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Ajankohtaista kylä- ja Leader-toiminnasta

UUTISKIRJE: AJANKOHTAISTA KYLÄ- JA
LEADER-TOIMINNASTA
Tavoitteenamme on, että tämä uutiskirje sisältää valtakunnallisten uutisten rinnalla sellaisia
maakunnallisia uutisia, joilla on yleisempää
mielenkiintoa paikallistoimijoille. Näin uutiskirjeestä tulee kattavampi, mielenkiintoisempi ja
vuorovaikutteisempi.
Pyydämme, että maakunnalliset ja seudulliset
kyläasiamiehet ja Leader-toimijat välittäisivät
omia merkittäviä uutisaiheitaan tämän uutiskirjeen kautta muille vertaistoimijoille. Seuraava
uutiskirje ilmestyy elokuun puolivälissä.
Mikäli teillä on mielenkiintoista kerrottavaa, toivomme,
että toimitatte uutisenne valmiiksi muokattuna ke 16.8.
mennessä osoitteella
marianne.liitela@kylatoiminta.fi.

Hyvää ja tapahtumarikasta kesää kaikille
paikalliskehittäjille!

SYTYN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Kylät ja turvallisuuspolitiikka
Maailman turvallisimman maan aamukahvipöydässä tätä kirjoittaessa ja lehtiä selaillessa totean puolueettoman Suomemme eilen liittyneen Britannian johtamiin nopean toiminnan
JEF-sotilasjoukkoihin. Mukana on tähän mennessä ollut seitsemän NATO-maata. Suomen lisäksi mukaan liittyy myös puolueeton naapurimme Ruotsi.
Maailman ja myös lähialueidemme turvallisuustilanteen nopea muuttuminen on jäänyt tuskin
keneltäkään huomaamatta. Kansainvälisen yhteistyön vahvistamisesta huolimatta maanpuolustuksemme perustuu silti edelleen ennen kaikkea uskottavaan omaan
reserviläisarmeijaamme ja koko
maan asuttuna pitämiseen, mikä
mahdollistaa nopean liikekannallepanon.
Helsingin Sanomien gallupin mukaan 65 prosenttia suomalaisista
säilyttäisi koko maan asuttuna,
vaikka siitä syntyisi kustannuksia

veronmaksajille. Myös Uudellamaalla ja Vihreiden kannattajissa yli puolet ajattelee näin. Kysymyksenasettelusta voisi päätellä, että väestön pakkaantuminen kasvukeskuksiin olisi jotenkin veronmaksajille edullisempaa, vaikka
pelkät asumistuet maksoivat meille kaikille noin
kaksi miljardia euroa viime vuonna.
Kylien asuttuna pitäminen on monen politiikkalohkon agendalla. Sisäiseen turvallisuuteemme
vaikuttaa myös hyvin hoidettu maahanmuuttajien kotouttaminen, jota monella kylällä on
tehty jo uusimmankin maahanmuuttoaallon
kanssa. EU:n tulevaan budjettiratkaisuun suurimmat paineet tulevat Brexitin lisäksi juuri
puolustus- ja kotouttamismäärärahojen kasvusta – nämä heijastuvat myös yhteisen maatalous- ja maaseudun kehittämispolitiikkamme
CAPin rahoitusratkaisuun vuosille 2021-27.
Lopuksi vielä yksi huolestuttava nosto toukokuussa julkaistusta tuoreimmasta maamme
Maaseutukatsauksesta: harvaan asutulla maaseudulla lisääntymisikäisten naisten ja miesten
suhdeluku on pahimmillaan 100/135. Neljästä
maalaispojasta siis vain kolmelle riittää vaimo
omilta kulmilta. Olisiko kansainvälisestä yhteistyöstä helpotusta myös tähän? Mieleen muis1
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tuu lounaisirlantilaisen Leader Duhallowin rekrytointistrategia: koko parinkymmenen hengen
toimistohenkilöstö koostui nuorista, hyvin koulutetuista naisista.
Epävarmoina aikoina syntyvyys aina lisääntyy.
Kun lisäksi kesäkelit ovat ilmeisesti vielä tulossa
ja 90-luku on taas muotia, päätössanoiksi lainaan Frank Pappaa 25 vuoden takaa (kuka vielä
muistaa? ;o): Kosketelkaa toisianne!
Petri Rinne
Suomen Kylätoiminta ry:n pj.

Farmarissa toteutettu kyläkysely odottaa vielä
purkuaan, mutta varsin kaksijakoisia olivat vastaukset. Osa näki kylänsä työntävän pajukkoa
vuonna 2030, osa uskoi kasvuun ja kehitykseen.
Moni oli kylän toiminnoissa mukana vähintään
kannatusmielessä.
Ja jälleen kerran vahvistui näkemys siitä, että
suomalainen arvostaa kyläasumisessaan luontoa, rauhaa ja väljyyttä.
Lämmin kiitos vielä kerran sekä
esittelijäkaartille että kävijöille!

Kylätoiminta näkyi ja kuului Farmarissa
Satoja kontakteja, pohdintaa oman kylän tarpeista ja tulevaisuudesta, paljon naurua ja hyvää mieltä – niistä oli kylätoiminnan osasto Farmarissa Seinäjoella tehty.
Kesäkuun puolivälin megatapahtuma keräsi väkeä ympäri Suomea, kävijöitä oli kaikkiaan 94
000. Moni kertoi maatalousnäyttelyn kuuluneen aina kesän reissukohteisiin.
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saatu jo liki parilta sadalta kylältä ja lisää varmasti ehtii tulla ennen kuin kesän lopulla vastaukset kootaan ja toimitetaan maakuntienkin
ihmeteltäviksi.
Avoimet Kylät -tapahtumaan osallistui noin
750 kylää ympäri Suomea. Kylätoiminnan voimannäyttö juhlisti 100-vuotiasta Suomea mitä
moninaisimmin keinoin.
– Menestystarinat eivät synny itsestään. Kylät
ja niiden maakunnalliset, seudulliset ja kunnalliset yhteenliittymät tekivät Avointen Kylien onnistumiseksi Suomi100-vuonna hurjan työmäärän, kiittelee Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne.
Tätä valtaisaa työmäärää selvitetään ja pyritään
saamaan numeroiksi. Tapahtumaan osallistuville kylille on lähetetty pyyntö vastata kyselyyn, jossa pyydetään vastauksia mm. siihen,
paljonko tapahtuman järjestämiseen osallistui
väkeä ja paljonko arviolta talkootunteja puskettiin, mutta myös paljonko tapahtumassa kävi
yleisöä ja miten yhteistyö maakuntien ja SYTYn
kanssa sujui, ja toki unohtamatta toiveita ja kehitysideoita tuleville vuosille. Vastaukset on

