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Pääkirjoitus
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Hieman haikein mielin kirjoitan tätä pääkirjoitus-
ta, sillä edessäsi on toistaiseksi viimeinen Kyläka-
pula-lehti. Arkistoiden kätköistä löytyi vanhim-
pana lehtenä reilun kahdentoista vuoden takaa 
lehti 1/2002. Tosin silloin sitä nimitettiin vielä tie-
dotteeksi. Pirkanmaan kyläasiamiehenä oli juuri 
aloittanut monille varmaan edelleenkin tuttu Ju-
ha Kuisma. Esittelyjutussa Juha lupaa, että kalen-
teri on putsattu ja auto katsastettu. Hän oli siis 
valmiina lähtemään kiertämään kyliä. Lehdessä 
kerrottiin mm. vesiosuuskunnan perustamisesta, 
kyläsuunnitelman tekemisestä ja maanmittaus-
laitoksen palveluista. Vuoteen 2006 saakka lehti 
oli kohtuullisen pieni tiedotusjulkaisu ja kyläasi-
amies oli Pirkanmaaseudun palveluksessa, tosin 
hyvässä yhteistyössä Pirkan Kylien kanssa. 2006 
vuoden lopulla kyläasiamies siirtyi kokonaan Pir-
kan Kylille ja hankkeen avulla lehti kasvoi nykyi-
siin mittoihinsa hyvässä yhteistyössä Pirkanmaan 
Leadereitten kanssa.  

Mitään jäähyväisiä en ole silti teille jättämässä. 
Kyläasiamiehen kalenterissa on edelleenkin tilaa 
ja autokin on katsastettu. Tällä hetkellä toimin-
ta on turvattu aina ensi kesään saakka. Meilläkin 
odotetaan (kuten varmasti monessa muussakin 
paikassa) kieli pitkällä seuraavan ohjelmakauden 
alkua. Uuden hankkeen valmistelut ovat hyväs-
sä vauhdissa. Toivottavasti myös lehti saa jatkoa 
seuraavan ohjelmakauden avautuessa. 

Monissa asioissa on näiden kahdentoista vuoden 
aikana menty eteenpäin, mutta on takapakkiakin 
maaseudun kehittämisessä tapahtunut. Asenteet 
ovat koventuneet ja keskittämisen politiikka on ol-

Tervehdys 

Pirkan Kyliltä!

lut vallalla viime vuodet. Katselin kuntaliiton net-
titelevisiosta tallenteen YTR:n järjestämästä kes-
kustelutilaisuudesta eduskunnassa (www.kunta.
tv). Kansanedustajien puheenvuoroissa oli kyllä 
hyvin näkyvissä lähestyvät vaalit. Mutta ikuisesti 
positiivisena ihmisenä halusin nähdä puheenvuo-
roissa myös jotain muuta kuin äänten kalastelua. 
Voihan tosiaan olla niin, että nyt olemme kyntä-
neet tässä suossa riittävän kauan ja nyt on asen-
nemuutoksen aika. Kyseessä kuitenkin on koh-
tuullisen yksinkertainen asia, eli meillä jokaisella 
pitää olla vapaus valita asuuko maalla vai kaupun-
gissa ja saada kohtuulliset palvelut. Kaupunki tar-
vitsee vähintään yhtä paljon maaseutua tuekseen 
kuin maaseutu kaupunkia. 

Tämän lehden teemana on kansainvälisyys. Ky-
lätoimintaan olisi mahdollista saada uusia tuu-
lia kansainvälisten hankkeiden kautta, niin että 
kumppanina olisikin naapurikylän sijasta muuta-
ma eurooppalainen kylä. Yksin ei tarvitse kump-
paneita lähteä etsimään, tässä on apuna meidän 
osaavat Leadertoimijamme. 

Oikein hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta kaikille! 

Terveisin,

Kyläluuta Marja 
PS. Heinäpellolla en oikein koskaan viihtynyt 
(ks s.11), pernamaa oli enemmän se mun juttu.
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Pinsiö – Pirkanmaan vuoden kylä
Kolmen kunnan, Hämeenkyrön, 
Nokian ja Ylöjärven alueilla sijait-
seva Pinsiö valittiin vuoden kyläksi 
Rautajärven markkinoilla tänä ke-
sänä.  Kylän sijainti on opettanut 
kyläläiset tekemään yhteistyötä 
moneen eri suuntaan. Toisaalta 
kylässä ei ole koskaan oltu esim. 
nokialaisia vaan nimenomaan pin-
siöläisiä. Kunnan nimellä ei ole ol-
lut suurta merkitystä. 
 Vuoden kylä –tittelin voitto ei 
ole hirveästi kylän elämää muutta-
nut, mutta totta kai titteli on otettu 
hienosti kylällä vastaan. Mukavia 
onnittelusoittoja on tullut monelta 
eri taholta, kertoo Pinsiö-Seuran 
puheenjohtaja Veli-Matti Alanen. 
Syyskuussa järjestettiin koko kyläl-
le komeat juhlat voiton kunniaksi. 
Kyläläisille tarjottiin rosvopaistia 
monenlaisten lisukkeiden kera Yltä 

ja Alta -maataideteoksella. -Juhla 
keräsi paikalle toistasataa kyläläistä 
ja oli hienoa huomata, että muka-
na oli myös sellaisia kyläläisiä, jotka 
eivät ole muihin kylän tapahtumiin 
osallistuneet, huomauttaa Pinsiö-
Seuran sihteeri Anne Mastomäki.  
 Palveluiden osalta kylällä ei juu-
rikaan ole odotettu kuntien toimia, 
vaan tarpeista on huolehdittu itse. 
Tästä esimerkkinä ovat mm. vesi-
osuuskunnat ja päiväkotitoiminta. 
Pinsiön alueen vesiosuuskunta, 
johon kuuluu n. 160 taloutta täl-
lä hetkellä, rakennettiin kyläläis-
ten oman paikallistuntemuksen ja 
paikallisten yrittäjien kanssa koh-
talaisen edullisesti ilman kalliita 
konsultteja ja turhaa suunnittelua. 
Useimmiten tämän kaltainen oma-
toimisuus näkyy lähinnä kaikista 
syrjäisimmillä kylillä. Pinsiö kuiten-

kin sijaitsee varsin lähellä taajamia, 
joissa monta kertaa odotetaan 
kunnan huolehtivan asioista. 
 – Meillä on ollut aina ihmisiä, jot-
ka ovat lähteneet käyttäytymään 
omatoimisesti. Pinsiön kylän sijain-
ti on sellainen, että jokaisen kun-
nan keskustaan on metsää välissä. 
Kunnan keskustasta katsottuna 
tämä on peränurkka. Tämän takia 
on tarvittu omatoimisuutta. Kyläs-
tä aina löytynyt niin visionäärejä 
kuin tekijöitäkin, toteaa Veli-Matti. 
 Toisaalta Pinsiö on hyvin selvä-
rajainen kylä, vaikka useamman 
kunnan alueella sijaitseekin. Kou-
lu on koko kylää yhdistävä tekijä. 
Vaikka Pinsiön koulussa on tällä 
hetkellä oppilaita liki sata, niin kou-
lun tulevaisuus ei silti ole turvattu, 
sillä lapsetkin ovat eri kuntien alu-
eelta. Kylälle tulee tosi paha jako, 

jos tulevaisuudessa osa lapsista 
kuskataan Nokialle kouluun ja osa 
Hämeenkyröön. 
 Yhteisiä kokoontumispaikkoja 
Pinsiössä on esimerkiksi Maamies-
seurantalo ja maataideteoksen 
yläpuolelle rakennettu laavu. Yh-
teinen kokoontumispaikka ei silti 
takaa kyläläisten onnellisuutta. 
 – Onnellisuuden perusta on siinä, 
että on tie, mitä pitkin kulkea, vesi 
tulee ja menee ja lapsille on koh-
tuullinen koulumatka. Vasta tämän 
jälkeen tulevat yhteiset harrastus-
tilat. Kun perusasiat ovat kunnos-
sa, on harrastusten ja tapahtumien 
kehittäminen huomattavasti hel-
pompaa, sanoo Veli-Matti Alanen. 
 Kylään on viime vuosina muutta-
nut runsaasti uusia ihmisiä, mutta 
kylän yhteisöllisyys ja talkooperin-
ne on säilynyt läpi vuosikymmeni-
en ilman, että matkan varrella olisi 
tullut erityisiä katkoksia. Uudet 
asukkaat on myös saatu onnistu-

neesti kylän yhteiseen toimintaan 
mukaan. Sen osoittaa mm. 2013 
kesällä järjestettyjen Kissanpäivien 
suuri, liki satapäinen talkoolaisten 
joukko, jossa oli mukana useita ensi 
kertaa mukana olevia kyläläisiä. Ky-
lällä on vuosikymmenten saatossa 
talkoilla rakennettu ja pidetty huol-
ta ihmisistä, rakennuksista, kirkos-
ta ja kylän teistä.  Aktiivisella ja yh-
teisöllisellä toiminnalla on kylän eri 
ikäluokat saatu pidettyä toiminnas-
sa mukana. Oma nuorisojaosto on 
huolehtinut myös lasten ja nuorten 
kasvamisesta nimenomaan pinsiö-
läisiksi.   
 – Talkoiden järjestämisessä tär-
keintä on muistaa se, että ihmiset 
tulevat talkoisiin sen takia, että 
siellä on mukavaa viettää aikaa yh-
dessä. Mitään pomottamista ei saa 
talkoissa olla, kerrotaan tehtävät ja 
aletaan tekemään. Toimii häkellyt-
tävän hyvin, vakuuttavat Veli-Matti 
ja Anne yhdessä. 

 – Riittää kun on kahvia ja makka-
raa, lapsille vähän herkkuja, tarvik-
keet ovat valmiina ja sanoo poru-
kalle Morjens. Liikaa suunnittelua 
kannattaa välttää. Ihmiset tykkää 
kokoontua ja tehdä asioita yhdes-
sä, sen sijaan pelkkä rahan edestä 
tekeminen väsyttää aika nopeasti. 
 – Jos mitään ei tapahdu, sitä ei 
ollut tarkoitettukaan tapahtuvaksi, 
toteaa Veli-Matti. Puheenjohtajan 
ei pidä alkaa yksin raatamaan, siinä 
polttaa itsensä nopeasti loppuun, 
eikä kylä siitä hyödy mitään.   
 – Maaseudun hanketuet kannat-
taa käyttää hyväksi. Jos hanke on 
hyvä, se saa rahaa. Byrokratiaa ei 
kannata pelätä, siitä kyllä selviytyy 
arkijärjellä ja Leader-ryhmiltä saa 
aivan mahtavan tuen vakuuttavat 
molemmat lopuksi. 

Marja Vehnämaa

Rautajärven markkinalavalla Pirkanmaan tämän vuoden palkitut.
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Koulu meni, 
mutta katse 
on eteenpäin!

Riitialan seudun kylät Ikaalisista 
saivat kunniamaininnan Pirkan-
maan Vuoden kylä kilpailussa.
N–Juhlia tämän asian tiimoilta ei 
ole vielä vietetty –sanoo kyläyh-
distyksen puheenjohtaja Jarkko 
Luokkala. 
 –Ensi vuonna meillä on yhdistyk-
sen 30-vuotis juhlat, niin yhdis-
tetään nämä kaksi hienoa asiaa.  
Hyvin pian palkinnon saamisen 
jälkeen Ikaalisten kaupunki päät-
ti sulkea Riitialan koulun ensi-
vuoden syksystä lähtien. Riitialan 
koulu on ollut parikoulu Manso-
niemen koulun kanssa. Riitialassa 
ovat olleet eskarit ja 1-2 luokka-
laiset ja Mansoniemessä 3-6 luok-
kalaiset. Koulussa on ollut pari-
kymmentä pientä koululaista, eikä 
määrä ole ainakaan pienenemäs-
sä lähivuosian aikana. 
 –Tuntuu jotenkin hassulta, et-
tä keskustassa ollaan parakeissa 
ja haetaan toimivia tiloja, mutta 

täällä hyväkuntoinen kouluraken-
nus pistetään kiinni, toteaa Luok-
kala. 
 – Harmittaa tosi paljon, säestää 
Opri Keskinen sylissään 6 kuukau-
den ikäinen Minttu vauva. 
 –Tänne muuttaessa ajatteli, että 
lapsi menee samaan kouluun kuin 
isänsäkin aikoinaan. Onneksi kui-
tenkaan lähin Tevaniemen koulu 
ei ole hirveän kaukana. Kyläseura 
toki otti osaa kouluverkkokeskus-
teluun ja toimitti omat vastineen-
sa kouluverkkoselvitykseen. Pää-
timme kuitenkin porukalla, että 
riitelemään emme asiasta lähde. 
 –Katse eteenpäin, kylä ei lopu 
koulun lopetttamiseen. 
 Riitialan vahvuutena on mon-
ta toimijaa, jotka osaavat pu-
haltaa yhteen hiileen. Kyläseu-
ran lisäksi kylällä toimii Ikaalisten 
Nouseva voima, Työväenyhdistys, 
Metsästysseura, Heittolan kalas-
tusosakaskunta ja Peltipuusepät. 

Jokaisella Peltipuuseppiä ja ka-
lastuskuntaa lukuun ottamatta on 
myös omat/lainatut kokoontumis-
tilat. Kyläseuran tosin on toden-
näköisesti etsittävä uusi kokoon-
tumispaikka koulun sulkemisen 
jälkeen. Lisäksi Heittolan rannas-
ta on tehty kyläläisten oma olo-
huone kesäajalle. Nousevan Voi-
man talolla pidetään tarvittaessa  
iltamia ja muita juhlia. Työväen-
talolla taas on nuorten peli-ilto-
ja,  uuden uutukainen kuntosali  ja 
talviaikaan noin kerran kuussa ka-
raoke-ilta. 
 Molemmat seurantalot ovat 
vanhoja, perinteikkäitä, hyväkun-
toisia ja talkoilla kunnostettuja. 
Niissä voidaan pitää isommatkin 
juhlat. Heittolan ranta taas löytyy 
luonnonkauniin Vääräjoen ja Ky-
rösjärven yhtymäkohdasta, jossa  
uimaranta, sauna, laavu ja viime 
kesänä kunnostettu keittokatos. 
Muut ovat rekisterissä olevia yh-

Kylätoiminnan tiennäyttäjä
Erkki Järvenpää
Kovesjoki, Parkano
 
Vuosikymmenten ajan Erkki Järvenpää on ollut mu-
kana erilaisissa maaseudun yhdistystoiminnassa ja 
siten pitkä-aikaiselle panoksellaan kehittämässä 
paikallista kylätoimintaa. Kovesjoen kylätoimin-
taan Järvenpää lähti mukaan jo 1970- luvun puoli-
välissä ollen mukana toiminnassa kunnioitettavan 
40 –vuoden ajan. Erkki Järvenpää on pystynyt pit-
källä urallaan kehittämään, ideoimaan ja uudistu-
maan jatkuvasti. Hän saa muut mukaan toimintaan 
siten, että jokainen voi osallistua omien kykyjensä 
ja kiinnostuksen mukaisesti yhteiseen toimintaan.

