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Pääkirjoitus

Yhdessä
enemmän
- maaseudun kehittämistä Kainuussa
L

uonto, hyvä elämisen laatu,
turvallisuus, arjen helppous,
toimivat ja monipuoliset palvelut ja infrastruktuuri. Nämä olivat
asioita, jotka analysoitiin Kainuun
vahvuuksiksi viime vaalikaudella
tehdyssä maakuntauudistuksen
valmistelussa.
Maakunnan runsaat luonnonvarat ja puhdas luonto luovat erinomaiset mahdollisuudet alueen
yritysten kasvulle. Kainuussa on
korkeaa ICT-alan, metalliteollisuuden, biotalouden, matkailun sekä
hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun
osaamista.
Nykyisen ohjelmakauden kehittämisen tavoitteena Kainuussa on
ollut aikaansaada monipuolista ja
elinvoimaista yritystoimintaa, joka
vastaa ihmisten tarpeisiin. Yritystoiminnalla tukeudutaan myös
luontoon ja vahvaan osaamiseen.

Kuva: Meri Kiikkala

Teemapohjaisella valmistelulla on
Kainuussa koottu osuvasti alueelle
tärkeitä asioita kokonaisuuksiksi.
Näitä teemoja ovat maatalous, metsä- ja puutalous, bioenergia, luontomatkailu ja kylät, sekä elintarvikkeet ja lähiruoka. Yritystoimintaa
laajalla skaalalla siis!
Työohjelma- tai teemapohjaisessa
työskentelyssä on Kainuussa pitkät
perinteet, joilla on saatu aikaan
hyviä tuloksia. Esimerkiksi maataloudessa Kainuussa on onnistuttu
tukemaan tuotannon rakennemuutosta. Tästä on osoituksena maidon
tuotantomäärien nousu, yhtenä
harvoista maakunnista Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Kainuussa on kattavasti käynnissä
kehittämishankkeita elintarviketuotannossa, maataloudessa, sekä
metsänomistukseen ja matkailuyri-

tysten toiminnan kehittämisessä.
Maakunnan kaksi aktiivista Leader-toimintaryhmää, Elävä Kainuu
Leader ry ja Oulujärvi Leader ry,
vievät eteenpäin ennen kaikkea
kylien ja palveluiden kehittämistä.
Vahvuuksista voimaa
Vahvuuksien hyödyntämiseksi
ja heikompien asioiden parantamiseksi työtä varmasti riittää
niin Kainuussa kuin muissakin
maakunnissa. Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmalla
vastataan kehittämisen haasteisiin
ja hyödynnetään maaseudun mahdollisuuksia. Tuoreen arvioinnin
mukaan maaseutuohjelma vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen ja
aluetalouteen.
Valtakunnallisesti tarkasteltuna
ohjelma etenee varsin hyvin asetettujen tavoitteiden saavuttamista
kohti. ELY-keskukset ovat edistäneet elinkeinotoimintaa tukemalla
yritysten perustamista ja uudistumista, luonnonvarojen kestävää
käyttöä, kasvua ja kansainvälistymistä sekä muun muassa uusiutuvan energian käyttöä.
Hanketoiminnassa on painotettu
ennen kaikkea elinkeinotoimintaa
kehittäviä hankkeita. Yhteistyö-toimenpide on ollut hyvin suosittu.
Unohtamatta tietenkään ihmisten
hyvinvointia, palveluita tai saavutettavuutta parantavia toimia.
Näistä opeista ja kokemuksista
on hyvä ponnistaa kohti seuraavan
EU:n rahoituskauden valmistelua
Kainuussa ja valtakunnallisesti.
Tavoitteenamme voisi olla yhteistyöllä, osaamisella ja innovaatioilla
yhdessä enemmän!
Sanna Sihvola,
neuvotteleva virkamies
Maa- ja metsätalousministeriö
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Näkökulma

Kutsuhuuto
rohkeille rämäpäille

I

nvestointituesta, perustamistuesta ja yritysryhmästä on
tullut maaseudun kehittäjien vakiosanastoa. Yritystukirumban keskellä tulee pää punaisena mietittyä, miten
näistä tukimuodoista saadaan paras mahdollinen hyöty
yrittäjille ja vaikuttavuutta maakunnalle.

mätty hankehallinnoijien puutteeseen. Pulmaan kaivataan
nyt luovia ratkaisuja ja yhteispeliä. Rajoja täytyy rikkoa
tässäkin, ainakin kuntarajoja. Toimivissa, sitoutuneissa
yritysryhmissä hanke-eurot ovat oikeissa osoitteissa.
Ne ovat aluekehittämistä parhaimmillaan.

Konkarikehittäjänä haaveilen puhtaasti mahdollisuuksiin keskittyvästä kehittämisestä, ilman epäonnistumisen
pelkoa ja uhkakuvien painolastia. Jos jotakin voisin tähän
maakuntaan tuoda, niin kukkuramitallisen periruotsalaista
omanarvontuntoa ja saman verran tanskalaista iloisuutta
ja kepeää mieltä. Kainuulaiset ovat välkkyä ja kekseliästä
kansaa, mutta arkoja erottumaan. Ennemmin tungetaan se
kuuluisa kynttilä vakan alle, kuin nostetaan omaa häntää.
Uskalluksen puutteesta ja epäonnistumisen pelosta moni
asia jää kokeilematta ja toteuttamatta.