SYTYn Avoimet Kylät -koordinaattorina toimii
Marianne Liitelä, p. 045 887 1511,
marianne.liitela@kylatoiminta.fi.

SATA SATULASSA
100 kilometriä, 2 000 kilokaloria
Avoimet Kylät -aamu lauantaina 10.6. Asteita
mittarissa +12, taivas harmaa, kosteusprosentti
maksimissa. Haasteena polkea Etelä-Pohjanmaan Jalasjärvellä kylästä kylään. Yhteensä sadan kilometrin lenkki.
Polkijat: Haapanen & Hyttinen. Kunto: Rappiolla. Välineet: Mummiksen ja maastopyörän
välistä.
Suurin huoli: Jaksaako polkea, jos syö joka pöydästä?
Alku on helppo. Luopajärven nuorisoseurantalolla tapahtuu vasta iltapäivällä, joten Pohjolan
pihassa käydään vain kääntymässä.
Jokipiin kylän Sauna Open keskittyy iltaan. Fillaria ei nosteta lauteille.
Jalasjärven kirkonkylällä ihmetellään elokuvateatteri Kinon remppaa. Ei tarjoilua. Onneksi.
Vähän ennen Keskikylän Harjulaa on matkasta
taitettu kolmannes. Enemmän kuin Hyttinen on
eläissään yhtä menoa pyöräillyt.

Harjulassa on tarjolla järkyttävän hyvää jauhelihakeittoa. Sirkka Pakkalan keittämää. Jälkiruokana munkki- tai täytekakkukahvit. Menee ahminnan puolelle.
Maisema täyttyy auringosta. Ilvesjoen Toimelan pop up -kahvilassa on hervottomia mokkapaloja, kuorrutusta hävyttömän runsaasti.
Vatsa täynnä, mutta kyläyhdistyksen pj. Marianne Hongisto pakkaa ystävällisesti herkun mukaan. Hyttinen nauraa partaansa.
Soratie Ilvesjoelta Koskuelle on juuri sellainen,
jota polkiessa pitää hoilata ”Mummolaan kun
pyöräilemme pilvenhattaraa ei näy…”
Koskuen leirintäalueella on kirppis. Tulijoille
esitellään äärimmäisen pieniä vaatteita. Kuulemma pyöräilyyn sopivia. Nauruun tappavia.
Näkymä Koskutjärvelle on huimaavan kaunis.
Ollaan jo voiton puolella. Voisi rehennellä, ellei
nousu Ylivallin Pirunpesälle arveluttaisi. Mutta
paholainen ei hiostakaan polkijoita.
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Pirunpesän kahviosta irtoaa pientä
suolapalaa. Mokkapala kaivetaan jälkkäriksi. Hyttinen on
nöyrä ja saa puolet.
Pirun herkullista.
Alavallin Ahjolaan
on liki 15 kilometriä. Ilmainen mehutarjoilu motivoi.
Simo Kulmala huolehtii nestetankkauksen onnistumisesta. Aiemmin tavattu siskosduo toteaa toisen astman
hiukan haittaavan menoa. Mutta lujempaa polkeva vilkaisee välillä taakseen. Ja siellähän tuo
sisko aina roikkuu.
Kylätie on riipaisevan kaunis. Lähestytään Hirvijärven Joukolaa. Raittiustalontien kyltti on käynyt jonkun hermoille, suunta osoittaa taivasta.
Perillä – Joukolassa, ei taivaassa – on vielä jäljellä maa- ja kotitalousnaisten paistamia vohveleita. Mansikkahillolla. Aaah!
Lasketellaan peltoaukean halki. Matka jatkuu
suupieliä nuoleskellen Taivalmaan Taivaltupaan. Mitä siellä? Grillimakkarat! Reissun ensimmäiset! Nyt uskaltaa, sataseen on enää
kymppi.
Makkara(t) mahassa viimeiselle etapille. Seitsemän kilometriä ennen kotia: mittarissa tasan
100. Hyvä Suomi! Hyvä me! ☺
Hyttisen isä pyytää synttärikakulle. EI PYSTY.

MAASEUTUPARLAMENTTI 2017 –
LANDSBYGDSPARLAMENTET 2017
Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa tehdään historiaa ja rakennetaan tulevaisuutta. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa tässä
laajuudessa Suomessa, Leppävirralla, 1.–3.9.
Tapahtuma kutsuu kaikki maaseututoimijat,
maaseudusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ja sitä tukevat toimijat koolle ”Mahdottomuuksista mahdollisuuksia” -teeman alle.
Lokaali –kylätoimijoiden oma vuosittainen tapahtuma – on vuonna 2017 osana Valtakunnallista Maaseutuparlamenttia. Gaalaillallisella
lauantaina palkitaan Valtakunnallinen Vuoden
Kylä, kylätoiminnan tiennäyttäjät, Maaseututoimija ja Maaseutukasvo.
Kolmen päivän aikana reilu tuhat osallistujaa
eri organisaatioista eri puolilta Suomea saa
mahdollisuuden tutustua savolaisiin maaseudun kehittämisen kohteisiin, hakea uutta tietoa
ja uusia yhteyksiä oman maaseutunsa – esimerkiksi kylänsä, yrityksensä tai alueensa kehittämiseen. Ohjelma tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia muun muassa 19 retken ja 36 työpajan valikoimasta.
Marjut Haapanen
Kokemusasiantuntija

Päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan
neuvosto yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Kylätoiminnan, MTK:n ja Pohjois-Savon Kylien kanssa. Tapahtumaa toteutetaan yhteisvoimin yli 40 maaseudun kehittämistä eri tavalla
4
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toteuttavan ja sitä tukevan organisaation
kanssa!
Maaseutuparlamenttiin ilmoittautuminen
Maaseutuparlamentin ilmoittautuminen on
avattu uudelleen, maksut ovat hieman muuttuneet. Käy tutustumassa ja innostumassa ohjelmaan sekä ilmoittaudu mukaan tapahtumaan
13.8.2017 mennessä osoitteessa
http://www.maaseutuparlamentti.fi ! Nyt kannattaa toimia nopeasti, koska iltatilaisuuksiin ja
retkiin voi ilmoittautua myös erikseen ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 26.6.13.8.2017

•
•
•

3 päivän osallistumispassi 1.-3.9. (pe-su)
130 €,
2 päivän osallistumispassi 1.-2.9. (pe-la) tai
2.9.–3.9. (la-su) 90 € ja
1 päivä (pe tai la) 50 € tai 1 päivä (su) 40 €.
Perjantain retki oman valintasi mukaan 30 €
Perjantain Iltatilaisuus Maaseudun yhdistämänä - Smörgårdsbord savolaisittain 25 €
(alk. klo 19.00)

Jo torstaina Leppävirralle Maaseutututkijatapaamiseen
Maaseutututkijatapaamisesta löydät tietoa
Maaseudun Uusi Aika yhdistyksen sivuilta
www.mua.fi Tänä vuonna Maaseutututkijatapaaminen on ilmainen, muista kuitenkin ilmoittautua.

Lauantain päiväohjelma 30€ (klo 9.0017.45)
Lauantain Gaalaillallinen 35 € (alk. klo
19.30)
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Sadonkorjuutorille myyjäksi
Sadonkorjuutorille voivat tulla myyjiksi pienyritykset, maaseutuelinkeinojen harjoittajat sekä
erityisesti kylien yhteisöt ja järjestöt. Tori sijaitsee Sport & Spa Hotel Vesileppiksen vieressä.
Sadonkorjuutorilla myytävien tuotteiden tulee
olla kotimaisia, mielellään lähellä tuotettuja tai
tuotteet ovat kotimaassa valmistettuja.
Sadonkorjuutori on avoinna yleisölle
pe 1.9.2017 klo 14-18
la 2.9.2017 klo 9-16
su 3.9.2017 klo 9-14
Sadonkorjuutorilla on tilaa rajoitetusti. Tavoite
on, että tuotteita, palveluja ja ohjelmaa on tarjolla mahdollisimman monipuolisesti. Sen johdosta voimme tarvittaessa joutua valitsemaan
Sadonkorjuutorin osanottajat. Lue lisää Sadonkorjuutorista, paikkamaksuista sekä ilmoittautumisesta: http://www.maaseutuparlamentti.fi/maaseutuparlamentti/ohjelma/sadonkorjuutori
Maaseutuparlamenttia edeltävää #maapuhuu keskustelua tapahtuman sosiaalisen median kanavissa: Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
Aihetunnuksina myös #Maaseutuparlamentti ja
#mahdollisuuksia

Lisätietoa:
maaseutuparlamentti@mmm.fi
Maaseutuparlamentin tiedustelut:
Åström, Christell
Pääsihteeri Maaseutupolitiikan neuvosto
MANE, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
+358 (0)29 516 2030 / +358 (0)50 574 7993
Maaseutuparlamentin viestintä:
Husberg, Antonia (tuottaja)
Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava,
maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
+358 (0)29 516 2033 / +358 (0)50 309 5870
Kiikkala, Meri (tiedottaja)
Tiedottaja, maa- ja metsätalousministeriö
etunimi.sukunimi@mmm.fi
+358 (0)29 516 2005
Paikalliset järjestelyt:
Kaija, Merja (kyläasiamies)
Pohjois-Savon Kylät ry
etunimi.sukunimi@pohjois-savonkylat.fi
+358 (0)45 179 1070

EUROOPPA KYLÄSSÄ ESKOLASSA
Eurooppalainen ulottuvuus on vahvasti läsnä
Eskolan kylässä perjantaina 7.7., kun Eskolan
Kyläyhdistys ry järjestää yhteistyössä Keskipohjalaiset Kylät ry:n kanssa keskustelutilaisuuden
aiheella ”Eurooppa kylässä”. Asiantuntemustaan tilaisuuteen tuo MEP Anneli Jäätteenmäki,
joka osallistuu aiemmin samana päivänä myös
Kannuksen keskustassa järjestettävään EU-verkostotapahtumaan. EU-verkostovierailu tuo
Kannukseen 6.-10. heinäkuuta 178 vierasta eri
puolilta Eurooppaa ja sitä isännöi Kannuksen
kaupunki.
Eskolan tilaisuus on oma erillinen tapahtumansa, jonka tarkoituksena on tarkastella eurooppalaisten kylien yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia, muistuttaen siitä, että myös kylät
ovat erottamaton osa Eurooppaa. Tilaisuuden
henki on rento ja sillä tavoitellaan kyläyhdistyksen kokouksen tunnelmaa: asioista keskustel-

Heiskanen, Seija (tapahtumakoordinaattori)
Pohjois-Savon Kylät ry (viikoittain to–pe)
info@pohjois-savonkylat.fi
+358(0)50 411 5666

Tehdään yhdessä mahdottomuuksista mahdollisuuksia! Nähdään Leppävirralla!
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laan kahvikupin äärellä rennosti, mutta aikaansaavasti. Alustajana toimii Suomen Kylätoiminta ry:n varapuheenjohtaja Esa Aunola. Kaikille avoin tilaisuus alkaa klo 15 Eskola-talolla
osoitteessa Koulutie 3, ja se päättyy klo 17.30.
Tilaisuuden annista kootaan nettiartikkeli, joka
julkaistaan osoitteessa www.eskolankyla.fi.
Miia Tiilikainen, hanketyöntekijä
Palveleva Yhteisö -hanke, Eskolan Kyläyhdistys
ry, palvelevayhteiso@saunalahti.fi