 

Vuoden Maaseututoimija
Juha Kuisma 
Lastunen, Lempäälä

Juha Kuisma ei juurikaan kylätoiminnan parissa esit-
telyjä kaipaa. Hän on tulisieluinen aktiivinen kylien ja 
maaseudun puolestapuhuja, joka myös ihastuttaa ja 
pistää ajattelemaan asioita uusiksi lehtikolumneissaan 
ja kirjoissaan. Hänellä on työssään sekä luottamusteh-
tävissään tekemisen meininki. 
 Juha Kuisma on urallaan toiminut yhteiskunnallis-
ten aineiden opettajana, toimittajana sanomalehdissä 
(Lalli, Aamulehti, Suomenmaa), tutkijana, pääminis-
terin erityisavustajana 1993–1995, yrittäjänä, Pirkan-
maan kyläasiamiehenä. Toimi 2004–2009 tammikuu-
hun Suomen maatalousmuseon johtajana, josta työstä 
irroittautui protestiksi museon valtionavun alentami-
selle. Työskenteli pääministerien Vanhanen ja Kivinie-
mi talouspoliittisena avustajana  2009–2010.
 2011–2014 hän toimi Suomen Kylätoiminta ry:n 
kylien liiketoiminta-asiamiehenä, toimialueena koko 
maa.
 Kirjoittanut koko joukon kirjoja, kirjoittaa kolumneja 
Helsingin Sanomien Kuukausiliitteeseen, Maaseudun 
Tulevaisuuteen ja Loimaan Lehteen. Erityisesti pereh-
tynyt ekohistoriaan, talonpoikaiskulttuuriin, kylätoi-
mintaan ja maaseudun ja kaupungin suhteeseen.

Vuoden kylän valintaraadissa olivat mukana Reijo Kahelin Pir-
kanmaan liitosta, Päivi Kiviranta 4H Länsi-Suomi, Jutta Ahro Ete-
lä-Suomen ProAgria/Maa – ja kotitalousnaisista, Terttu Salmela 
ja Katja Vuorinen Rautajärveltä sekä Marja Vehnämaa Pirkan 

Kylistä.
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distyksiä, mutta mikä ihme on pel-
tipuusepät? 
 –Peltipuusepät ovat nuorehko-
jen miesten epävirallinen poruk-
ka, joka tekee talkoilla monenlais-
ta hyvää kylälle. Viime kesänä me 
maalasimme ja katoimme talkoilla 
koulun varastorakennuksen. Lah-
joituksena koulu on saanut laa-
dukkaan sähköpianon, videoka-
meran, digikameran, turvaliivit ja 
sopivaa välineistöä lasten leikkei-
hin, kertoo myös peltipuusepissä 
vaikuttava Jarkko Luokkala. 
 Riitiala siis tunnetaan talkois-
taan. Vuoden aikana innokkaita 
talkoolaisia on keskimäärin muka-
na kyläseudun toiminnassa 60-70 
henkilöä. Perinteisiä, jokavuotisia, 
tapahtumia ovat äitienpäiväjuh-
la, kuarre-ehtoo, juhannuskokko, 
viirinlasku, joulujuhla ja yhteis-
työ Parkanon Urheiluautoilijoiden 

kanssa. Uutuutena kesällä järjes-
tetty lasten ja lastenmielisten ran-
tarieha, joka sai hienon vastaan-
oton. 
 –Talkoiden tekemisessä on van-
ha perinne, pienestä pitäen ollaan 
mukana tekemässä porukalla. Kun 
esimerkiksi kalastuskunta kor-
jaa veneenlaskupaikkaa Heittolan 
rannassa, niin peltipuusepät ovat 
kohentamassa rantaa. Eikä sitä 
välttämättä sen tarkemmin katso-
ta kenenkä talkoita sitä kulloinkin 
ollaan tekemässä, sanoo Jarkko. 
 – Sen takia talkoisiin tullaan, että 
siellä siellä on mukavaa. Ansaittu 
raha pitää saada kylällä kiertoon 
yhteiseksi hyväksi, säestää Risto 
Viljakka. Muutenkin kylällä on hy-
vä henki. 
 –Silloin kun neljä vuotta sitten 
muutin kylälle, niin autot pysäh-
tyivät kylänraitilla ja väki toivotti 

tervetulleeksi kylään kertoo Opri 
Keskinen. 
 Riitialasta löytyy maaseudun 
rauha. Kylällä on aktiiviset ihmiset, 
yhteinen tekeminen ja yhteen-
kuuluvuuden tunne. Ne vetävät 
puoleensa. Jonkinasteista raken-
nemuutosta on havaittavissa näil-
läkin seuduilla. Vanhempaa väkeä 
on siirtynyt taajamiin ja nuorem-
paa väestöä lapsineen on tullut ti-
lalle. Jatkuvuutta elinvoimaiselle 
kylälle on siis luvassa. Kylä pysyy 
elävänä ja uutta väkeä tulee. Mat-
kaa töihin täältä kyllä useammalle 
kertyy kohtuullisen paljon, mutta 
matka etenee koko ajan, ei tarvit-
se ruuhkissa seistä. 
 –Mielellään sitä maksaa vähän 
ylimääräistä elämisen laadusta, 
vakuuttaa koko porukka. 

Marja Vehnämaa

”Sen takia talkoisiin tullaan, että siellä siellä on mukavaa. 
Ansaittu raha pitää saada kylällä kiertoon yhteiseksi hyväksi.”

Eri maaseutualueilla on omat 
roolit nuorten tulevaisuuskuvissa
Nuorten unelmatulevaisuuksissa kaupunkien läheiseltä maaseu-
dulta kaivataan rauhaa ja yhteyksiä, maaseudun keskuksilta pieni-
muotoisuutta ja yhteisöllisyyttä ja syvältä maaseudulta vapautta. 
Kaupungeilta kaivataan säpinää ja monipuolisuutta.

Turun yliopiston Tulevaisuuden 
tutkimuskeskuksessa on selvitetty 
nuorten tulevaisuuskuvia maaseu-
dun kehittämistyön lähtökohtana. 
Maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoittamassa hankkeessa laadittiin 
kuusi kuvitettua tulevaisuuskuvaa, 
joiden toivottavuutta ja todennäköi-
syyttä nuoret arvioivat kyselytutki-
muksessa.
 – Nuoret hahmottelivat myös oman 
unelmatulevaisuutensa toimeentu-
lo-, asumis- ja elämäntapareseptit. 
Näissä maaseudun erilaisilla alueil-
la oli kaikilla oma erityinen roolin-
sa, kertoo tutkimusjohtaja Tuomas 
Kuhmonen.

 Lisäksi nuoret saivat laatia oman 
unelmatulevaisuutensa ja sijoittaa 
sen aluekartalle ja keskus-syrjäseu-
tu-jatkumolle. Kyselyyn vastasi 752 
nuorta, jotka edustivat taustateki-
jöidensä suhteen hyvin kaikkia Suo-
men 18‒30-vuotiaita nuoria aikui-
sia. 

Erilaiset maaseutualueet 
puhuttelevat nuoria eri tavoin

Tutkimuksen kuudesta valmiista tu-
levaisuuskuvasta ylivoimaisesti suo-
situin oli oma tila, jota 2/3 nuorista 
piti erityisen toivottavana ja 1/3 eri-

tyisen todennäköisenä omana tule-
vaisuutena.
 Erityistä tässä tulevaisuudessa oli-
vat oma asunto ja sen miellyttävä lä-
himiljöö: oma reviiri, yksityisyys, toi-
minnanvapaus, maaseudun rauha, 
turvallisuus sekä väljä ja edullinen 
asuminen. Muita tulevaisuuskuvia 
olivat luonnonvarat, monipaikkai-
suus, iso kehys, monitoimisuus ja 
juuret. Jokaista kuvaa piti erityisen 
todennäköisenä omana tulevaisuu-
tenaan 7‒15 % nuorista. 
 – Maaseutu on nuorten tulevai-
suusajattelussa monenlaisia asioita, 
ei yhtenäinen monoliitti tai muinais-
jäänne, Kuhmonen muistuttaa.
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Useimpien nuorten unelma-
tulevaisuus kaupunkien 
läheisellä maaseudulla

Tutkimuksen mukaan nuorten omien unelmatulevai-
suuksien kirjo on suuri. Niiden toimeentulo-, asumis- ja 
elämäntapareseptien alueelliset erityispiirteet ovat seu-
raavat:
Kaupunkien läheiselle maaseudulle sijoitettuja unelma-
tulevaisuuksia profiloivat kulttuuri ja perinteet, moni-
paikkaisuus, lapset, yksityisyys, järven läheisyys ja hyvin 
monenlaiset elämäntapareseptit. Näitä tulevaisuuksia 
luonnehti yleisemmin monipaikkainen työ ja monipuo-
linen puuhastelu omassa rauhassa. Peräti 55 % nuoris-
ta sijoitti unelmatulevaisuutensa kaupunkien läheiselle 
maaseudulle. 
 Maaseudun keskuksiin (kirkonkyliin ja kyliin) sijoitettu-
ja unelmatulevaisuuksia profiloivat työ pienessä yksikös-
sä, yhteisöllisyys, turvallisuus ja osallistuminen. Pienuus 
ja yhteisöllisyys sekä läheisyyden ekonomia luonnehtivat 
näitä tulevaisuuksia. Maaseudun keskusten osuus nuor-
ten unelmatulevaisuuksista oli 10 %. 
 Syvälle maaseudulle sijoitettuja unelmatulevaisuuk-
sia profiloivat yrittäjyys, monitoimisuus, puutaloasu-
minen, metsästys ja kalastus, vapaus ja osallistuminen. 
Syvän maaseudun unelmareseptiikassa erityistä oli 
yrittäjyys, luontoon liittyvä asuminen (mökki, maatila, 
puutalo), eräharrastus ja vapaus. Syvälle maaseudulle 
sijoittuvasta tulevaisuudesta unelmoi 10 % nuorista.
 Kaupunkeihin sijoitettuja unelmatulevaisuuksia pro-
filoivat määrittelemätön toimeentulo, meren läheisyys, 
tiivis ja helppo asuminen ja määrittelemättömät har-

rastukset. Näissä tulevaisuuksissa erityistä on tarkoin 
määrittyvä asuminen sekä toimeentulo- ja elämänta-
pavaihtoehtojen avoimuus. Kaupunkeihin unelmatule-
vaisuutensa sijoitti 25 % nuorista.

Nuorten unelmiin 
on mahdollista vastata

Tuomas Kuhmonen muistuttaa, että sekä maaseudun 
kunnilla ja muilla toimijoilla että yhteiskunnalla on mah-
dollisuus vastata nuorten unelmiin.
 – Unelmat kuvaavat kiinnostusta ja halua, mutta unel-
mien toteutuminen vaatii myös kykyä ja mahdollisuut-
ta.
 Esimerkiksi yhdyskuntarakenteen osalta nuorten 
unelmiin vastaaminen tarkoittaisi puutarhakaupunkien 
ja hajautetun yhdyskuntarakenteen edistämistä.
 – Tulevaisuudessa maaseudun talot lämpiävät uusiu-
tuvalla energialla ja liikenne käyttää biopolttoaineita, 
joten minkäänlainen hajautettu yhdyskuntarakenne ei 
ole ympäristöongelma. Nyt tässä asiassa ollaan teke-
mässä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavaa politiikkaa 
menneisyysajattelun varassa, Kuhmonen varoittaa.

Lisätietoja: 
Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
tuomas.kuhmonen@utu.fi
p. 050 5911 959

Julkaisun tiedot: 
Kuhmonen, Tuomas, Luoto, Liisa & Turunen, Jenny 2014. 
Nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. 
Tutu-julkaisuja 2/2014. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.
Linkki julkaisuun: http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/tutu-julkaisut/Documents/Tutu_2-2014.pdf

Tämä saattaa tuntua saman asian toistamiselta, 
mutta minulle tuli suorastaan ”valaistuminen” tal-
kootyön merkityksestä sen jälkeen, kun teimme toi-
saalla tässä julkaisussa olevaa juttua Pirkanmaan 
vuoden kylästä Pinsiöstä (tiedoksi kaikille, että pj 
ei vaikuttanut kotikylänsä valintaan vuoden kyläksi, 
paitsi tekemällä surkean hakemuksen) Alasen Veli-
Matin ja Marjan kanssa. Veli-Matti kiteytti niin mu-
kavasti sen, että talkoissa pitää olla kivaa eikä ku-
kaan saa olla päällepäsmärinä, ihmiset kun ovat 
yleensä ihan fiksuja ja oma-aloitteisia, kunhan tietä-
vät mitä tehdään ja minkä takia.
 Se sai minut muistelemaan omia kokemuksiani 
talkoista. Sivulla olevassa kuvassa taitaa olla minun 
ensimmäinen kokemukseni talkoista, siis heinätal-
koista joskus 50-luvun lopulta. Kuvassa on lisäkseni 
serkkuni Helena ja Leila sekä setä-Kalle, mutta siitä 
puuttuu se minun osuuteni eli seipään tappien kan-
taminen ja laittaminen niin korkealle kun nyt tuossa 
iässä ylettyi, siis alimmaiseen reikään. Se nyt ei ole 
olennaista, vaan se, että heinätalkoissakin oli kivaa 
samoin kuin perunannostossa ja jopa riihellä, paitsi 
silloin kun joutui ”ruumenmummoksi” kaikkein pö-
lyisimpään paikkaan. Vaikka kotona ei koskaan liikaa 
rahaa ollutkaan, talkoopäivinä oli aina vähän pa-
rempaa ruokaa ja aikuisille sahtia sitten kun työt oli 
tehty. Nykypäivinä ei tuollaisia talkoita enää ole kos-
ka maatalouden työt on koneellistettu, mikä sinänsä 
on mielestäni jopa vahinko.

 Me kaikki voimme kuitenkin tehdä vieläkin omalta 
osaltamme talkoita vaikka kyläyhdistyksen hyväksi ja 
niitä toden totta tehdään vielä paljon ja toivottavas-
ti verottajakin vielä ymmärtää olla niitä verottamat-
ta. Pitää vain muistaa, että jatkuvat talkoot pelkän ra-
hankeruun takia väsyttävät ja kyllästyttävät tekijät,  
jollei talkoolaisia vähän hellitä välillä, vaikka niin kuin 
joku lantulalaispoika on kuulemma sanonut ”talkois-
sa on kivointa se, kun niiden jälkeen saa pitsaa”. Tai-
datkos sen paremmin sanoa!
 Ja vielä oikeaa asiaa sen verran, että rahoituskausi 
on vaihtumassa kuten kaikki tietävät. Pelkkä valtion-
apu ei riitä pitämään kyläasiamiestä täyspäiväisenä 
työntekijänä koko vuotta, joten kannattaa satsata al-
kuvuonna käyttämään Marjan palveluita mahdolli-
simman paljon. Meillä on kuitenkin toiveita ja jopa 
mahdollisuuksia saada uusi ylimaakunnallinen hanke 
toiminnan jatkumiseen. Pidetään peukkuja!!!!

