjohtaja 
Anne Mastomäki
Rööpeenmaantie 135
39150 Pinsiö
anne.mastomaki@pirkankylat.fi 

Sihteeri
Marja Vehnämaa
Heiskankuja 1
39100 Hämeenkyrö
Puh. 040 4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Suomen Kylätoiminta ry
c/o Willa Elsa
Meijeritie 2
25401 Suomussalmi
Puh. (02) 738 1761
info@kylatoiminta.fi
www.kylatoiminta.fi

Pirkanmaan maaseudun 
kehittämisyhdistykset

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
(Ikaalinen, Kihniö, Parkano)
Toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto
Keskuskatu 51b
38700 Kankaanpää
Puh. (02) 577 2805
juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi
www.aktiivinen.fi

Joutsenten Reitti ry
(Hämeenkyrö, Sastamala, Punkalaidun)
Toiminnanjohtaja Petri Rinne
Puistokatu 10, 
38200 Sastamala
Puh. (03) 521 35150
petri.rinne@joutsentenreitti.fi
www.joutsentenreitti.fi

Kantri ry
(Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, 
Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)
Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti
Hallilantie 24
33821 Tampere
Puh. (03) 222 9369
kantriry@kantriry.fi
www.kantriry.fi

Pirkan Helmi ry
(Akaa, Valkeakoski, Urjala)
Toiminnanjohtaja Heikki Konsala
Haavistontie 1
37910 Kylmäkoski
Puh. 0400-226 676
heikki.konsala@pirkanhelmi.fi
www.pirkanhelmi.fi

Pomoottori ry
(Juupajoki, Kuhmalahti, Orivesi, Pälkäne)
Hankekehittäjä
Merja Kirjasniemi  Puh. 045 126 3515
Koulutie 1 A 4
35300 Orivesi
toimisto@pomoottori.fi
www.pomoottori.fi

PoKo ry
(Kuru, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)
Toiminnanjohtaja Juha Kolhinen
Kauppakatu 23
35800 Mänttä
Puh. (03) 474 0050
pokory@phpoint.fi
www.pokory.fi

Jos lehti tulee väärään osoitteeseen, 
ilmoita uudet tiedot kyläasiamiehelle joko puhelimitse: 040-4849 360 
tai marja.vehnamaa@pirkankylat.fi - kiitokset!

Kylätoiminnan yhteystietoja - ota yhteyttä, kysy lisää!

Kyläkapula