POHJOIS-KARJALAN KYLÄT RY:SSÄ KYLÄASIAMIES VAIHTUU

on koulutukseltaan filosofian maisteri ja valmistunut Joensuun yliopistosta kulttuurin tutkimuksen koulutusohjelmasta 1999.
Erilaisten toimintojen organisointi, tapahtumien, opetusohjelmien, seminaarien, koulutusten ja näyttelyiden järjestäminen sekä yhteistyöverkostojen luominen ovat aina kuuluneet
hänen työtehtäviinsä eri toimintaympäristöissä.
Työhistoriassa on kokemusta mm. Outokummun kaivosmuseosäätiön museonjohtajana toimimisesta sekä Lieksan Pielisen museosta.
Junno on ollut kehittämässä valtakunnallista
nuorisokeskustoimintaa Virroilla Pirkanmaalla,
jossa hän toimi kunnallisen liikelaitos Marttisen
palveluksessa vastaten Perinnekylän toimin-

Vuodesta 2010 lähtien kyläasiamiehenä toiminut Tuomo Eronen siirtyy eläkkeelle ja uutena
kyläasiamiehenä aloittaa Johanna Junno heinäkuun alusta. Johanna on jo tutustunut PohjoisKarjalan kylätoimintaan toukokuusta alkaen
mm. kylätapahtumiin ja kuntayhteistyöhön. Kuvassa Tuomo ja Johanna tutustumiskäynnillä
Juuan Paalasmaassa.
Johanna tulee Joensuuhun Etelä-Pohjanmaalta
Seinäjoelta, jossa hän toimi vuodesta 2008
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa
amanuenssi-museolehtorina. Maakunnallinen
työ on hänelle tuttua aiemmista työpaikoista ja
myös Pohjois-Karjala on Johannalle tuttu ympäristö jo opiskeluajoista lähtien. Johanna Junno

nasta. Johanna on kotoisin maaseudulta Ylivieskasta. Kylätoiminnan kehittäminen ja järjestötyö ovat hänelle mieluisia tehtäviä. Järjestötyössä Johanna on ollut mukana lähes aina.
Myös hyvinvointiasiat ovat hänelle tärkeitä, ja
se onkin yksi syy hänen hakeutumiseensa tähän
tehtävään, jossa pääsee kehittämään kylien ja
yhteisöjen hyvinvointia.
”Oli mukava palata Pohjois-Karjalaan. Olen
luonteeltani koordinoija, kehittäjä ja yhteistyölähtöinen. Toivon avointa toimintakulttuuria ja
vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Toivon
omalta osaltani voivani tuoda mukanani uutta
näkökulmaa ja potkua kylätoimintaan. Uskon,
että monipuolinen työhistoriani eri puolilta
Suomea on antanut eväitä tämän
tehtävän hoitamiseen. Tärkeää on
myös sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen, jota ei voi koskaan korostaa
liikaa. Aion tutustua Pohjois-Karjalan
kyliin lisää jo kesän aikana ja haluan
kuulla kylien kuulumisia. Ottakaa
rohkeasti yhteyttä ja tullaan tutuiksi!”, Johanna kertoo.
Johanna Junno
kyläasiamies
johanna.junno@kylat.fi
p. 044 2940 800
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VIRTAA KOILLISMAAN KYLIIN -KEHITTÄMISHANKKEELLA IDEOITA JA OSAAMISTA KYLÄTOIMINTAAN
Uutta puhtia nuorista, kansainvälisyydestä ja
koulutuksista

halutaan löytää juuri heitä kiinnostavia osallistumis- ja vaikutuskanavia kylätoimintaan.
– Kansainvälistyä voi omalla kylälläkin, esimerkiksi perustamalla ravintolapäiväksi vaikkapa
aasialaista ruokaa tarjoavan pop-up -ravintolan,
Tuomivaara visioi.

Miten koillismaalaiset kyläyhdistykset saisivat
nuoria mukaan toimintaansa? Millaista kansainvälistä toimintaa kylillä voisi olla? Millaisen
osaamisen kehittämiselle kyläaktiiveilla olisi
tarvetta?
Koillismaan Leader ry etsii näihin kysymyksiin
vastauksia toukokuussa alkaneella Virtaa Koillismaan kyliin -hankkeella. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Taivalkosken, Kuusamon ja Posion kuntien yhdistykset, jotka toimivat kylillä ja haluavat miettiä eri vaihtoehtoja
kylien toimintaan.
– Yhdessä kylätoimijoiden ja nuorten kanssa
ideoimme uutta sekä kehitämme olemassa olevaa, jotta kylien elinvoimaisuuden kannalta tärkeä toiminta säilyisi ja löytäisi uusia suuntia,
kertoo hankkeen vetäjä Marja Tuomivaara
Koillismaan Leader ry:stä.

Virtaa Koillismaan kyliin haetaan myös opintomatkoilta ja koulutuksista, joita kylätoimijoille
tarjotaan osaamisen kehittämiseksi ja hyviksi
havaittujen toimintamallien levittämiseksi.
Hanke tulee järjestämään käytännönläheisiä
työpajoja mm. kyläyhdistysten toimintasuunnitelmien laatimisen tueksi. Kuusamon, Posion ja
Taivalkosken kyliä yhteen kokoavien kyläasiainneuvottelukuntien roolia ja toimintaa tarkastellaan yhdessä kuntapäättäjien kanssa. Hankkeen
tavoitteena on lähidemokratian edistäminen
etsimällä toimintamalleja, joilla kylät ja niiden
asukkaat pääsisivät osallistumaan ja vaikuttamaan kunnan ja oman asuinympäristönsä toimintaan. Tulevaisuudessa kuntien, järjestöjen
ja kansalaisten yhteistyö on entistä tärkeämpää, kun maakuntauudistus tulee muuttamaan
rakenteita.