Mukavaa ja toiminnallista vuotta 2015 kaikille kylä-
toimijoille joka tapauksessa!

Toivottaa, 

Anne Mastomäki
Pirkan kylät ry:n puheenjohtaja 
(ainakin kuluvan vuoden 2014 loppuun asti)

Puheenjohtajan 
terveiset
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Leader ja kansainväliset hankkeet
Suomalaiset Leader-ryhmät ovat 
ehdotonta eurooppalaista kärkeä 
kansainvälisessä hanketyössä. Kui-
tenkin kansainvälisyys on muuta-
kin kuin hankkeita ja kaikkia mah-
dollisuuksia ei ole läheskään vielä 
hyödynnetty. 

Leader Euroopassa 

Leader –työn yksi tärkeistä ulot-
tuvuuksista on kansainvälinen yh-
teistyö, jonka perustana on laaja 
Leader-ryhmien verkosto läpi Eu-
roopan.
 Kuluneella ohjelmakaudella 
2007-2013 lähtökohdat kansainvä-
lisen yhteistyön tekemisille ovat ol-
leet hyvät.  Leader on laajentunut 
Euroopassa yhä uusille alueille. 
Edellisestä ohjelmakaudesta 2000-
2006 Leader-ryhmien lukumäärä 
yli kaksinkertaistui, ja Leader kat-
toi 77 % Euroopan maaseudusta.  

Kaikkiaan ryhmiä on Euroopassa 
2402. Myös Leader-budjetin kehi-
tys oli lupaavaa. Käytettävissä on 
ollut yli 9 miljardia euroa paikalli-
seen kehittämiseen, kun edellisel-
lä kaudella Euroopan Leader-bud-
jetti oli noin 5 miljardia euroa.  
 Panostukset ja mahdollisuudet 
ovat kasvaneet, mutta totuuden 
nimessä on sanottava, että niitä 
ei ole pystytty käyttämään kaikis-
sa maissa täysimääräisesti hyväksi. 
Viimeisen Leader-ryhmät Euroo-
passa valittiin vasta viime vuonna 
ja monilla EU-mailla on ollut todel-
la kiire, että budjetoidut rahat saa-
daan käytettyä. Kangerteluun on 
useita syitä, joista suurimmat ovat 
hallinnollisia. Paikalliselle kehittä-
miselle on Euroopassa kyllä tilaus-
ta joka maassa. Yleinen eurooppa-
lainen talouden taantuma on vielä 
entisestään lisännyt Leader-työn 
tarvetta. 

 Suomen osalta on todettava, 
että eurooppalaisessa mittakaa-
vassa  Leader-työ on onnistunut 
hyvin.  Suomen Leader-ryhmät va-
littiin ensimmäisten joukossa 2007 
ja Leader-rahoitukselle on ollut 
kovasti kysyntää. Rahat on saatu 
myös liikkeelle. 

Suomen kv-hankkeet

Laajentunut Leader on ollut lois-
tava mahdollisuus myös suoma-
laisille maaseudun kehittäjille. 
Voimme ajatella, että koko maa-
seutu-Euroopan osaaminen ja ide-
at on ollut käytettävissä 2402 Lea-
der-ryhmän kautta. Miten näihin 
mahdollisuuksiin on tartuttu? On-
ko tavoitteisiin päästy?
 Jos katsoo asiaa pelkästään lu-
kujen valossa, Leaderin kansain-
välinen toiminta epäonnistui. Ta-
voitteena oli Suomessa saada 300 

kansainvälistä Leader-hanketta, 
mutta noin 90 hanketta toteutui. 
Mistä tämä alisuoriutuminen joh-
tui? 
 On selvää, että tavoitteet ase-
tettiin alun perin liian korkeiksi; 
oltiin ylioptimistisia kansainväli-
sen yhteistyön edistymisessä. Kv-
hankkeiden liikkeelle lähtö viiväs-
tyi ohjelmakauden alussa, johtuen 
Leader-toiminnan eriaikaisuudes-
ta.  Kun Suomessa Leader oli täy-
dessä vauhdissa, oltiin monessa 
muussa maassa vielä alkutekijöis-
sä. 
 Kansainväliset hankkeet koe-
taan myös vaikeammiksi toteuttaa 
kuin normaalit hankkeet. Pitää löy-
tää hankepartnerit muista mais-
ta, ideoida ja sopia, mitä tehdään 
ja kuka tekee. Sen jälkeen suunni-
telmat pitää sovittaa vielä osallis-
tuvien maiden hallintoon sopivik-
si. Tämä ottaa aikansa ja matkalle 
ehtii tulla monta mutkaa matkaan.  
Moni toteutunut kv-hanke on vaa-
tinut vuosien työn. Toisaalta par-
haimmillaan prosessi ideasta to-
teutukseen on kestänyt vain vajaat 
puoli vuotta. 
 Jos kv-hankkeiden määrää ver-
rataan koko Euroopan tilantee-
seen, kuva muuttuu täysin. Kan-
sainvälinen hanketoimintamme on 
ehdotonta eurooppalaista kärkeä.  
Koko EU:n alueella on ohjelmakau-
della toteutettu alle 500 kv-han-
ketta, joista suomalainen toimija 
on ollut mukana noin joka viiden-

nessä. Yksittäinen suomalainen 
Leader-ryhmä päihittää esimerkik-
si koko Iso-Britannian kansainvälis-
ten hankkeiden määrässä. Ei has-
sumpi saavutus. 
 Suomen kv-hankkeiden kirjo me-
nee läpi maaseudun kehittämisen 
kentän. Kv-hankkeita on käytetty 
rohkeasti työkaluna erilaisten tee-
mojen eteenpäin viemiseen. Suo-
situimpia aiheita ovat olleet nuo-
ret, paikallisen elinkeinotoiminnan 
kehittäminen erityisesti matkailun 
saralla, kylien kehittäminen, ym-
päristöasiat eri muodoissaan ja 
paikallinen kulttuuri. Monet Lea-
der-ryhmät ovat kansainvälisten 
hankkeiden kautta saaneet houku-
teltua nuoria mukaan maaseudun 
kehittämiseen, mikä on ollut erit-
täin arvokasta. 
 Kansainvälinen Leader-työ on 
levinnyt Suomessakin uusille alu-
eille. Kuluneella ohjelmakaudella 
kv-hankkeita toteutti jo yli puolet 
Suomen Leader-ryhmistä. Muka-
na oli paljon uusia toimijoita. Suo-
mella on ollut loistavia Rinteen 
Petrin ja Antilan Kristan kaltaisia 
Leader-työn lähettiläitä Euroopas-
sa, joiden osaaminen tunnetaan ja 
tunnustetaan. Kokemusta kertyy 
jatkuvasti lisää yhä useammille ja 
kv-osaajien joukko kasvaa. On ol-
lut hienoa huomata, miten tietoa 
ollaan aina valmiina jakamaan. Kv-
aktiivien joukko on hyvin verkos-
toitunut ja oppii toinen toiseltaan. 
Uuden ohjelmakauden mahdolli-

suudet 
 Kansainväliset hankkeet on vain 
yksi kansainvälisen yhteistyön toi-
mintamuoto. Kv-työ on monel-
la Leader-ryhmälle arkipäiväistä 
kanssakäymistä, tiedon ideoiden 
ja kokemusten vaihtoa. Suomalai-
set Leader-toimijat järjestävät ja 
osallistuvat kv-seminaareihin sekä 
tekevät työtä erilaisissa Euroopan 
tason työryhmissä ja organisaati-
oissa. Kansainvälisen yhteistyön 
arkipäiväistäminen on hyvä tavoi-
te uudelle ohjelmakaudelle. Sa-
maan tapaan kuin otetaan oppia 
naapurimaakunnasta, pitäisi tie-
don hakeminen olla yhtä normaa-
lia ja helppoa toiselta puolelta Eu-
rooppaa. 
 Leader-ryhmät ovat laatineet 
hyviä paikalliskehittämisen strate-
gioita. Kansainvälisen yhteistyön 
tulisi olla strateginen työkalu, jo-
ka auttaa tavoitteiden saavutta-
misessa. Uudella ohjelmakaudel-
la kv-hanketyön mahdollisuudet 
säilyvät Leader-toiminnassa sa-
manlaisina kuin mihin on totuttu. 
Kansainväliset hankkeet eivät ole 
Suomen maaseutuohjelmassa kui-
tenkaan enää Leaderin etuoikeus. 
Niitä voidaan uudella ohjelmakau-
della toteuttaa myös ELY-keskus-
ten kautta.  Kiinnostus kansainvä-
listä yhteistyötä kohtaan tuntuu 
olevan lupaavasti kasvussa. 

Juha-Matti Markkola

Suomen delegaatio tämän vuotisessa LINC-seminaarissa Itävallassa. Kuvaaja Aino Berg.

”Koko EU:n alueella on ohjelmakaudella toteutettu alle 500 kv-
hanketta, joista suomalainen toimija on ollut mukana noin joka 
viidennessä. Yksittäinen suomalainen Leader-ryhmä päihittää 
esimerkiksi koko Iso-Britannian kansainvälisten hankkeiden 
määrässä.”
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Euroopan maaseutuverkosto 
uudistuu

Kilpailutus Euroopan uudesta maaseutuverkostos-
ta (European Network for Rural Development, EN RD) 
ratkesi heinäkuussa Ruranet-konsortion hyväksi. Voit-
toisan, 390-sivuisen tarjouksen viiden ehdokkaan jou-
kosta kirjoittivat kaksi suomalaisille tuttua miestä, en-
tinen LEADER-toiminnanjohtaja ja kalatalousryhmien 
EU-verkoston FARNETin vetäjä Paul Soto ja samantyyp-
pisillä taustoilla vanhaakin EN RD:tä konsultoinut John 
Grieve. Mikä muuttuu entistä vahvemmin brittivetoi-
sessa verkostossa ja sen Contact Pointissa?

Pieni on kaunista

Paul Soton mukaan suurin ero vanhaan tulee olemaan 
toimintatavoissa. Verkostoa ei johda suuri, monikan-
sallinen konsulttiyhtiö vaan viiden pienen maaseudun 
kehittämiseen vihkiytyneen toimijan konsortio. Toimi-
jat ovat valikoituneet yhteistyöhön toisiaan täydentä-
vien osaamisalueittensa mukaan: mukana ovat EU-ta-
son verkosto-osaaja, paikalliskehittämisosaaja, CAP- ja 
ympäristöosaaja, viestintä- ja IT-osaaja sekä evaluointi-
osaaja. Pienet ponnistavat alhaalta ylöspäin, mikä nä-
kyy myös konsortion parempaa osallistamista, kahden-
suuntaista viestintää, jatkuvaa oppimista, selkeämpiä 
tavoitteita ja hyödyllisempiä tuloksia korostavassa tar-
jousasiakirjassa.

Kohti tuloksellisempaa ohjelmatoteutusta

Verkoston ensimmäisen toimintavuoden tärkein tavoi-
te on luoda pohjaa maaseutuohjelmien tuloksekkaam-
malle toteuttamiselle kaudella 2014–20. Jäsenmaiden 
ja autonomisten alueiden ohjelma-asiakirjoista kah-
lataan läpi vahvuuksia ja innovaatioita muillekin kier-
rätettäviksi sekä heikkouksia ja kehittämisen esteitä 
neuvotteluprosessilla parannettavaksi. Jäsenmaita lai-
tetaan yhteistyöhön myös pareina, ns. peer to peer  
-oppimisprosessiin. 
 Verkottuminen, oikeiden sidosryhmien tunnista-
minen ja niiden sitouttaminen ovat käynnistysvuo-
den toinen tärkeä tavoite. Maaseutuyhteisöt ja -yrityk-
set, alkutuottajat sekä ympäristötoimijat muodostavat 
osallistamisen pyhän kolminaisuuden. Apuna on mo-
ninainen joukko viestintätyökaluja kuten uudistuvat 
verkkosivut, tiedotteet, julkaisut ja tapahtumat mutta 
myös tavoite maaseudun kehittämisorganisaatioiden 
paremmasta ja tehokkaammasta työnjaosta.

Poikkea sumpille Rue de la Loille 
tai viestitä omalle antennillesi

Uuden verkostoyksikön osoite Brysselin ns. EU-ytimes-
sä on lokakuun alusta lähtien Rue de la Loi 38, joka on 
synergiasyistä FARNET-kalatalousverkoston yläkerras-
sa. Noin puolet pysyvästä 15 hengen tiimistä jatkaa 

vanhoina työntekijöinä, voit siis edelleen saada kah-
viseuraksesi Miken Briteistä, Edinan Unkarista, Inek-
sen Espanjasta, Alexin Kreikasta tai Fabion tai Elenan 
Italiasta. Paul Soto vaihtaa FARNETista kokoaikaisesti 
maaseutuverkoston puolelle ja puolalaisesta Urszula 
Budzich-Szukalasta tulee paikalliskehittämis- eli CLLD-
vastaava.

Verkostoyksikön jalkauttamiseksi alueille ja sidosryh-
mien pariin uutena keinona on otettu käyttöön FAR-
NETista kaudelta 2007–13 tuttu maantieteellisten 
asiantuntijoiden (geographic experts=GE) armeija: yk-
si kutakin jäsenmaata kohti. Nämä vaihtelevilla taus-
toilla varustetut henkilöt toimivat ikään kuin kaksi-
suuntaisina antenneina jäsenmaissaan, toteuttaen 
EN RD:n heittämiä artikkeli-, tapahtuma- ja raportoin-
titehtäviä sekä lisäten kotimaansa maaseututoimijoi-
den ja Brysselin välistä vuorovaikutusta. FARNETin GE-
kokemuksella voin sanoa, että Suomen erityisasioiden 
lobbaaminenkin on tässä asiantuntijaroolissa ollut 
mahdollista – pienen, alle kuukauden per vuosi aikare-
surssin rajoissa toki. Pysytään siis kuulolla!

Petri Rinne
EN RD GE
petri.rinne@joutsentenreitti.fi

Mene metsään ja elvy stressistä 
– Forest Trail-kansainvälinen Leader-hanke

Moni ihminen ilmoittaa kysyttäes-
sä mielipaikakseen luonnon, erityi-
sesti metsän. Mielipaikkaan hakeu-
dutaan, kun ollaan stressaantuneita 
tai henkisesti uupuneita. Vihreästä 
ympäristöstä palaava ihminen ko-
kee mielialansa parantuneen. Tyy-
tyväisyys omaan elämään lisääntyy, 
ja jopa oma terveys arvioidaan pa-
remmaksi mielipaikassa vierailun 
jälkeen. 
 Omakohtaisten kokemusten ja 
tuntemusten lisäksi elimistössä ta-
pahtuu tietämättämme fysiologisia 
muutoksia: Stressihormoni kortiso-
lin määrä ja ihon sähkönjohtavuus 

pienenevät, hengitys rauhoittuu, 
pulssi ja verenpaine laskevat ja lihas-
jännitys alenee. Nämä mitattavat 
muutokset viittaavat rentoutumi-
seen ja stressistä elpymiseen.  Eli-
mistön fysiologinen palautuminen 
alkaa jo muutaman minuutin luon-
nossa oleskelun jälkeen.
 Metsäntutkimuslaitos ja Tampe-
reen yliopisto ovat yhteistyössä ke-
hittäneet metsäpolku-konseptin, 
joka käyttää hyväksi tutkittua tie-
toa metsän vaikutuksesta stressis-
tä elpymiseen. Elvyttävä metsäpol-
ku/hyvinvointipolku on metsä- ja 
maalaisympäristössä kulkeva 4–6 

km pitkä polku, jonka varrella teh-
dään psykologisia harjoitteita. Har-
joitteiden avulla saadaan kävelijät 
pysähtymään ja katselemaan ympä-
rilleen. Tarkoituksena on oppia kes-
kittymään ympäröivään luontoon ja 
saada näin päässä pyörivät ajatuk-
set hetkeksi pois mielestä. 
 Suomen ja tiettävästi koko maail-
man ensimmäinen elvyttävä metsä-
polku, Voimapolku avattiin vuonna 
2010 Ikaalisten kylpylän lähimaas-
toon. Toukokuussa 2012 alkaneessa 
Forest Trail-hankkeessa perustettiin 
vastaavankaltaiset polut Ruotsiin, 
Luxemburgiin, Ranskaan ja Suomes-

Pyökkimetsässä harjoitteita tekemässä.
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sa Parkanoon. Lisäksi muutama maatilamatkai-
luyrittäjä perusti oman polkunsa yrityksensä 
yhteyteen hankeaktivoinnin tuloksena Luo-
teis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan alueel-
la. Ruotsalaiset pienmatkailuyrittäjät innostui-
vat myös luomaan omia yritysmetsäpolkuja.
 Forest Trail-hanke oli osa syyskuussa 2014 
päättynyttä Euroopan metsäisten alueiden 
kansainvälistä Leader- verkostohanketta.  Han-
kepartnerit olivat Aktiivinen Pohjois-Satakun-
ta ry, Suomi, LAG Växtlust, Ruotsi, LAG Mül-
lerthal, Luxemburg ja LAG – GAL du Pays de la 
Déodatie, Ranska. Hankkeen rahoitti toiminta-
ryhmä Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry.
 Ikaalisten Voimapolulta aikaisemmin saa-
dun palautteen mukaan metsässä kävelemi-
nen ja harjoitteiden tekeminen paransivat 
suomalaisten kävelijöiden mielialaa. He olivat 
valmiita tulemaan uudelleen ja halusivat suo-
sitella polun kävelemistä myös tutuilleen. 
 Forest Trail-hankkeessa paitsi perustettiin 
Keski-Euroopan ensimmäiset elvyttävät met-
säpolut että maailman ensimmäiset maaseu-
dun pienyrityspolut, tehtiin myös kyselytut-
kimus polun kiertäjien elpymiskokemuksista. 
Tutkimuksella haluttiin saada selville sopiiko 
metsässä käveleminen myös asukastiheydel-
tään ja kulttuuriltaan erilaisissa maissa stressis-
tä elpymismenetelmäksi.  Luxemburgissa otos-
kyselyyn vastasi 78, Ruotsissa 56, Ranskassa 16 
ja Suomessa 132 kävelijää. 
 Alustavien tulosten mukaan myös keskieu-
rooppalaiset kävelijät kokivat mielialansa pa-
rantuneen ja stressin helpottaneen metsä-
kävelyn jälkeen. Erityisen tyytyväisiä olivat 
Parkanon Rantareitin kävelijät. Tähän vaikut-
ti polun helppo saavutettavuus ja sijainti osit-
tain järven rannalla. Parkanon Käenkoskella si-
jaitseva polku toteutettiin pääosin talkootyönä 
kaikelle kansalle virkistyskäyttöön. Polku palve-
lee sijaintinsa puolesta myös seudun matkailu-
yrityksiä.
 Hanke-aikana ihmisten tietoisuus metsäpo-
luista ja niiden hyvää tekevästä vaikutuksesta 
lisääntyi paitsi hankkeen toimesta, myös muun 
julkisen keskustelun, lehtiartikkeleiden, radio- 
ja tv-ohjelmien johdosta. Pienellä budjetilla 
saatiin paljon hyvää aikaan  ja ennen kaikkea 
kestävää mielihyvää sekä terveysvaikutuksia 
ympäri Eurooppaa.

Eira-Maija Savonen
tutkija, Metla

Parkanon rantareitti. 

Rantatie vie metsän siimekseen

Ranskan polun avajaiset.

Harjoitetauluissa on tekstit kolmella eri kielellä.

Metsässä voi pysähtyä vaikka ihailemaan 
puolukan kukkaa.
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Kangasalan Matkailurengas ry on 
kuluneen vuoden aikana tähdännyt 
kansainvälisen markkinointiverkos-
ton ja matkailumarkkinoinninkehit-
tämiseen LEADER-hankkeen avul-
la. Hanketta on pyöritetty yhdessä 
itävaltalaisen Engelhartszellin kylän 
kanssa toinen-toiselta-oppimisen 
merkeissä.

Yhteistyö käyntiin saksalaisen 
ystävyyskaupungin avulla

Itävaltalainen yhteistyökumppani 
löytyi hieman vahingossa Kangasa-
lan saksalaisen ystävyyskaupungin 
Zülpichin kautta. Zülpichissä järjes-
tettiin tänä vuonna puoli vuotta kes-
täneet isot osavaltion puutarhames-
sut eli Landesgartenschau, johon 
tutustui yli puoli miljoonaa kävijää. 
 Zülpichin itävaltalainen ystävyys-
kunta Engelhartszell otti kangasa-
lalaisiin yhteyttä ajatuksissaan yh-
teinen osasto puutarhamessuilla. 
Zülpichin messuista tulikin näkyvin 
osa yhteishanketta: iso messuosas-
to keskeisellä paikalla houkutteli 
suuren osan messuvieraista tutustu-

Kansainvälinen yhteistyö tuo 
puhtia matkailun kehittämiseen

maan Zülpichin ystävyyskuntiin. Yh-
teishankkeen kannalta messut olivat 
kuitenkin vain lähtölaukaus: hank-
keen parasta antia olivat tutustu-
miskäynnit Engelhartszellissä ja Kan-
gasalla. Kohdevierailut ja seminaarit 
kummallakin paikkakunnalla avasi-
vat silmät huomaamaan, mitkä asiat 
toimivat hienosti ja mitä kannattaa 
vielä kehittää – ja mihin suuntaan.

Itävallassa panostetaan 
matkailureitteihin

Engelhartszellin kylä sijaitsee Itäval-
lassa Tonavan varrella Saksan rajal-
la. Muutaman minuutin ajomatkan 
päässä on saksalaiskaupunki Pas-
sau. Tutustumisvierailulle Matkailu-
renkaan edustajina lähtivät auto- ja 
tiemuseo Mobiliasta Martti Piltz ja 
Elina Kytölä, joka toimii myös mat-
kailurenkaan sihteerinä. Mukana 
matkassa oli myös Kantri ry:n toi-
minnanjohtaja Kari Kylkilahti. Engel-
hartszell isännöi vierailumme aikaan 
markkinatapahtumaa, jolla lähialu-
een kymmenet ja taas kymmenet 
kylät esittelivät aikaansaannoksiaan 

ja toimintaansa. Myös Kangasalla ja 
yhteisellä hankkeellamme oli oma 
osasto messuilla. Meidän kannalta 
mielenkiintoisinta oli kuitenkin pai-
kallisiin matkailukohteisiin tutustu-
minen. 
 Engelhartszell kuuluu Sauwal-
din Leader-alueeseen. Alueella on 
toteutettu viime vuosina runsaas-
ti erilaisia Leader-rahoitteisia hank-
keita. Leader-alueen johtaja toimii 
alueella innovaattorina, joka aktii-
visesti etsii ja ehdottaa alueen kylil-
le hankkeita toteutettavaksi. Tämän 
toimintamallin seurauksena hank-
keet ovat jakautuneet tasaisesti ko-
ko alueelle. Matkailukohteet voivat 
olla hyvin erityyppisiä, eikä niiden 
tarvitse olla suurhankkeita. Tärkein-
tä on, että mielenkiintoisia tutustu-
miskohteita on sopivalla etäisyydellä 
toisistaan, jotta matkailijat saadaan 
viihtymään alueella pitkään. Oleel-
lista on myös se, että kulkeminen 
kohteiden välillä on tehty helpok-
si. Itävallassa osataankin reitteihin 
perustuva matkailu, josta meillä on 
vielä paljon opittavaa. Tonavan vart-
ta pitkin, halki Itävallan kulkee mer-

Baumkronenweg on puidenlatvustojen korkeudella kulkeva luontoreitti. EU-rahoitteinen 
hanke puunlatvustohotelleineen on Sauwaldin suurimpia matkailukohteita, mutta alueella on 

satsattu myös useisiin pieniin matkailuhankkeisiin. Kuva: Martti Piltz

Kangasalan Matkailurengas löysi saksalaisen ystävyyskaupungin välityksellä itävaltalaisen yhteistyökumppanin. 
Engelhartszellin pormestari Roland Pichler ja Kangasalan kunnanjohtaja Oskari Auvinen kuntien yhteisosastolla 

Zülpichin messuilla. Edustalla komeilee Jarmo Koiviston karhuveistos. Kuva: Karin Wundsam.
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kittävä matkailijareitti Donausteig. 
Reitin varrelta löytyy tasaisesti niin 
majoitus- kuin ravintolapalveluita 
sekä matkailullisesti mielenkiintoisia 
kohteita. Mikä hienointa kävellen tai 
pyörällä matkaan lähtevän matkata-
varat kuljetetaan päivän aikana val-
miiksi seuraavaan yöpymispaikkaan. 
Tätä loppuun asti hiottua matkailija-
reittiä on käytetty esimerkkinä myös 
Sauwaldin sisällä, sillä alueella on 
panostettu reitistöihin, jotka sitovat 
kylät tiiviisti toisiinsa ja mahdollista-
vat matkailijoiden helpon liikkumi-
sen paitsi autolla myös jalkapatikas-
sa, pyöräillen tai ratsastaen.
 Kangasalan näkökulmasta mie-
lenkiintoista oli nähdä rajapaikka-
kunnan kansainvälisyys. Koska En-
gelhartszell on rajapaikkakunta, 
kansainväliset hankkeet ovat arki-
päivää alueella. Kokemus näkyi myös 
yhteisen hankkeemme vetämisessä. 
Lyhyt reissumme Itävallassa oli erit-
täin inspiroiva. Kotiuduimme intoa 
puhkuen ja miettien miten voim-
me myös Kangasalla sitoa paikalliset 
matkailukohteet entistä tehokkaam-
min toisiinsa, niin että matkailijan 
olisi luonteva löytää tiensä yhdestä 
tutustumiskohteesta toiseen.

Kangasalan tuotteet 
kohdallaan

Engelhartszelliläiset reissasivat vas-
tavierailulle Kangasalle syys-loka-
kuun vaihteessa. Seitsemänhen-
kiseen delegaation kuului muun 
muassa kylän pormestari ja Leader-
alueen uusi toiminnanjohtaja. 
 Yllätimme vieraamme hakemalla 
heidät lentokentältä Mobilian vuok-
ra-autoilla, joihin kuuluu muun mu-
assa presidentti Kekkosen edustus-
autona käytetty Cadillac. Kangasalla 
tutustutimme vieraamme automu-
seoihin, Pohtiolammen sääksikes-
kukseen sekä näkötorneihin. 
 Vieraamme näyttivät kiinnostu-
neen aidosti kaikista esittelemistäm-
me kohteista, mutta kirkkaimmin vie-
raiden silmät loistivat tutustuttaessa 
Koukut Onneen -kalastusmatkailuyri-
tykseen. Syysaurinkoisella, peilityy-
nellä järvellä pääsi paitsi narraamaan 
kaloja, myös nauttimaan suomalai-
sen luonnon hiljaisuudesta ja kau-
neudesta. Kaiken kruunasi tietysti 
Kalevi Veikkolaisen kalajutut ja yrittä-
jäpariskunnan vieraanvaraisuus yksi-
tyiskodissaan.
 Itävaltalaiset olivat vaikuttuneita 

siitä, kuinka hyvin alueellamme huo-
mioidaan lapset ja erityisryhmät. 
Lasten leikkipaikat ovat hyvin hoi-
dettuja, niitä on joka kohteessa ja 
lapsille on tekemistä niin ulkona kuin 
sisällä. Vammaisasiakkaat on myös 
huomioitu heidän mielestään häkel-
lyttävän hyvin, etenkin pyörätuolil-
la liikkuvat: Mobiliassa on huomioi-
tu liikuntaesteiset, Pohtiolammella 
rakennetaan parhaillaan näköalara-
kennusta, johon pääsee pyörätuolil-
la, ja Tampereella jopa kellaribaariin 
pääsee pyörätuolihissillä. Oli myös 
hienoa huomata, että matkailutuot-
teemme ovat jo kansainvälisellä mit-
tapuullakin mitattuna valmiita. Jat-
kossa meidän ei tarvitse niinkään 
käyttää resursseja tuotteiden fiilaa-
miseen vaan niiden helppoon saata-
vuuteen.
 Kangasalla pidetyssä loppusemi-
naarissa todettiin, että hanke on ol-
lut antoisa molemmin puolin. Kehit-
tämisideoita on saatu ja yhteistyön 
jatkaminen ja syventäminen tuntuu 
mielekkäälle ajatukselle. Tälle poh-
jalle on hyvä rakentaa jatkossakin. 

Elina Kytölä

Matkailurenkaan sihteeri ihmettelee Tonavan sampea, joka on tuotteistettu 
hienosti Engelhartszellissä. Kuva: Martti Piltz

Längelmävedelle tehty kalastusreissu sai vieraiden suupielet hymyyn. Engelhartszellin kunnanhalli-
tuksen jäsen Kurt Birngruber ja pormestari Roland Pichler saivat kuhaa saaliiksi. Kuva: Martti Piltz

Local Food for Local Development
Parhaita käytäntöjä kansainvälisessä lähiruokahankkeessa

Hankkeen aikataulu 1.5.2012–30.9.2014

Local Food for Local Development 
kansainvälisen lähiruokahankkeen 
avulla etsittiin ja siirrettiin hyviä lä-
hiruokaan liittyviä toimintamalleja 
ja parhaita käytäntöjä viiden ruo-
kakulttuuriin panostaneen maan 
kesken, Irlanti, Itävalta, Kypros 
ja Ruotsi. Hanke toimi neljän toi-
mintaryhmän alueella Aktiivinen 
Pohjois-Satakunta ry, Joutsenten 
Reitti ry, Karhuseutu ry ja Kehit-
tämisyhdistys Pyhäjär-viseutu ry. 
Hankkeen aikana kaikissa viidessä 
osallistujamaassa järjestettiin kan-
sainväliset workshop-päivät, joissa 
lähiruokaan perehdyttiin eri tee-

mojen kautta. Opintomatkoille ja 
workshoppeihin osallistui tuotta-
jia, lähiruokayrittäjiä, ravintoloit-
sijoita, hanketoimijoita ja mat-
kailualan yrittäjiä. Hanke koettiin 
erityisen onnistuneena juuri mo-
nipuolisen osanottajajoukon ansi-
osta. Tutustuminen eri toimijoiden 
näkökulmiin avarsi jokaisen osallis-
tujan käsitystä lähiruoan tuottami-
sesta ja markkinoinnista huomat-
tavasti laajemmalla tasolla.