Koillismaan alueella toimii n. 70 kyläyhdistystä
tai toimikuntaa sekä monikertainen määrä
muita yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka ovat korvaamattomia jäsenistönsä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, paikallisyhteisöjen rakentamisessa ja vapaaehtoistyön kanavoijina. Nuorille, joita Koillismaan kylissä asuu yhä vähemmän ja jotka siksi ovat erityisen tärkeä ryhmä,

– Toivon, että kyliltä otetaan rohkeasti yhteyttä
ja esitetään ideoita, joita hankkeen avulla voidaan edistää, Marja Tuomivaara kannustaa.
Kaksivuotisen hankkeen tuloksena kylätoiminnassa on mukana nuoria, kansainvälistä näkökulmaa ja entistä osaavampia aktiiveja.

Virtaa Koillismaan kyliin -hankkeen kustannusarvio on 84 500 euroa ja se rahoitetaan Koillismaan Leader ry:n kehyksestä. Rahoitus koostuu
EU:n maaseuturahaston, Suomen valtion ja alueen kuntien osuuksista.
Lisätietoja: Hankevastaava Marja Tuomivaara,
Koillismaan Leader ry, puh. 044 240 6816,
marja.tuomivaara@koillismaanleader.fi

Heppaleirin tähtinä Rudolf, Eller ja Putte
KESÄTYÖPAIKKANA NUORISOLEADER
Leader Varsin Hyvä käynnisti ensimmäisen NuorisoLeader-toimintansa vuoden alussa. Nyt puolisen vuotta myöhemmin MASSII!!-hankkeen
hyväksyttyjä hakemuksia on kymmenen. 12-25
vuotiaille tarkoitetun hankeen teema on vapaa,
ideana on saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja erilaisiin itse järjestettäviin projekteihin.
Heppahyvä on maskulaisten 15-vuotiaiden ystävysten Emma Kosusen, Venla Pihanperän ja
Kaisa Buskin ideoima ja organisoima hevosleiri.
Leiri toteutettiin kesäkuun alussa Maskun Lemussa, Venlan kodin pihapiirissä. Tytöt kertovat, että Venlalla oli valmiiksi hyvät tilat ja hevosaitaukset, joten siksi leiri päätettiin pitää Pihanperällä. Osallistujiksi Heppahyvään saapui
yhdeksän 8–13-vuotiasta tyttöä.
Kaksipäiväisen leirin vetäminen oli aika työlästä, hommaa riitti ennen ja jälkeen leirin,
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mutta kivaa oli. Kuin yhdestä suusta tytöt kertovat kuinka etukäteen pohdittiin ja tietenkin
myös järjesteltiin leirin majoitukset, ruokailut,
lainahevoset ja niiden kuljetukset. Tilajärjestelyjä ja siivoushommia tehtiin muutama päivä
ennen leiriä, mutta jo joulun jälkeen alkoi pohdinta leirin toteuttamisesta ylipäätään.
Etukäteistöistä oli kyllä hyötyä ─ onneksi ─ hihkaisee Emma, sillä aikataulut piti, eikä yllätyksiä
tullut. Mutta koskaan ei voi olla liian varma,
kun ollaan hevosten ja pienempien lasten
kanssa tekemisissä. Yllätyksiin pitää, ainakin
yrittää, varautua. Omien sanojensa mukaan tytöt selvisivät sekä leiristä että sen töistä ihan
hyvin.

ja NuorisoLeader-hankkeen järjestämistä. Kolmikon mielestä on kiva tarjota muillekin kivaa
ja tehdä yhdessä, myös muuta kuin pelkkää ratsastamista. Molempina Heppahyvän päivänä
paitsi ratsastettiin, myös hoidettiin hevosia, siivottiin karsinoita ja pidettiin hevosagilityä. Agilityssä ratsukot suorittivat esteitä, pujottelivat
ja tekivät pieniä tehtäviä, vähän niin kuin koiraagilityssä konsanaan. Shetlanninponi Rudolf,
Eestinhevonen Eller ja Suomenhevonen Putte
saivat kaksipäiväisen leirin aikana nauttia paitsi
agilityn ihmeistä myös yhdeksästä innokkaasta
hoitajasta ja ratsastajasta.
Hanke tarjosi mahdollisuuden

Heppahyvä-leirin vetäjät Emma Kosunen, Venla
Pihanperä ja Kaisa Busk. Rapsuteltavina Viltsu ja
Rudolf.

MASSII-hankkeen Emma, Venla ja Kaisa löysivät Varsin Hyvän tiedotustilaisuuden kautta.
Venlan äiti toi tilaisuuden tuliaisina kotiin tiedon nuorten omasta mahdollisuudesta järjestää NuorisoLeader-hanke. Toisensa jo entuudestaan tunteva tyttöporukka innostui ja päätti
laittaa hakemuksen sisään. Hankerahoitus
mahdollisti tyttöjen mielestä
Heppahyvä-leirin syntymisen ja
onnistumisen sekä teki leiristä
monipuolisen. Päivät sujuivat
muun muassa askarrellen, uiden, pelaillen ja toki ruokailukin
oli varsin tärkeä osa kaksi päiväistä leiriä.