Opintomatkat ja teemat:

Irlanti 12.–15.9.2012, teema-•

na paikallisen ruoan brändä-
ys ja alueellinen yhteismark-
kinointi
Itävalta 19.–22.2.2013, tee-
mana tuotekehitys, erityisesti 
perunat ja hedelmät
Kypros 12.–16.6.2013, teema-
na paikallisen ruoan ja turis-
min yhdistäminen
Ruotsi 12.–15.11.2013, tee-
mana logistinen suunnitte-
lu, ruuan Internet-myynti ja 
markkinointi
Suomi 25.–26.3.2014, tee-
mana bioenergia ja villit luon-
nonkasvit ja marjat

•

•

•

•

Lähiruoka vetää suut viljelijöiden suut hymyyn, kuvassa 
Monika Stockenhuber Itävällasta ja Tiina Harrinkari Hämeenkyröstä.
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Teemat tarjosivat kattauksen myös Best Practice -
julkaisun pohjaksi. Kukin osallistujamaa valitsi esi-
merkki-projekteja ja yrityksiä esiteltäväksi julkaisus-
sa muutaman valokuvan kera. Valmiissa julkaisussa 
esitellään 25 onnistunutta lähiruokaprojektia. Kirjo 
on laaja; lähiruokavaelluksista bio-energiaan, uudel-
leen henkiin herätetystä kauppapuodista gastrono-
miseen älypuhelinsovellukseen.
 Hankkeen osallistujamaat saivat julkaisua var-
ten lisätehtävän: anna 10 syytä miksi ostaa lähiruo-
kaa. Tehtävän tarkoituksena oli herättää ajatuksia 
lähiruoan eri näkökulmista ja vaikutuksista. Tehtä-
vä osoittautui yllättävän haasteelliseksi, mutta ko-
konaissaaliiksi saatiin jopa 15 syytä, joissa lähiruoan 
tarpeellisuutta ja vaikutuksia tuotiin esiin monella 
tasolla. Nämä 15 syytä on niin ikään tuotu esiin Best 
Practice -julkaisussa.

Mitä hankkeessa opittiin?

Brändin luominen/aloittaminen: Onnistunut 
brändäys tuo pienemmän kokoluokan tuotta-
jille mahdollisuuden päästä tuotteineen ruo-
kamarkkinoille. Vaikka kaupan hyllypaikkoihin 
vaaditaan yleensä volyymia ja tasaista tarjon-
taa, voidaan Lähiruoka-brändin kautta tuoda 
esiin paikkakunnan erikoisherkkuja: sesonki-
luonteisuus ja pienet erät korostavat tuot-
teiden tavoiteltavuutta ja kysyntää. Vakaa ja 
toimiva laskutus- ja logistiikkamalli on hyvä ra-
kentaa jo varhaisessa vaiheessa. 

Ihmiset: Hyvä kommunikaatio on ensiarvoisen 
tärkeää onnistumiselle. Kannattaa hyödyntää 
ihmisten erityisosaamista ja ulkopuolisten nä-
kökulmaa auttaa löytämään kätkettyjä mah-
dollisuuksia paikkakunnalla ja herättämään 
uudenlaista ajattelua. Anna ihmisten tehdä 
asioi-ta, joista he ovat aidon innostuneita.  

Markkinointi: Tyytyväinen asiakas palaa ta-
kaisin. Markkinoinnissa kannattaa huomioida 
monia asioita: tuotteiden tasalaatuisuus, jous-
tava ja vastuullinen asiakaspalvelu, internet-
sivujen selkeys, logon ja pakkauksien yhtenäi-
nen ilme sekä hyödyntää esim. erityislaatuista 
makua ja alueen maisemallisia arvoja, yhteis-
työtä tunnettujen brändien kanssa. 

Tuotekehitys: Älä unohda juuriasi! Huomioi 
seuraavia asioita: vanhoihin, paremmin vilje-
lyolosuhteisiin ja ympäristöön soveltuviin la-
jikkeisiin luottaminen; vaihtoehtojen ja uusien 
tuttavuuksien sekä makujen tarjoaminen; asi-
akkaiden kuunteleminen; laatureklamaatioi-
hin reagoiminen ja teknologian mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen. 

Verkostoituminen: Kannattaa ottaa asiakkaat 
ja ympärillä olevat ihmiset mukaan toimin-
taan, innostuneet ihmiset antavat mielellään 
oman panoksensa toimintaan. Verkostoitu-
minen on osoittautunut hyvin tärkeäksi lähi-
ruoka-toiminnassa: tiedon ja kokemuksien ja-
kaminen on tärkeää yrityksen kehitykselle, 
yhteistyön luominen muihin yrityksiin samal-
la seudulla, yhtenäisessä ryhmässä ja joukos-
sa on voimaa, joka vahvistaa kaikkien asemaa 
liiketoimin-nassa ja yritysmaailmassa. 

Turismi: Seudusta voidaan tehdä houkutte-
leva matkailukohde myös turistikauden ulko-
puo-lella – varsinkin, jos jonkun paikallisen 
ruokaherkun huippusesonki on juuri muulloin 
kuin turismin huippusesongissa. GIS-paikka-
tietojärjestelmä on tehokas työkalu paikallis-
ten tuot-teiden ja lähiruoan markkinoinnissa, 
sillä turistit ovat aktiivisia ja innokkaita käyttä-
mään modernia teknologiaa matkailuelämyk-
siinsä.  
 
Emilia Ruokonen 
Toimistosihteeri 
Satafood Kehittämisyhdistys ry

•

•

•

•

•

•

Best Practice -julkaisu on 
englanninkielinen ja löytyy 
kokonaisuudessaan mm. 
Satafoodin nettisivuilta: 

http://www.satafood.net/index.
php?page=local-food-for-the-local-

development

Pomoottorin toiminta Juupajoen, 
Kuhmalahden, Oriveden ja Pälkä-
neen Leader-toimintaryhmänä on 
tältä erää päättymässä. Leader-
toimisto Orivedellä sulkeutuu huh-
tikuussa 2015 kun viimeistenkin 
ohjelmakaudella 2007-2013 ra-
hoitettujen hankkeiden toteutus 
on päättynyt ja hankehallinnolli-
set lopputyöt saatettu kunnialla 
maaliin. Alueen toimijoilla ei kui-
tenkaan ole syytä huolestua, sillä 
jatkossakin paikallisilla yhdistyksil-
lä ja yrityksillä on mahdollisuus ha-
kea Leader-rahoitusta: juupajoke-
laisilla Pokosta, kuhmalahtelaisilla 
ja oriveteläisillä Kantrista ja päl-
käneläisillä Pirkan Helmestä. 
 Pomoottorissa toteutetaan par-
haillaan laajaa oman toiminnan ja 
rahoitettujen hankkeiden vaiku-
tusten arviointia, jonka tavoittee-
na on varsinaisen arvioinnin ohella 
nostaa esille Pomoottorin toimin-
nan erityispiirteitä ja hyviä käy-

Pomoottorin perintöä jäljittämässä
täntöjä sekä levittää rahoitettujen 
hankkeiden vaikuttavuutta edistä-
viä toimintatapoja Leader-toimin-
taa alueella jatkaville ryhmille. 
 Arviointityön ensimmäisessä 
vaiheessa on haastateltu muun 
muassa Pomoottorin rahoittami-
en hankkeiden ja yritystoimenpi-
teiden toteuttajat sekä perehdytty 
näihin kytkeytyvään asiakirja-ai-
neistoon. 
 Alustavien arviointihavainto-
jen perusteella Pomoottorin ra-
hoittamien toimenpiteiden aio-
tut vaikutukset ovat toteutuneet 
hyvin, ja monessa hankkeessa jo-
pa ylittäneet osallisten odotukset. 
Leader-tuki on koettu aidosti tär-
keäksi ja lähes kaikki toimenpiteis-
tä olisi jäänyt toteutumatta ilman 
sitä. Haastateltujen mielestä Lea-
der-hankkeilla on yleisestikin ot-
taen iso merkitys ja vaikutuksia ih-
misten elämään. Jos haastatellut 
saisivat päättää niin Leader-tuet 

kohdistettaisiin ensisijaisesti yleis-
hyödyllisiin investointeihin sillä 
niistä jää jotakin pysyvää lähiympä-
ristön asukkaiden ja yrittäjien hyö-
dynnettäväksi. Kaikissa muissakin 
hankkeissa keskeisintä pitäisi vas-
taajien mukaan olla kohderyhmän 
saama suora hyöty. Yrityshank-
keiden rahoittamiseen sen sijaan 
noin viidesosa vastaajista suhtau-
tui kielteisesti, koska heidän mu-
kaansa Leader-tulisi kohdistaa ko-
konaisuudessaan yhteisöllisyyttä 
tukevaan toimintaan. Nekin jotka 
pitivät yrityshankkeiden rahoitta-
mista tärkeänä, korostivat ettei yri-
tystuilla saa missään nimessä vää-
ristää kilpailua. Yrityshankkeissa 
myönteisimmin suhtauduttiin kou-
lutustoimenpiteiden tukemiseen, 
sillä lisäkouluttautuminen on eri-
tyisesti yksinyrittäjille niin suuri ta-
loudellinen panostus, että harvalla 
on siihen mahdollisuutta ilman ul-
kopuolista tukea.

Aimo Tukiaisen Purnun säätiö
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 Ei liene kenellekään Leader-han-
kehallintoa tuntevalle yllätys, et-
tä järjestelmän byrokraattisuus on 
noussut esille jokaisessa haastat-
telussa. Yllättävää sen sijaan on ol-
lut, että hankkeen hallinnointia ei 
ole pidetty niinkään vaikeana vaan 
ainoastaan työläänä. Eräskin haas-
tateltava tokaisi, että kun vertaa 
niitä kaivinkoneen ja kuorma-au-
ton työtunteja joita itse hankkeen 
käytännön toteutukseen vaadit-
tiin byrokratian viemään aikaan 
niin ilman byrokratiaa samassa 
ajassa olisi saanut toteutettua viisi 
hanketta lisää. Mutta aikaa vieväs-
tä hallinnosta huolimatta yksikään 
haastateltu ei sanonut etteikö voi-
si lähteä hakemaan Leader-rahoi-
tusta uudestaan. Mielenkiintois-
ta oli myös, että useat haastatellut 
kiittelivät Leader-tukimaailman 
ennakoitavuutta suhteessa esi-
merkiksi taidetoimikuntien, Ra-
ha-automaattiyhdistyksen tai Ko-
tiseutuliiton tukien hakuun, joissa 
rahan saamisen vastaajien mieles-

tä päätti monesti paremminkin ar-
pa kuin hakemuksen sisältö. ELYn 
virkamiesten toimintaa ja erityi-
sesti maksatusten sujuvaa käsitte-
lyä kiitti niin ikään moni vastaaja. 
 Haastatellut ovat olleet pää-
sääntöisesti hyvin tyytyväisiä Po-
moottoriin ja heille on jäänyt vahva 
tunne, että Pomoottori on tehnyt 
kaiken rahoitussääntöjen mukaan 
tehtävissä olevan heidän hyväk-
seen. Pomoottorin toimintatavois-
ta kiitosta on saanut erityisesti jal-
kautuminen paikanpäälle hanke- ja 
yrityskohteisiin. Tämä on välittä-
nyt tunnetta aidosta kiinnostuk-
sesta toimintaa kohtaan sekä lisäk-
si helpottanut suuresti käytännön 
asiointia. Myös Pomoottorin halli-
tuksen paikallistuntemus ja läsnä-
olo hankekohteissa on kerännyt 
ylistäviä mainintoja. Syvää huolta 
vastaajissa sen sijaan on aiheutta-
nut tieto Pomoottorin Leader-toi-
minnan loppumisesta. Haastatel-
lut ovat olleet huolissaan oman 
alueensa mahdollisuuksista saada 

Leader-tukea jatkossa kun alue ja 
toimijat eivät ole tuttuja uudelle 
toimintaryhmälle. Aivan erityises-
ti siirtymä osaksi Kantrin toimialu-
etta on huolettanut vastaajia, sillä 
niin oriveteläiset kuin kuhmalah-
telaiset toimijat tiedostavat hyvin 
Kantrin alueen suuren koon ja Lea-
der-rahoituksesta kiinnostuneiden 
toimijoiden suuren lukumäärän.
 Arviointityö jatkuu vielä ja työn 
toisessa vaiheessa on tarkoitus 
selvittää Pomoottoriin ja sen ra-
hoittamiin toimenpiteisiin koh-
distuvien arviointihavaintojen ja 
-johtopäätösten todenmukaisuut-
ta keräämällä vertailevaa arvioin-
tiaineistoa Kantrista, Pirkan Hel-
mestä ja Pokosta. Suunnitelmissa 
on myös ryhmien yhteinen kehit-
tämispäivä, jonka yksi tarkoitus on 
vastata haastatteluissa esille nous-
seeseen huoleen ja helpottaa toi-
mijoiden siirtymistä osaksi uutta 
Leader-ryhmää. 

Eliisa Vesisenaho

Kuhmalahden manttaalisäätiö

Eräjärven kehittämisyhdistys

Kopsamon kyläyhdistys

Kuhmalahden yrittäjät

Juupajoki-seura
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Kantrin historiaa arkiston asiakirjojen valossa vuosilta 1996–2000.

Miten ja miksi Kantri syntyi? Keitä 
olivat toimijat Kantrin alkumetreillä? 

Vastauksia kysymyksiin löytyy useasta Kantrin arkiston 
asiakirjasta. Enkä parhaimman kokonaiskuvan asioista 
antaa loppuraportti, joka on laadittu vuonna 2000 PO-
MO – kauden päätteeksi silloisen johtokunnan ja työn-
tekijöiden toimesta. Raportissa kuvataan Kantrin toi-
mintaa sekä ennen yhdistyksen perustamista että sen 
alkuvuosina. Siksi on aiheellista esittää se kokonaan. Ra-
portin lomaan olen lisännyt arkistosta löydettyjä asiaa 
tukevia asiakirjaotteita. 

”Kantri seutuohjelman loppuraportti 30.9.2000  
     1. Valmistelutyö ennen POMO-kautta
Kylien välinen yhteistyö oli Tampereen seutukunnas-
sa samoin kuin koko Pirkanmaalla tapahtunut vuodes-
ta 1992 Pirkan Kylät ry:n avulla. Kehittämistarpeiden lis-
ta oli pitkä jo ennen Suomen liittymistä EU:n jäseneksi. 
Kehittämistarpeet liittyivät kiinteästi kylien kehittämi-
seen. 
 Tampereen seutukunta oli maaseudun kehittämistoi-
minnassa hankerahoituksen ulkopuolelle jäävää aluet-
ta vuosina 1995 -1996. Leader II haku ei ulottunut ns. 
valkoiselle alueelle ja 5B-tukialue ympäröi seutukuntaa. 
Tiedossa olevista rahoitusmahdollisuuksista oli pientä 
toivoa päästä osallisiksi silloisen maaseutuelikeinopiirin 
erillisrahoituksesta, jossa ei ollut aluerajoituksia. Pirkan 
Kylien yhteistyöverkostoa käyttäen kokoonnuttiin har-
kitsemaan kartoituksen tekemistä ja valittiin asiaan ky-
lien edustajien työryhmä.”

 Pilottikylä hankkeen työryhmän kokous pidettiin 
26.9.1996 Maa- ja metsätalolla Tampereella. Koko-
uskutsussa asiaksi ilmoitettiin käsiteltäväksi Pilottiky-
län aloitushankkeen hakemus, kutsujana Juha Tanila 
maaseutuelikeinopiiristä. Muut läsnä olleet olivat Pir-
jo Manninen Lempäälän Mattilasta, Esko Arola Ylöjär-
ven Metsämaalta, Esko Sarin Nokian Tottijärveltä, Ar-
to Uusitalo Vesilahdelta ja edusti Pirkan Kyliä, Marjukka 
Lähdekorpi-Ojala Vesilahden Rämsööstä, Aino Maija-
la Vesilahden Narvasta ja Timo Hanhilahti Tampereen 
Viitapohjasta. Kokouksessa Juha Tanila esitteli Pilotti-
kylä- hankkeen. Hankeen tavoitteena oli selvittää seu-
tukunnasta mukaan tulleiden kylien kehittämiskohteet 
työllisyyden, ympäristön ja asumisen osa-alueilta ja ra-
hoituslähteet. Projektin vetäjäksi esiteltiin Timo Hanhi-
lahti Tampereen Viitapohjasta.  
 Kylien edustajia pyydettiin ryhtymään toimenpitei-
siin kylätyöryhmän saamiseksi jokaiseen pilottikylään. 
Jokaisessa pilottikylässä tultaisiin tekemään päivän mit-
tainen kyläkierros ja sen jälkeen samana päivänä/iltana 
voisi kylätyöryhmä kokoontua yhdessä vetäjän kanssa. 
Kylissä tultaisiin järjestämään myös kyläillat, joissa pilot-
tikylä-projektia selvitellään ja kerätään uusia ideoita ja 

asukkaiden mielipiteitä. Lisäksi muistio kertoo että pro-
jektin aluksi vetäjä tulisi keräämään yleistä tietoutta ja 
hoitaisi sidosryhmäsuhteita, jonka jälkeen kyläkohtai-
sesti ryhdyttäisiin yhteistyöhön kylien yhteyshenkilöi-
den ja kylätyöryhmien kanssa.
”Selvitystyölle saadun rahoitusavun turvin tehtiin kylä-
kierroksia, kartoituksia, kyselyitä ja yksinkertaisia hah-
motelmia mahdollisista hankkeista. Tilaisuuksiin osallis-
tui yhteensä noin 300 henkeä.”

Rahoitusapu tuli alueen kunnilta, Pirkanmaan Liitolta ja 
maaseutuelinkeinopiiriltä.  Rahaliikenteen hoiti Nokian 
kaupunki. Vuoden 1996 loppuun mennessä Hanhilahti 
oli kerännyt kyliltä hankeaihioita ja kehittämisideoita Pi-
lottikylä hankkeeseen osallistuneista kylistä ja tavannut 
erilaisia sidosryhmiä, joilla oli jotain tekemistä maaseu-
dun kanssa. Vuoden 1997 alkupuolella hankeideat oli 
lajiteltu erilaisiin toimenpiteisiin ja osa ideoista jalostet-
tu yhteisiksi seudullisiksi hankeaihioiksi, kuten maise-
masuunnitelmat, kyläavustajaselvitys, kehittämishank-
keet jne. Niinpä jo aikaisessa vaiheessa otsakkeisiin tuli 
ympäristönsuojelu, asuminen, yhteistyö ja elinkeinot.  
 14.1.1997 päivätyssä muistiosta ilmenee suunnitellut 
avustustasot erilaisille hankkeille ja kokonaisbudjetti.
 5.2.1997 seurantaryhmän kokouksessa esiteltiin ja 
käsiteltiin valmis esiselvitys;

Pirkanmaan PILOTTIKYLÄ hanke 1997, esiselvitys. 

Kirjasesta selviää seuraavia asioita: 
Seurantaryhmään kuuluivat Juha Tanila, valvoja, Pirkan-
maan Maaseutuelinkeinopiiri, Esko Arola, Ylöjärvi, As-
ko Brander, Kangasala, Markku Lahti, Pirkkala, Marjukka 
Lähdekorpi-Ojala, Vesilahti, Aino Maijala, Vesilahti, Pir-
jo Manninen Lempäälä, Esko Sarin, Nokia, Arto Uusita-
lo, Pirkankylät ry ja Timo Hanhilahti, sihteeri esiselvityk-
sen tekijä.

Sisällöstä muutamia poimintoja:

”Esiselvityksen kohdealueen valinta
Tampereen keskusseudun teollistuneisuudesta johtuen 
on Pirkanmaalla usean kunnan alue, joka ei kuulu EU:
n tavoite 5b-ohjelmiin. Pilottikylä hankkeeseen haluttiin 
saada otos tuosta ”valkoiseksi alueeksi” kutsutusta Pir-
kanmaan maaseudusta. Hankkeeseen valittiin yhteis-
työssä kuntien kanssa 1-2 kylää jokaisesta seitsemästä 
kunnasta. Hankkeeseen osallistui 5b-alueelta Vesilah-
den kunta ja sieltä Narvan ja Rämsöön kylät. Muut kun-
nat ja kylät: Kangasalan kunnasta Saarikylien-Vehonie-
men kylä ja Lihasula-Palon kylä, Lempäälän kunnasta 
Mattilan ja Lastusten kylät, Nokian kaupungista Kulove-

den ja Tottijärven kylät, Pirkkalan kunnasta Hyrsingin ja 
Sankilan kylät, Tampereen kaupungista Kapeen ja Viita-
pohjan kylät sekä Ylöjärven kunnasta Takamaan kylä.
Esiselvityksen tehtävänä oli selvittää mukana olevien ky-
lien kehittämiskohteet 1) työllisyyden, 2) asumisen ja 3) 
ympäristön näkökulmasta.”
 
Matkailun osa-alueelta esiteltiin seuraavat hankeaihiot:

Vesilahden–Tottijärven alueelta yhteinen Narvan ky-
lähanke joka lisäisi Narvan kylän ja lähialueen matkai-
lupalveluja ja parantaisi yritysten toimintaedellytyk-
siä. Saarikylien matkailualue hankkeessa valjastettaisiin 
Saarikylien henkiset ja fyysiset resurssit kulttuuripainot-
teisen matkailun ja sitä tukevan maatalous- ja käsitöi-
den jalostukseen ja suoramarkkinointiin.
 Paarlahden vuonohankkeessa Viitapohjan kyläläiset 
kehittäisivät vuonosta kiinnostavan lähimatkailuun eri-
koistuneen kohteen oheispalveluineen. Kapeen luonto-
vaellus-hankkeessa luotaisiin luontovaellusyritys.
 Kyläavustajat -hankkeessa selvitettäisiin kyläavun tar-
ve ja luotaisiin neljä työpaikkaa. Rämsöön kyläyritys-
hankkeessa muutettaisiin asukkaiden yhteistyötä ja har-
rastuksia taloudellisiksi hankkeiksi kylän hyvinvoinnin ja 
tunnettuisuuden lisäämiseksi.

Asumisen osa-alueelta esiteltiin seuraavat hankeaihi-
ot ja toimenpiteet:

Mukan oleviin kyliin luotaisiin ajan tasalla oleva kehit-
tämisohjelma, jossa selvitetään kylän selviytymisstrate-
gia vuoteen 2010. Kyliin valittaisiin kyläkehittäjät jotka 
toimisivat yhdyshenkilöinä, osallistuisivat koulutuksiin 
ja vastaisivat ohjelman laadinnasta. Tavoitteena olisi ky-
lien vahvuuksien kehittäminen ja asukasmäärän kasvu 
tai ainakin säilyminen nykytasolla. Kylätoimintakeskus-
hankkeissa kunnostettaisiin kylätalot, varustettaisiin ne 
tarvittavilla toimistolaitteilla Rämsöössä, Tottijärvellä ja 
Kulovedellä, lisäksi varauduttaisiin tilojen kunnostuk-
seen Hyrsingissä ja Sankilalaiset tekisivät kyläänsä Satu-
puiston lapsille. Kansainvälisyyshankkeessa ala-asteen 
ylimpien luokkien oppilaat lisäisivät kansainvälistä tie-
touttaan ja hankkisivat yhteistyökumppaneita muista 
Euroopan maista. Tavoitteena olisi 50 oppilasta / 3 vuot-
ta.

Ympäristönsuojelun osa-alueelta tehtäisiin seuraavat 
hankkeet: 

Maisemahankkeessa tehtäisiin maisemasuunnitelmat 
Kapeen, Lihasulan, Mattilan, Narvan, Rämsöön, Saari-
kylien, Takamaan ja Viitapohjan kyliin. Lihasulassa teh-
täisiin maisematiehanke. Ympäristöasumishankkeessa 
Lempäälän Mattilan kylässä syvennettäisiin asukkaiden 
tietoisuutta ympäristöstä ja kestävän talouden periaat-
teilla tapahtuvasta elintavasta. Säijän ympäristö- ja vir-
kistysohjelma-hankkeessa Säijän kylässä Pyhäjärven 
rannalla oleva maa-alue kunnostettaisiin virkistys- ja ko-
koontumistarpeisiin.

Loppuraportista voimme lukea; 

”Kun oli saatu kokoon kolmivuotiseksi tarkoitettu 3,3 
mmk:n hankeluettelo vuoden 1997 alussa, tuli tieto, 
ettei hankerahoitusta voida Tampereen seutukuntaan 
saada.

 Edellä kuvattu prosessi ei tuottanut hankerahoitusta, 
mutta jakoi tietoa, antoi koulutusta sekä vetäjille että 
asukkaille ja valmisti maaseudun asukkaita uuteen ajat-
telutapaan, jossa ainakin kyseltiin” mikä se semmoinen 
hanke muka on.” Pääosa valmistelutyössä esiin tulleista 
kehittämistarpeista saatettiin jossain muodossa muo-
dostaa POMO-hankkeeksi seuraavina vuosina”

Arkistosta löytyy 3.2.1997 päivätty luonnos muistiosta 
nimeltä SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN/ SEUTUOHJEL-
MA, lähettäjänä Maa- ja metsätalousministeriön alai-
nen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Kahdeksan 
sivuisessa luonnoksessa on selvitetty mitä ollaan teke-
mässä ja miksi. Maa- ja metsätalousministeriö on aset-
tanut vuonna 1995 työryhmän laatimaan maaseudun 
kehittämisohjelmaa. Valmistuneessa ohjelmassa on eh-
dotettu LEADER-toimintatavan laajentamista koko maa-
han. Aikatauluna on vuoden 1997 loppuun mennessä. 
 Luonnoksella annettu tieto on ollut ilmeisen lupaava, 
koska 7.-8.3.1997 järjestettiin jo hankekoulutusta Totti-
järven ala-asteella; Hanketoiminnan perusteet – mikä 
on hanke, entä kylähanke?  Kouluttajana olivat Tuula Is-
osuo, Helsingin yliopistosta ja Juha Tanila, Pirkanmaan 
maaseutuelinkeinopiiristä. 
 Juha Tanila on toimittanut Timo Hanhilahdelle Maa-
seutuelinkeinopiirille ja Maankunnan liitoille lähete-
tyn muistion, jonka asiana on SEUDULLINEN KEHITTÄ-
MINEN. Kansilehdessä on päiväys 11.3.1997. Lähettäjä 
on Maa- ja metsätalousministeriö.” Seudullisen kehit-
tämisen määrärahat julistetaan haettavaksi torstaina 
13.3.1997. Ohjelmaa kutsutaan lyhenteellä POMO (Pai-
kallisen omaehtoisuuden maaseutuohjelma). Oheinen 
muistio on tarkoitettu jaettavaksi kiinnostuneille.” Alle-
kirjoittajina ovat ylijohtaja Timo Kotkasaari ja maaseutu-
neuvos Eero Uusitalo
 11.3.1997 tehdystä muistiosta selviää, että rahoitus-
ta esiselvityksen jalostamiseksi Leader-hakemukseksi 
haettiin alueen kunnilta ja Pirkanmaan Liitolta ja haki-
jana oli Nokian kaupunki. Tavoitteena oli taajamalähei-
sen maaseudun kehittämisohjelma ja sen kustannukset 
olisivat n. 9 mmk. Muistiossa on selvitelty mitä siihen 
mennessä oli jo tehty: Pilottikylä-hankkeen esiselvitys 
oli kohdistunut Tampereen keskusseudulla olevien kun-
tien maaseutukyliin. Vesilahti, Kangasala, Pirkkala, Lem-
päälä ja Ylöjärvi olivat kuntia ja kaupunkeja olivat Tam-
pere ja Nokia. Esiselvitykseen oli valittu yhteensä 13 
kylää kuntien esitysten pohjalta ja että kylissä kyläyhdis-
tykset toimivat kontaktipintana.       
 28.4.1997 on saapunut kirje Maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmältä POMO – ohjelmaa valmisteleville maa-
seutuelinkeinopiireille ja Maakunnan liitoille. Kirjeessä 
on ohjeita POMO-ryhmien muodostamisesta ja sen al-
lekirjoittajina ovat Eero Uusitalo ja Sanna Sihvola.
 28.5.1997 on Pirkanmaan maaseutuelinkeinopiiri an-
tanut päätöksen Nokian kaupungin hakemalle Pilottiky-
lä hanke/kehittäjäkoulutus- hankkeelle. Määrärahaa on 
myönnetty 10 000,00 markkaa.  
 Seuraava merkittävä asiakirja on Hanhilahden lähet-
tämä tiedote/kirje: ”Tämä kirje lähetetään Tampereen 
keskusseudulla olevien maaseutukylien edustajille; Kan-
gasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti 
ja Ylöjärvi. ”Kirjeessä kerrotaan että edellisenä talvena 
tehdyn esiselvityksen perusteella osallistutaan POMO 
nimeä kantavan seudullisen kehittämisohjelman hake-
musprosessiin ja että toteutuessaan POMO merkitsisi 
useiden miljoonien markkojen julkista tukea alueemme 
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kehittämiseksi. Kirjeellä kutsutaan väkeä hakemispro-
sessiin liittyvään koulutus- ja käynnistystilaisuuteen 
8.6.1997 klo 10-14 Pirkkalan kunnan valtuustosaliin. 
Koulutukseen osallistui 39 henkilöä.
 10.6.1997 päivätyssä muistiossa näkyy ensimmäisen 
kerran merkintä: perusta oma yhdistys POMOA varten, 
säännöt jätettävä sisään 31.7.1997. Samassa muistiossa 
hahmotellaan tulevan yhdistyksen tehtäviä ja vastuita. 
Ko. muistiinpanot on tehty POMO- koulutustilaisuudes-
sa Hämeenlinnassa. Koulutustilaisuuden materiaalista 
löytyy tieto että POMO-ohjelmaehdotukset on lähetet-
tävä 31.7.1997 mennessä ministeriölle ja että ohjelmaa 
voi vielä täydentää 31.8.1997 saakka. 
 17.6.1997 pidettiin POMO-työryhmän kokous Maa-
ja metsätalolla Tampereella ja paikalla olivat Olli-Pekka 
Heikkilä, Arto Uusitalo, Asko Brander ja Timo Hanhilah-
ti. Siellä käsiteltiin maa- ja metsätalousministeriön kou-
luttajien esitystä, että POMO-seuturyhmät toimisivat 
tätä tarkoitusta varten perustetun, uuden yhdistyksen 
nimissä. Esiselvityshankkeen tekemisestä aiheutunei-
siin kuluihin saatiin väliaikaisrahoitusta alueen kunnilta 
ja Pirkanmaan Liitolta, Nokian kaupunki toimisi isäntä-
nä. Näin tehden voisi Hanhilahti kiertää kylissä puhu-
massa rahoitusmahdollisuuksista ja kuulemassa kylien 
tarpeita. Takana oli jo yksi tehty esiselvitys ja siihen ha-
luttiin nyt lisää osallistujia. Seutuohjelmalle oli valittava 
nimi, asia jätettiin hautumaan.