Omat kokemukset leirielämästä ja heppailusta
innosti maskulaisneidit kokeilemaan hevosleirin

Varsin Hyvän periaate tässä uudessa NuorisoLeaderissä on ol-

lut, että hakeminen ja hakemuksen täyttäminen on helppoa, niin että nuoret selviävät siitä
itse. Heppahyvän tytöt ovat samaa mieltä, pääasiassa kaikki sujui omatoimisesti. Neuvoja ja
apua kysyttiin sekä hankeneuvoja Eeva Mettala-Willbergiltä Varsin Hyvästä että Venlan äidiltä, mutta hakemuksen ja hankkeen tekeminen sujui tyttöporukalla. Ainoa asia, missä aikuisten apu koettiin ehdottoman tarpeelliseksi,
oli se, että he olivat läsnä ja toiseksi myös kuljettajan rooli lankesi varsin luonnikkaasti vanhemmille. Hauskaa sinänsä, että tyttöjen mielestä vaikeinta oli leirin nimen, hankkeen nimen
keksiminen. Heppahyvä syntyi ihan vain ”heitosta” ja hyväksyttiin porukalla saman tien,
nuoret neidit kertovat hymyssä suin.
Vaikka Heppahyvä-leiri on jo ohi ja hanke loppuraporttia vaille valmis, hevoset tahdittavat
tyttöjen elämää loppukesänkin. Venlan ja Emman omat hevoset pitävät huolen, ettei heppahöperyys pääse helpottamaan, Kaisa suuntaa
kulkunsa kohden
tutun tallin tuttuja ratsuja.
Maarit Hatakka
Ratsastuksen ja hevosten hoidon
ohessa tuunattiin
jokaiselle leiriläiselle omat leiripaidat.
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KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU RY TÄYTTI 10
VUOTTA JA PALKITSI RAHOITTAMIAAN HANKKEITA SEKÄ VUODEN KYLÄTEKOA
Kehittämisyhdistys SILMU ry perustettiin tammikuussa 2007 ja yhdistys jatkaa vuodesta
1996 alueella alkanutta kehittämistoimintaa.
Yhdistys on yksi Suomessa toimivasta 54 Leader-ryhmästä ja Euroopassa toimivasta noin 2
500 ryhmästä. Toiminta-alue on yhdeksän kunnan alue itäisellä Uudellamaalla (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila, Pornainen, Porvoo ja Sipoo).
SILMU ry:n hallitus on toimintansa aikana käsitellyt yhteensä 279 hankehakemusta, joista rahoitus on myönnetty 215 hankkeelle. Hankkeille on myönnetty julkista tukea yhteensä 7
663 000 € (EU, valtio ja kunta) sekä lisäksi yksityisen rahoituksen osuus on ollut 4 932 000 €.
Kokonaisrahoitus on siten ollut yhteensä 12
595 000 € alueen hyväksi.
SILMU ry vietti 10-vuotisjuhlaa keskiviikkona
17.5. Porvoossa. Tervehdysten, musiikkiesitysten ym. lisäksi yhdistys palkitsi parhaiten toteutuneita hankkeita viidessä eri kategoriassa ja
vuoden 2016 kyläteon. Palkittavat hankkeet oli
valittu kaikista 10 vuoden aikana rahoitetuista
hankkeista.
Linkki SILMU ry:n kotisivuille, josta löytyy kaikki
ehdokkaat: http://silmu.info/sites/silmu.info/files/Ehdokkaat%2017.5.2017.pdf

Palkitut
Kerkkoon palveluosuuskunta: Kerkkoon palvelujen kehittäminen https://www.kerkkoonpalveluosuuskunta.fi/
Tähän hankkeeseen palkattiin Kerkkoon Pumppaamolle yksi täysiaikainen ja yksi osa-aikainen
työntekijä käynnistämään toimintaa ja hoitamaan kyläkioskia- ja kahvilaa.
Perustelut: Kerkkoo on hyvin aktiivinen kylä
Porvoossa ja alueen yhdistykset ovat toteuttaneet menestyksekkäästi useita hankkeita. Hankeidea oli innovatiivinen ja kylälle saatiin monitoimipiste. Hankkeella on myös työllistävyysvaikutus.

Mäntsälä Seura ry: Mäntsälän Pitäjäntupa
http://www.mantsalaseura.fi/
Mäntsälän Pitäjäntupa kunnostettiin perinteisin
menetelmin sisältä ja ulkoa (kellaritilat, sali,
kammari, konttori ja porstua). Huonetiloihin
muurattiin hormit ja palautettiin tulisijat.
Perustelut: Poikkeuksellisen huolellisesti ja tarkasti suunniteltu remontointihanke, joka on li-

sännyt merkittävästi Pitäjäntuvan käyttöä ja sosiaalista pääomaa alueella. Hanke on ollut paljon esillä mediassa.
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry: Ihminen osana luontoa
– Ympäristökasvatuksesta käytännön toimiin hanke sekä Ympäristötietoisuutta yli rajojen –
Environmental awarenss, exchange of practises across the borders -hanke
http://www.vesi-ilma.fi/
Ensimmäisessä hankkeessa kunnostettiin kyläläisten ja valuma-alueen asukkaiden talkoovoimilla huonokuntoisia kyläjärviä sekä perustettiin järvien hoitoyhdistyksiä. Hankkeessa järjestettiin myös peruskouluikäisille suunnattua ympäristökasvatusta järvien rannalla. Toisen hankkeen kansallisessa osiossa kartoitettiin itäisen
Uudenmaan alueella sijaitsevia yhteiskäytössä
olevia ranta-alueita. Rannoille sijoitettiin informaatio- ja opastetaulut ohjaamaan saaristomatkailijoiden käyttäytymistä luonnossa ja lisäämään alueiden käyttäjien luontotuntemusta. Kansainvälisessä osiossa järjestettiin tutustumismatkoja molempiin kohdemaihin,
joissa järjestettiin työpajoja eri ympäristöteemoista sekä ympäristökasvatustapahtumia.
Perustelut: Hankkeiden kautta alueen asukkaita
kasvatetaan huolehtimaan itse omasta ympäristöstään innovatiivisilla tavoilla mm. musiikkitaidetta hyväksi käyttäen ja tietokortit, joita
kuka tahansa voi käyttää. Hankkeiden tuottama
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materiaali on edelleen käytössä alueella. Ensimmäinen hanke voitti valtakunnallisessa Leader – hankkeiden Parhaat käytännöt 2012 – kilpailussa (sarja Esimerkillinen ympäristöpanostus). Hankkeet voisi palkita kaikissa SILMU ry:n
yleishyödyllisissä sarjoissa. Hakija on toteuttanut hankkeet laadukkaasti mukaan lukien hankkeen hallinnointi.
OK Orient ry: Maastossa mahdollisuus 2008–
2009 / Luontoa ja liikuntaa http://okorient.idrott.fi/sve/
Ensimmäisessä hankkeessa tuotetiin 20 uutta
suunnistuksen opetuskarttaa Porvoon seudun
koulujen lähiympäristöistä. Toisessa hankkeessa järjestettiin rastiseikkailuja yhteistyössä
koulujen kanssa ja käynnistettiin kuntosuunnistustoiminta Loviisan ja Lapinjärven alueella.
Hankkeen aikana piirrettiin kartat kaikkien alueen koulujen piha- ja lähialueista sekä kolme