”Kyliä kehitetään kesähelteelläkin”, 23.6.1997 päivä-
tyn tiedotteen otsakkeella kutsuttiin kyliä POMO-seu-
tuohjelman suunnitteluun. Tilaisuuksia järjestettiin 30.6 
Kangasalla, 1.7. Aitolahti-Teiskossa, 1.7. Lempäälässä, 
2.7. Vesilahdella ja 2.7 Nokialla. Tiedotteessa on mie-
lenkiintoinen lause: ”On huomattava, että tässä kerro-
tuilla hankerahoilla ei ole mitään tekemistä tavanomai-
sen yritysrahoituksen kanssa.”  ja  ” POMO hakemusta 
laaditaan Pirkan kylät ry:n alaisena olevan POMO-työ-
ryhmän toimesta. Tämä on ainoa kirje, joka teidän ky-
läänne lähetetään, joten jos olet väärä vastaanottaja, 
yritä toimittaa kirje esim. kyläyhdistyksen puheenjohta-
jalle tai sihteerille.”   
 21.7.1997 on kokoontuneen POMO-työryhmän esi-
tyslistalla organisoituminen ja nimi.   
 ”2. Kantri ry:n perustaminen
Kantri ry perustettiin heinäkuussa 1997 ensisijaisesti 
toteuttamaan POMO-ohjelmaan pyrkivää Kantri-seu-
tuohjelmaa. Perustamisvaiheessa mukana oli kaksikym-
mentä kyläyhdistystä, kaksi jäsenkuntaa ja muutamia 
muita yhteisöjä.” 
 Lehtijutusta ”KULKEEKO KYLÄ POMO- MOPOLLA VAI 
KULKEEKO KYLÄPOMO MOPOLLA”, jonka on kirjottanut 
Timo Hanhilahti Pirkan kylien tiedotuslehteen 1998, 
selviää seuraavaa Kantrin nimen valinnasta ja synnys-
tä: ”KANTRIN SYNTY - Synnytyksessä lienee äitinä ol-
lut Pirkan kylät. Isyyden suhteen on jo vaikeampaa, kos-
ka epäiltyjä on useita. Juha Tanila (silloinen yritystutkija 

TE-keskuksen maaseutuosastolla) pani alulle Pilottiky-
lä- hankkeen ja kuuluu epäiltyjen joukkoon. Nimivaihto-
ehdoista tuli valituksi Takamaan koulun opettajan, Jussi 
Vahtokarin ehdotus.”   

Arkistosta löytyy asiakirja nimeltä 
PERUSTAMISASIAKIRJA.
”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Kantri ry. 
– nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hy-
väksyneet sille liitteenä olevat säännöt. Tampereella 
29.7.1997. Timo Hanhilahti, Esko Sarin, Olli-Pekka Heik-
kilä, Juha Tanila, Erkki Nikkilä” 

Säännöistä tärkein vastaa otsikon kysymykseen: 
Miksi ja miten? 
” 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa asukkaiden hen-
kistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia toimialueellaan 
sekä kehittää ympäristöä asukkaiden hyvinvoinnin ja 
ympäristönsuojelun näkökulmasta. Tarkoituksensa to-
teuttamiseksi yhdistys – maaseudun kehittämisohjel-
mien- ja hankesuunnitelmien, kuten paikallisen omaeh-
toisuuden maaseutuohjelman, laatimista ja toteuttaa 
niitä  jne...”
 Yhdistysrekisteriin Kantri ry vietiin 4.8.1997. Syyskuun 
19. 1997 lähetetyllä kirjeellä on yhdistyksen rekisteröin-
tiä kiirehditty toiminnan turvaamiseksi. Patentti ja re-
kisterihallitus teki päätöksen yhdistyksen hyväksymises-
tä ja merkitsemisestä yhdistysrekisteriin 10.11.1997. 
Kantrin kotisivuilta voi lukea lisää Kantrin alkuajoista ja 
niistä toimista joita toteutettiin seutukunnassa POMO-
kaudella.

Nyt vuonna 2014 ollaan jälleen samankaltaisessa odot-
tavassa tilanteessa; alueen asukkaiden tarpeita on 
kuultu, ne on kirjoitettu ohjelmaksi ja rahoitussuunni-
telmaksi ja nyt odotellaan ministeriön päätöstä. Oma-
ehtoista toimintaa nimitetään nyt Leader-toiminnaksi ja 
maaseudun kehittämisyhdistyksiä Leader- yhdistyksiksi.  
Viime vuodet toimintaa on hoitanut paikallisesti toimi-
valtainen Leader- toimintaryhmä. Toimeenpanija on ko-
ko ajan ollut sama vanha Kantri ry, lähes alkuperäisillä 
säännöillään ja metodeillaan.
 Toivoa sopii, että jonain päivänä kaikki alueemme 
asukkaat ovat yhdenveroisia ja voivat toteuttaa paikal-
lista omaehtoista kehittämistyötä. Viime vuosisadal-
la, lähes 20 vuotta sitten alkuun saatettu maaseudun 
omaehtoinen kehittämistyö jatkuu edelleen ja pyrkii 
laajenemaan kaupunkeihin. Jo tuolloin vuonna 1997 
on suositeltu LEADER-toimintatavan laajentamista ko-
ko maahan. Nähtäväksi jää onnistutaanko siinä 2000-
lvulla.

Airi Paananen 
Kantri ry:n hankeaktivaattori 

Ahdistaa jo etukäteen. Nimittäin ajatus tulevien edus-
kuntavaalien tv-vaalipaneeleista. Niissä riidellään, pii-
kitellään, nolataan, puhutaan toisten päälle. Käyttäy-
dytään tavalla, jota ei työpaikoilla, kouluissa tai edes 
päiväkodeissa hyväksyttäisi. Sellaisen keskustelun kat-
selu on myös vierasta – miksi moiseen ”debattiin” tör-
mää vain politiikassa, ei muualla arjessa?
 Kun esimerkiksi työpaikoilla tai aluekehittämiseen 
liittyvissä tilaisuuksissa yritetään saada otetta vaikeas-
ta ja monisyisestä asiasta, ei väkeä laiteta vastakkain is-
tumaan ja riitelemään. Ei, vaan silloin käytetään erilaisia 
ryhmätyömenetelmiä, kuten learning cafe:ta, tulevai-
suusverstasta tai ideariihiä. Siten saadaan muun muas-
sa kerättyä hyviä näkökulmia kaikilta osallistujilta sekä 
jatkotyöstettyä parhaimpia ideoita pidemmälle. Tällä-
hän tavalla, yhteistyössä ja moniäänisesti, nykyaikana 
ollaan totuttu vaikeita, tärkeitä asioita käsittelemään ja 
työstämään arkielämässä.
 Parahimmat YLE, MTV ja Nelonen – olkaa hyvä, va-
rastakaa ideani! Perinteisen vaalipaneelin sijaan laitta-
kaa puolueet tekemään keskenään yhteistyötä, ratkai-
semaan yhteisiä ongelmia! Esitetyt ratkaisuehdotukset 
kyllä tuovat eroja puolueiden välille. Lisäksi nähdään, 
kenestä on rakentavaan yhteistyöhön ja kenestä ei. Täl-

lainen lähestymistapa auttaisi myös vähentämään poli-
tiikkaan liittyvää vastenmielisyyttä kansalaisten silmissä 
ja tunkkaista ilmapiiriä vaalien yllä. 
 Pyytäkää työryhmien vetäjiksi ja keskustelun joh-
dattajiksi taitavia työryhmien vetämisen ammattilaisia, 
Suomesta löytyy niitä kyllä. Toimittajien kärkkäys saa-
daan unohtaa näissä sessioissa, se hermostuttaa tur-
haan osallistujia niin tv-salissa kuin kotikatsomossa.
 Puolueiden puheenjohtajien mielen notkeus ja roh-
keus eivät taida riittää ensimmäisellä kysymisellä mu-
kaan lähtemiseen. Suunnitelma B voisi olla pyytää 
puolueiden nuorisojärjestöjen puheenjohtajat saliin – 
kylvetään yhteistyön siemen tuleviin toimijoihin.
 No niin, tässä valmis konsepti, tarjoan sen ilmaisek-
si, talkoo-hengessä. Käsiteltäviä aiheita löytyy kyllä rop-
pakaupalla, kuten sote, kuntien tulevaisuus tai lasten ja 
nuorten palvelut. Mikä mediatalo ehtii ensimmäisenä 
ja voimme säästyä pahanmielen vaalipaneelilta?

Heli Siirilä
Erityisasiantuntija Maaseudun maankäyttö ja infra-
struktuuri –verkosto Maaseutupolitiikan yhteistyöryh-
mä Levon instituutti/Vaasan yliopisto

Eroon pahanmielen 
vaalipaneeleista – helposti
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Pekan hintalappu (yhteis-)kunnalle 3 850 € tai 83 900 
€. Kuinka 15-vuotiaan Pekan koulupoissaoloihin, tun-
neilla häiritsemiseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin voi-
daan puuttua?
 Ennaltaehkäisevästi puututtaessa kustannuksia ker-
tyy 3 850 euroa.  Ne kertyvät kuraattorilla käynneistä, 
moniammatillisten tukipalveluiden palavereista, psy-
kologikäynneistä sekä erityisnuorisotyöntekijän ta-
paamisista.
 Korjaavasti Pekan tilanteeseen puututtaessa kus-
tannuksia kertyy 22 kertaa enemmän eli 83 900 eu-
roa. Kustannukset kertyvät kuraattorin tapaamisista, 
lastensuojelusta, erikoissairaanhoidosta, kuntoutuk-
sesta, vanhempien työpoissaoloista ja sosiaaliturva-
etuuksista. Luvut on laskettu vuoden 2012–2013 kus-
tannustason perusteella, tänä vuonna kustannukset 
olisivat varmaan jo korkeammat.
 Pekan esimerkki on yksi neljästä esimerkkitapa-
uksesta, jotka on kuvattu oppaassa: ”Ehkäisevä työ 
säästää rahaa - Ehkäisevän työn kustannusvaikutta-
vuus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa”. Syk-
syllä 2013 julkaistu opas kertoo äärimmäisen sel-
keästi ja perustellusti, että sosiaali- ja terveys - eli 
sote-palveluissa kannattaa panostaa ennaltaehkäi-
sevään työhön eikä korjaaviin palveluihin.
 Ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kahdelta 
kannalta: 
a) se säästää kunnan ja valtion kukkaroa 
b) on palvelua saavalle kuntalaiselle inhimillisempää 

Ehkäisevä työ säästää rahaa 
ja siten vaikuttavampaa.
On siis keino säilyttää maaseudulla palveluja
 Maaseudulla on liian usein saatu todeta, että 
säästöjä palveluissa on luotu karsimalla maaseudun 
asukkaiden palvelupisteistä. Mutta edellä on juuri 
tuotu esille, että ne ihmisten lähellä tarjottavat, jopa 
kotiin tuotavat palvelut, aikaansaavat säästöjä. Kuin-
ka siis SOTE-uudistuksessa huomioidaan ennaltaeh-
käisevän työn huima taloudellinen (ja inhimillinen) 
merkitys? Säästöjähän uudistuksessa tavoitellaan.
 Ennaltaehkäisevä työ olisi kaksi kärpästä yhdellä is-
kulla: säästöjä syntyy ja sosiaalipalvelut maaseudul-
la säilyvät tai jopa paranevat. Pidempien etäisyyksi-
en ja pienempien asiakasmäärien maaseudulla ovat 
palvelujen tehokkaat tuottamistavat hieman erilai-
set kuin tiiviissä kaupungeissa – sote-uudistuksessa 
kannattaa jättää vapauksia tähänkin kohtaan.
 Kumman hintalapun mukaan Pekan auttamisesta 
siis maksetaan tulevaisuudessa?

Heli Siirilä
Erityisasiantuntija Maaseudun maankäyttö ja infra-
struktuuri –verkosto Maaseutupolitiikan yhteistyö-
ryhmä Levon instituutti/Vaasan yliopisto

Eri puolueiden kansanedustajat paneelissa Unohtuuko maaseutu päätöksenteossa –tilaisuudessa.