suunnistuskarttaa koulujen lähimaastoista. Lisäksi laadittiin ulkoilu-/suunnistuskartat keskeisistä virkistysalueista - yhteensä 29 karttaa.
Perustelut: Molemmissa hankkeissa on saatu
hyvin kohderyhmä liikkeelle ja innostumaan
suunnistuksesta. Karttojen piirtämisellä on
saatu myös työllistettyä nuoria. Ensimmäinen
hanke oli ehdolla valtakunnallisessa Leader –
hankkeiden Parhaat käytännöt 2010 – kilpailussa (sarja Vuoden Leader – hanke) eli sijoittui
neljän parhaan hankkeen joukkoon. Hankkeet
on toteutettu laadukkaasti, mukaan lukien
hankkeen hallintoon liittyvät toimenpiteet.
Tilla Oy: Tilla Oy:n Dermaline http://solheds.com/fi/home-fi/
Tuen avulla kehitettiin tuotantomenetelmää,
valmistettiin koe-erä hoitotuotteita verkostoitumista varten eläinlääkäreille sekä luotiin visuaalinen ilme SOLHEDS Derma -hoitokokonaisuudelle.

Perustelut: Tuen avulla yritys on saanut tuotteensa kehitettyä nopeasti myyntikuntoon ja
kansainvälisille markkinoille.

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos
SILMU-kylät palkitsi juhlassa vuoden kyläteon
Sikilä-Tamminiemi (Porvoo)
Perustelut: Yhteisöllisyys-yhdessä tekeminen”Gallialainen kylä”
Säännöllinen ryhmäaamulenkkeilyn Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry:n puitteissa. Tämä aamutapahtuma on varsinainen sosiaalifoorumi,
siinä kerrotaan ilot ja pienet surut, ”kuullaan”
ja siinä syntyy myös ajatuksia yhteisistä kylätapahtumista ja kylän kehittämisideoita.
Kyläläiset koristelivat muutamia vuosia sitten
tien varteen roskakuusen, joka ylitti uutiskynnyksen. ”Varustauduimme rautalangalla ja pihdeillä yhtenä aamuna ja kerättyämme päivän
saaliin ripustimme roskat tien varren kuusenoksille ja täytyy sanoa, että se tehosi. Siinä varmaan moni tunsi omansa.”
Kylän yhteinen E-S Arena -hankkeella (Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry yhdessä Eknäs-Sikilän
urheiluseura Vire ry:n kanssa) luodaan kylään
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toimintapuitteet lapsille ja nuorille. Hankkeessa on kunnostettu kaukalon pukusuoja ja
huoltotila ja rakenteilla on myös kotarakennus.
Urheilukenttää, kaukaloa ja pururataa on kunnostettu ja talkoisiin ovat osallistuneet myös
nuoret itse.

VARSINAIS-SUOMEN VUODEN KYLÄKSI 2017
VALITTIIN VIRTTAA LOIMAALTA
Varsinais-Suomen vuoden kyläksi 2017 valittiin
vajaan 500 asukkaan Virttaa Loimaalta. Kylä
tunnetaan etenkin Alastaron moottoriradasta
ja harjustaan. Kylällä on lisäksi oma kirkko, suorastaan legendaarinen kyläkauppa ja 140
vuotta täyttänyt toimiva kyläkoulu. Vuoden kylän tekevät kuitenkin kyläläiset, jotka tekevät
yhteistyötä niin asukkaina, yrittäjinä kuin yhdistyksinäkin. Kylällä on monenlaista harrastustoimintaa ja myös harrastuspaikkoja: on kerhoja ja
tapahtumia, perinnepiiriä, biljardikerhoa, työväentaloa, jääkiekkokaukaloa… vaikka mitä. Kylänraitin yhtenäinen viitoitus kertoo kävijälle,
missä ollaan.
Varsinais-Suomen vuoden kylä valitaan vuosittain vaihtuvalla teemalla. Satavuotiaan Suomen kunniaksi se oli nyt ”tehdään kylä yhdessä”. Varsinais-Suomen Kylät ry:n kokoama
raati etsi siis kylää, jossa elinvoimaisuuden takana on monenlaisten tahojen (yhdistykset,

sempää suhdetta luontoon. Kyse ei suinkaan
ole pelkästään metsästämisestä. Hankkeessa
kannustetaan tyttöjä ja naisia erilaisten eräharrastuksien pariin. Kuten kalastuksen, villiyrttien, sienten, retkeilyn ja luonnossa liikkumiseen matalankynnyksen ajatuksella, että jokaisen olisi helppo ottaa ensimmäinen askel kohti
luonnossa liikkumista. Naiset itse ovat saaneet
kertoa toiveensa alkutapahtumissa, jotka olivat
Suomussalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa.
yrittäjät, kunta) yhteistyö ja jossa huomioidaan
toiminnassa uudet asukkaat ja eri ikäryhmät.
Varsinais-Suomen vuoden kylän 2017 julkistaminen ja virallinen palkintojen jako tapahtui
Varsinais-Suomen kyläpäivän yhteydessä Kemiönsaaren Taalintehtaalla 1.7.
Tauno Linkoranta
kyläasiamies, Varsinais-Suomen Kylät ry

WOMAN THE HUNTER KAINUU HANKKEEN
KUULUMISIA
Elävä Kainuun hallinnoima kehittämishanke,
Woman the Hunter Kainuu käynnistyi 1.3.2017.
Vaikkakin hankkeen englanninkielinen nimi voidaan kääntää ”naismetsästäjäksi”, hanke pyrkii
hankkeeseen osallistuvien verkottamisen
ohella kasvattamaan naisille ja tytöille lähei-

Sotkamossa 9.4.2017 alkutapahtumassa opetellaan
tunnistamaan eläinten lumijälkiä.

Hankkeen tapahtumista ja asioista tiedotetaan
sähköpostitse postituslistalaisille. Sen lisäksi
hankkeella on omat facebook-sivut Woman the
Hunter, jossa on tällä hetkellä 199 seuraajaa.
Meneillään olevista ja tulevista tapahtumista
tiedotetaan myös Elävä Kainuu Leaderin sivuilla
12
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http://www.kainuuleader.fi/uutiset. Tulevia tapahtumia ovat esimerkiksi yrttikurssi Kuhmossa, sekä kalastustapahtuma lapsille ja nuorille 25.7. Suomussalmen keskustassa. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomussalmen
Perhokalastajien kanssa.
Tulevia
Hankkeen yhtenä päätavoitteena on perustaa
Kainuuseen uusi yhdistys edistämään nuorten
ja naisten eräharrastuksia jatkossakin. Yhdistyksen perustamiskokous on 5. elokuuta 2017.
Syksyllä 2017 hanke jalkautuu kouluihin kertomaan nuorille eräharrastuksista ja kannustamaan nuoria monipuolisesti luonnon pariin.
Suunnitteilla on myös kansainvälinen sisarhanke, joka aloittaisi vuoden 2018 alusta. Lue
lisää hankkeesta: http://kainuuleader.fi/wthkainuu.
Yhteystiedot:
Marika Moisanen
Hankevetäjä, Woman the Hunter Kainuu hanke, p. 0400 242 159
marika.moisanen@kainuuleader.fi

VAALAAN YHTEISÖLLINEN TYÖTILA
Vaalaan, Oulujärven rantamaisemiin, nousee
elokuussa jo toisen kerran tänä vuonna uudenlainen yhteisöllinen työtila, Pop Up Hub Oulujärvi.
Kokeilu on osa Oulujärvi Leaderin rahoittamaa
Vetoa Vaalaan -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on saada työvoiman murroksesta uutta
imua Vaalaan. Kokeilulla selvitetään muun muassa hub-konseptin soveltuvuutta maaseudulle
sekä pysyvän hubin tarvetta Vaalassa.
Pop Up Hub Oulujärvi on yhteisöllinen etätyöpiste, johon kuka tahansa voi ilmoittautua työskentelemään, verkostoitumaan ja avartamaan
ajatteluaan. Torstaina 17.8. kokeillaan hub-toimintaa ja perjantaina 18.8. järjestetään MegaHoffice.
Termi hoffice tulee sanoista home ja office. Toiminta-ajatus on yksinkertainen: tavallisesti yksin työtä tekevät kokoontuvat työskentelemään
jonkun kotiin. Hoffice-verkostoja toimii useissa
kaupungeissa. Idea toiminnan tuomisesta Vaalaan syntyi Vetoa Vaalaan -hankkeen ensimmäisessä Pop Up Hub -kokeilussa.
– Maaliskuun kokemukset olivat todella rohkaisevia. Toteutimme pienen testiryhmän voimin
Hoffice-koeajon. Nyt kokoamme hoffice-yhteisöä Vaalaan, kunnanjohtaja Tytti Määttä kertoo.

Vaalan toinen hoffice-päivä pidettiin erään vapaa-ajanasukkaan mökillä toukokuussa hyvin
tuloksin. Elokuussa kokoonnutaan kuitenkin
paikallisen matkailuyrityksen tiloissa, jotta
mahdollisimman moni mahtuu mukaan ja ajatusta saadaan levitettyä.
Vaalassa uskotaan, että hoffice voi madaltaa
sekä työntekijöiden että organisaatioiden kynnystä etätyöhön. Samalla se luo uudenlaista yhteisöllisyyttä.
Lisätietoja:
Satu Himanen, Vetoa Vaalaan -hanke,
p. 0400 855 901, satu.himanen@vaala.fi
Pop Up Hub Oulujärvi:
http://www.vaala.fi/tiedostot/Elinkeinohankkeet/pop-up-hub-oulujarvi-ohjelma_final.pdf
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YHTEYSTIEDOT
Petri Rinne, puheenjohtaja
p. 040 555 3232
petri.rinne@joutsentenreitti.fi
Risto Matti Niemi, pääsihteeri
p. 050 599 5229
ristomatti.niemi@kylatoiminta.fi
Tuomas Perheentupa, kehittämisjohtaja
p. 050 592 2726
tuomas.perheentupa@kylatoiminta.fi
Tuomas Rokka, talouspäällikkö
p. 045 133 5391
tuomas.rokka@kylatoiminta.fi
Marianne Liitelä, toimistosihteeri ja
Avoimet Kylät -koordinaattori
p. 045 8871511
marianne.liitela@kylatoiminta.fi

Juhani Nenonen, projektipäällikkö,
Työtä Kylästä -hanke
p. 045 111 5222
juhani.nenonen@kylatoiminta.fi
Teemu Kotila, työvalmentaja,
Työtä Kylästä -hanke
p. 045 220 8714
teemu.kotila@kylatoiminta.fi
Jari Kurjonen
JÄSSI-jätevesihanke
p. 045 112 94418968
jari.kurjonen@jatevesihanke.fi
Ann-Sofi Backgren, Svensk Byaservice, SFV
p. 050 522 2642
ann-sofi.backgren@sfv.fi

Marjut Haapanen, kotouttamiskoordinaattori,
Koko kylä kotouttaa -hanke
p. 040 717 5731
marjut.haapanen@kylatoiminta.fi
Heli Walls, LEADER-asiamies
p. 045 327 1117
heli.walls@kylatoiminta.fi
Sofia Tuisku, Leader-tiedottaja 31.7. alkaen
sofia.tuisku@kylatoiminta.fi
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