Ohi syyskuun läpi repaleisen lokakuun kaipuun kaljakori 
kilisee yli taivaan päivät niin kuin varisparvi raahautuu… 
Miljoonasateen marraskuusta kertova laulu iski päähäni 
ajellessani märkää ja vain keinovalojen valaisemaa as-
falttia kohti työmaata. Suomen katajainen kansa elää 
taas sitä vuodenaikaa, jolloin heräämme aamulla säk-
kipimeässä, väsyneet vanhemmat vääntävät vielä väsy-
neempiä tulevaisuuden toivoja uuteen päivään. Arvi-
oimme onko ulkona räntä- vai vesisade.
 Minä olen kesäihminen, joka elää valosta ja lämmös-
tä. Olen usein todennut, että geeneissäni on oltava hi-
tunen talvihorrokseen tahtovaa. Tosin talvihorrokseen 
vaipuvat ovat usein pieniä nisäkkäitä, mikä ei puolla 
teoriaani. Vuoteni kulminaatiopiste on lokakuun lo-
pulla, kun kellot käännetään pois kesäajasta. Tuolloin 
jo häiritsevästi pimenevistä illoista nipistetään tunti 
valoisuutta kerralla. Marraskuun alussa olisi aika pai-
nua talvihorrokseen ja heräillä kauniina maaliskuisena 
aamuna, kun kevätaurinko puristaa lumesta sen ensim-
mäisen vesipisaran ja pudottaa tipan talvihorroksessa 
uinuvan nenänpäähän.
 Etelän mailla vieraillessa tulee ajatelleeksi Suomen 
kansaa ja maamme olosuhteita. Kun marraskuussa 
sipaisee aamukahvin kiduksiin kesäisellä terassilla ja 
aurinkolasienkin läpi valo häikäisee, tulee väistämättä 
miettineeksi miten pieni pohjoinen kansa menestyy jat-

kuvasti globaalissa kilpailussa. Kuinka paljon joudum-
me antamaan tasoitusta, kun energiaa on käytettävä 
jo pelkästään lämmön ja valon tuottamiseen iso osa 
vuodesta. Eivätkä kotimaan marraskuiset olosuhteet 
ihmisten aivojen serotoniinin tuotantoakaan ainakaan 
lisää. Energiaa on pumpattava myös ihmisiin. Kaikesta 
huolimatta taomme kansakunnallemme sellaista hyvin-
vointia, josta monet lämpimät ja valoisat maat näkevät 
vain päiväunta.
 Pianhan se taas on. Kaamoksen katkaiseva joulu. 
Sopivasti sen alla oleva talvipäivän seisaus saa kansam-
me jälleen uskomaan valon voittoon. Uutena vuotena 
voimme jo sivistyneesti ”smalltalkata” kuinka päivä 
on selvästi pidentynyt. Enää ei pidä odottaa kuin pari 
kuukautta, niin pärjää ilman villahousuja. Keväthankien 
(toivottavasti) ja ”rospuuttoajan” jälkeen koittaa vih-
doin kesä. Kesäksi on aina paljon suunnitelmia, joista 
elokuun lopussa huomaa vain pienen osan toteutu-
neen ja silti on ollut koko ajan tekemistä. Lyhyen kesän 
kansa painaa pitkin lepikoita karkeloiden huipentuessa 
Juhannuksen kokonpolttobileisiin. Saldo on muutama 
tulipalo, useita hukkuneita ja tuhansia krapuloita. Siitä-
hän se päivä taas jo alkaa lyhenemäänkin.   

Juha Kolhinen

Kansa joka 
pimeydessä 
vaeltaa
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Jätehuollosta biotalouteen
Talonpoikainen tai agraarinen yhteiskunta ei tarvinnut 
jätehuoltoa, koska rajalliset materiaalivirrat mobilisoi-
tiin paikallisesti ja kierrätettiin takaisin pelloille ja met-
siin lannoitteiksi. Teollisuuden kehitys toi tähän muu-
toksen. Teollisuus edellyttää vuodenaikavaihtelusta 
riippumatonta energialähdettä eli fossiilisia polttoai-
neita, materiaalien muuntoa, suuren volyymin kuljetus-
virtoja ja pakkauksia. Kaikki nämä toiminnot tuottavat 
jätettä eli filosofisen iskulauseen mukaan ” väärässä 
paikassa olevaa materiaa”. 
 Vasta moderni yhteiskunta tekee kierrätyksestä or-
ganisoidun periaatteen. Jätehuolto suunnitellaan oh-
jatuiksi, portaittain hyödynnetyiksi virroiksi, joilla ta-
voitellaan sitä, että jäte vaiheittain löytäisi haitattoman 
”paikkansa”.  Portaittaisuus tarkoittaa, että jätteenpolt-
to on vasta viimeinen vaihe ennen muita hyödyntämi-
sen prosesseja. Jätehuollon tavoitteena on suunnitella 
materiaalivirrat niin, ettei lopullista jätettä enää syntyi-
si. Kysymys on kiertotaloudesta tai vielä laajemmin bio-
taloudesta.
 On mielenkiintoista lukea vaikkapa Hatanpään karta-
non pehtorin kertomuksia siitä, miten Tampereen kau-
pungin makkilantaa ja tuhkaa käytettiin kartanon pel-
tojen lannoitukseen. Kotikylälläni Lempäälän Lastusissa 
oli Lastusten kartanon maalla, kylätien kupeessa ns. 
tuhkaladot, joihin torpparit ajoivat talvisena taksvärk-
kityönä hevosella ja reellä tuhkaa Tampereen tehtail-

ta. Jäte ei siis tullut jätteeksi, koska se ohjattiin oikeaan 
paikkaansa.   
 Sittemmin Lempäälässä on ollut ainakin kaksi kunnal-
lista kaatopaikkaa (Lastunen, Tuljamo) sekä eräitä pai-
kallisen jäteöljynjalostuksen sivutuotteina syntyneitä 
happoterva-altaita. Näistä kaatopaikat ovat tulevaisuu-
den potentiaalisia arkeologisia suojelukohteita, koska 
niiden kerrostumiin sisältyy vuosikymmenten historia. 
Ne voi myös tulkita mahdollisiksi tulevaisuuden kaivok-
siksi, sillä niiden metallipitoisuus on kohtuullisen suur-
ta.
 Maaseudulla tuli jätehuollon välivaiheeksi hylätty pe-
runakuoppa, jonne surutta dumpattiin sinappituubit, 
tummelipurkit,  vähäpiikkiset kammat, sillipurkit, rik-
koutuneet pullot ja vastaavat. Kerrottakoon tästä esi-
merkki Savosta.  Juvalla on Pattoin kotiseutumuseo, 
jonka ylpeytenä on tuollaisesta entisestä perunakuo-
pasta kaivettu esineistö. Esineet antavat huomattavan 
tarkan kuvan 1950- ja 1960-luvun elämästä. Koska pe-
runakuopat ovat kuivilla hiekkatöyräillä, esineet säilyvät 
niissä yllättävän hyväkuntoisina.
 Laatujärjestelmän periaate oli: kippaa ja unohda. Asi-
oiden tolasta kertoo, että kun Lempäälässä Lastusten 
kaatopaikka (Ahtialanjärven rantatörmällä)  lopetettiin 
ja koteloitiin tiiviillä päällysmaakerroksella, levittäytyi 
kylään valtavat määrät rottia.  Niitä vastaan julistettiin  
ns. rottasota. Rotanmyrkkyä sai kuittausta vastaan kun-

nan varastolta. 
 Tuljamon kaatopaikasta taas sanotaan leikillisesti, et-
tä se pelasti taantuvan huuhkajakannan, koska Tulja-
mossa oli linnuille yllin kyllin ruokaa.
 Varsinaisen talouskohtaisen jätteenkeruun synty 
ajoittuu mielikuvissa samoihin vuosiin, jolloin jokainen 
tie sai nimen ja kukin talo numeroitiin. Tätä operaatiota 
edellyttivät palokunta, ambulanssi ja varmaankin myös 
ns. kokonaisvaltainen yhteiskuntasuunnittelu. Muistan, 
miten tuota teiden nimeämistä vitkuteltiin ja suhtau-
duin itsekin koko osoitteisto-hommaan epäilevästi. Oli 
luonnonlapsen hämärä tunto siitä, että menetimme joi-
tain vapausasteita. Me siihen asti vapauteen maastou-
tuneet kylien asukkaat jouduimme kartalle, suunnitte-
lun kohteiksi ja vallan suurennuslasien alle. 
 Aluejätepisteiden sijoittamisessa jätehuoltoyhtiö tu-
keutui kyläyhdistyksiin. Kyläyhdistysten väki tunsi sekä 
ihmiset että ne paikat, joihin aluejätepistettä saattoi aja-
tella. Ihan talojen viereen niitä ei yleensä sijoitettu, mut-
ta yleensä teiden risteyksiin ja asutuksen tihentymiin. 
Kyläyhdistykset rakensivat talkoilla aluejätepisteille lau-
doista aitaukset. Olin itsekin yhtä sellaista rakentamas-
sa. Tästä kaikesta kyläyhdistys sai pienen korvauksen jä-
teyhtiöltä.  Mutta kun muutama vuosi myöhemmin 
myöhemmin aluejätepisteen yhteyteen tarjottiin eri-
tyistä standardoitua ilmoitustaulua, kieltäydyimme sel-
laisesta, koska meillä oli jo oma ilmoitustaulumme.
 Tienvarsiparlamentti pohti tietenkin sitäkin, kuinka 
paljon yhteiskunnan kannattaa polttaa jätteenkeräys-
autojen dieselöjyä ja kerätä pussitettua talousjätettä Ta-
rastenjärvelle kautta koko Pirkanmaan. Suhtautuminen 
voisi olla automaattisesti suopeampaa, jos mainitut ke-
räilyautot kulkisivat esimerkiksi Tarastenjärven jätteistä 
jalostetulla kaasulla.
 Aluejätepisteessä ja talokohtaisessa keräysastias-
sa (jollainen meilläpäin on jokaisella) on toiminnallis-
ta päällekkäisyyttä, joka ei koskaan ole oikein selvinnyt. 
Nykyisin vien keräyspaperin aluejätepisteelle – en-
kä aina edes sille lähimmälle.  Roskapussit puolestaan 
päätyvät omaan keräysastiaan postia hakiessa. Muun 
hankalan jätteen vien Moisionlammen jätteenkeräys-
asemalle.
 Aluejätepisteissä on tapahtunut muutoksia. Lempää-
lässä muuan aluejätepiste jouduttiin lopettamaan sen 
takia kun lähellä asuva erikoisen säästäväinen kuntalai-
nen rupesi sieltä dyykkaamaan itselleen aarteita. Toi-
nen, vanhan kolmostien varrella oleva jätepiste jou-

duttiin siirtämään 150 metriä toisaalle ja vähän piiloon, 
koska ohikulkevat kesämökkiläiset ottivat tavakseen 
täyttää jätepiste mökkiroskillaan.
 Myönnettäköön julkisesti, että ihailen Pirkanmaan 
Jätehuollon psykologisesti oikeaa tapaa laskuttaa pal-
veluksistaan. Kun kertalasku on parinkymmenen euron 
luokkaa, ei se harmita, vaikka vuosisumma olisi suu-
rempikin. Myönteisiä sanoja voi myös lausua yhtiön ta-
vasta tiedottaa. Sitä on paljon ja riittävästi ja nettisivut 
ovat hyvät. Onneksi tiedotus on vailla ideologista paa-
tosta. Jätehuolto jos mikä on pragmatiikan asia ja sel-
laisena siihen suhtauduttakoon. Elämäntapaneuvontaa 
emme tarvitse ja olemme sille allergisia, koska silloin jo-
ku ulkopuolinen yrittää määritellä arvomme ja sen mi-
ten pitää elää.
 Jälkipuheet ovat jälkipuheita, mutta Tarastenjärven 
voimalan tekniikan valinta askarruttaa yhä: nimittäin 
jos julkinen toimija ei investoi parhaaseen saatavilla 
olevaan tekniikkaan (BAT), niin kuka sitten? Mitä oike-
utta tuolloin on velvoittaa yksityistäkään investoimaan 
parhaaseen saatavilla olevaan tekniikkaan? Suomes-
sa ei ole liikaa uuden ympäristöteknologian referens-
sejä. Toinen kysymys liittyy voimalan käyttämän raaka-
aineen riittävyyteen. Riittääkö poltettavaa 20 vuoden 
päästä, jos valtakunnallisessa jätepolitiikassa onnistu-
taan tavoitellulla tavalla?
 Kun katsoo pitemmälle tulevaisuuteen, tulee pohdit-
tavaksi kaiken jätteen yhteiskäsittely. Onko ajateltavis-
sa, että joskus yhdyskuntaliete ja muu yhdyskuntajäte 
käsiteltäisiinkin yhdessä, yhdellä ja samalla tontilla, osa-
na samaa biologista prosessia.  Varsinaisen työn tekisi-
vät bakteerit, jotka ”söisivät” jätteen hyödyllisiksi jakeik-
si. Tuloksena olisi esimerkiksi energiaa, lannoitteita ja 
maanparannusaineita. Tällöin kyse ei enää olisi jätteen-
käsittelylaitoksesta eikä voimalaitoksesta vaan biojalos-
tamosta. Kuten alussa totesin, biotalous on kiertotalo-
utta isompi kysymys, koska kierrätetyt virrat sijoittuvat 
bioottiseen kehykseen, luonnon elämää ylläpitävään 
järjestelmään. 
 Onko tämä teknologista utopiaa, vai biotalouden 
maailmaan kuuluva välttämättömyys?

Juha Kuisma

(Puheenvuoro Pirkanmaan Jätehuollon 20 v juhlasemi-
naarissa 26.8. 2014) 
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Kyläkapula-lehteä julkaisevat ja kustantavat

• Pirkan Kylät ry
• 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: Linda Peltola
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
Lupajantie 1 
25500 Perniö
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

Toiminta kylällä voi olla mitä tahansa esimerkiksi markkinatorista tansseihin, huutokaupasta lii-
kuntatapahtumaan tai konsertista tonttien esittelyyn. Ihan mitä ohjelmaa kylällä haluattekaan 

järjestää. Tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä, edistetään maallemuuttoa ja positiivista 
mielikuvaa maaseutuasumisesta sekä madalletaan kynnystä tutustua lähikyliin. 

Tapahtumaa on järjestetty kaksi vuotta Satakunnassa, viime kesänä tapahtuma laajeni jo moneen 
muuhunkin maakuntaan. Ensi kesän tapahtumasta on tulossa valtakunnallinen. Lähes kaikki maa-

kunnat ovat mukana, tiedotustukea saamme Suomen Kylätoiminta ry:ltä. Eli siis jos innostutte 
järjestämään jonkin tapahtuman, ison tai pienen, tuona kyseisenä päivänä, me teemme kartan 

mukana olevista kylistä ja tiedotamme tilaisuuksista. Toimitamme karttoja myös kaikille osallistu-
ville kylille oman markkinointinne tueksi. Me emme tule perimään tästä mitään maksuja, jokainen 
huolehtii omista kustannuksista itse ja toivottavasti kylät käärivät tästä myös varoja toimintaansa. 

Toivomme, että mahdollisimman monelta kylältä lähdetään mukaan tähän valtakunnalliseen tem-
paukseen kylätoiminnan puolesta! Tapahtumanne voi olla hyvin pienimuotoinen tai suuri spektaak-

keli, kunhan se oman kylänne näköinen. Lopullisia sitoumuksia pyydän teiltä helmikuun aikana, 
mutta mukaan voi ilmoittautua jo nyt. 

Tässä esimerkkejä tapahtumista joita on 
Avoimissa kylissä järjestetty Satakunnan puolella:

Liikuntapäivä/ peliturnaus
Kesäteatteri tai muu esitys
Konsertti
Tanssit
Avoimet ovat kylätalolla
Saunapäivä
Pop-up ravintola tai kahvila/ seisovan pöydän lounas
Markkinat tai tori
Taidenäyttely tai muu näyttely
Kyläkävely esim. kylän nähtävyyksistä
Patikkaretki kylän kodalla tai laavulle tai muulle luontokohteelle
Ohjattua käsitöiden tekoa
Vanhojen koneiden päivä 
Kirpputori
Kiertoajelu traktorilla …

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 
Marja Vehnämaa 
p. 040 4849360 

marja.vehnamaa@pirkankylat.fi 
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Pirkan kylät kutsuu kaikki Pirkanmaalaiset kylät mukaan 

Avoimet kylät -tapahtumaan 
lauantaina 6.6.2014