Mitä tulevaisuus tuo, sitä voimme vain arvailla. Maailma
ympärillämme muuttuu meiltä kyselemättä. Elämästä
ja yrittäjyydestä on tullut koskenlaskun kaltaista. On
uskallettava heittäytyä virran vietäväksi. Epävarmuudenkin keskellä olemme etuoikeutettuja. Tässä maassa ja
maakunnassa on hyvät eväät ja edellytykset elää ja yrittää.
Neuvontaa ja tukea on tarjolla sekä helposti lähestyttävä
virkamieskunta. Omat lähtökohdat ja elämän tavoitteet
määritelkööt sen, mihin kukin haluaa kurkottaa. Kaiken
kokoisia ja näköisiä yrityksiä tarvitaan. Sivutoiminen lisätulon tuoja ja osavuotinen työpaikka on yhtälailla arvokas.
Kyläyhteisönsä eteen vaivaa näkevä on aarre. Maaseutu
tarvitsee kaikkien taitoja, käsiä ja tekoja. Vain siten Kainuu
-niminen periferian helmi pysyy kartalla ja parantaa
hehkuaan.

Yritystuet eivät ole helppoa tai pyyteetöntä rahaa. Ne ovat
kohdennettua avustusta, joka ei taivu kaikille toimialoille
ja yrityksen kaikkinaisiin tarpeisiin. Tukien avulla tehdään
sellaiset yritystoiminnan tason nostot, kehitysharppaukset
ja kasvuponnistukset, joihin omat hauikset eivät yksin riitä.
Avustusten hakeminen voi olla melko kuumottava rupeama
työläydessään. Varsinainen työ alkaa kuitenkin siitä, kun
investointi, kehitysprojekti tai yritysryhmähanke
on viety maaliin. Käsissä ovat silloin ne välineet,
joilla seuraavat askeleet otetaan. Jotta yritystuet
täyttäisivät sen tehtävän, joka niillä on, odotan
yrittäjiltä kunnianhimoa, panostusta ja sitoutumista hankkeisiinsa. Ja jos uutta halutaan
luoda, niin rajoja rikkovaa rämäpäisyyttä.

Vielä on ohjelmakautta jäljellä, aikaa tarttua toimeen
ja tehdä aikeistaan totta. Jos suunnitelmat muhivat
pääkopan uumenissa ja villit ideat eivät anna
rauhaa, kannustan toimimaan. Polku eteenpäin rahoitusmahdollisuuksineen kannattaa
aina selvittää. Mitään siinä ei menetä.
Intoa ja uskallusta peliin. Annetaan palaa!
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Kainuun maa- ja kotitalousnaisten MKN
Yrityspalvelut kuuluu Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Yritysasiantuntijat
Soili Hypén ja Anu Meriläinen auttavat liiketoiminnan suunnittelussa
ja yrityshankkeiden valmistelussa.
Elävä maaseutu ja elinvoimaiset
kylät ovat meille tärkeä asia.
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Kuva: Soili Hypén

Soili Hypén
Yritysasiantuntija, yrityspalvelut
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset,
ProAgria Kainuu

Yritysryhmähankkeiden hyöty on suoraan
yritykselle kohdistuvien panosten lisäksi
asioiden jakaminen ja yhdessä tekeminen. Yritysryhmä on parhaimmillaan lauma hengenheimolaisia, joiden kanssa kehitytään ja
haetaan uutta suuntaa. Yhteistyö
on rohdos myös pääomaköyhyyteen. Voimat, taidot ja
vähät rahat yhdistämällä saa
aikaan enemmän. Tämän
tukimuodon kanssa on tör-

Nuoret

Elävä
Kainuu
LEADER

Santra Huotari esittelee suunnittelemaansa korumallistoa Kuhmon keskustassa sijaitsevassa myymälässä.

Kestävää suunnittelua luonnon keskeltä
Nuori yrittäjä ponnistaa maailmalle itse suunnittelemillaan design-tuotteilla.

P

ohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta muotoilijaksi valmistunut ja takaisin kotiseudulle
palannut Santra Huotari on perustanut
yrityksensä Desantran vuoden 2019
alussa Kuhmoon. Yritys suunnittelee
design-tuotteita kestävän muotoilun
periaatteella.
Kestävällä muotoilulla tarkoitetaan
tuotteen tai materiaalin elinkaaren
jatkamista sekä sen ekologisten ominaisuuksien huomioimista.
– Kun olen kotoisin täältä ”metsän keskeltä”, niin luontosuhde on kehittynyt
vahvaksi. Siksi ekologisuus kiinnostaa,
Santra Huotari perustelee.
Nuori yrittäjä käyttää tuotteidensa raaka-aineena muiden yritysten
ylijäämämateriaaleja kuten nahkaa ja
kirurginterästä.
– Korumallisto on suunniteltu koivuvanerista, joka on materiaalina erittäin
kysyttyä.
Verkosto rakenteilla
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu
aluksi korva- ja kaulakoruja. Myös sormuksia on tulossa. Lisäksi huonekalujen, vaatteiden ja asusteiden suunnittelu
kiinnostaa nuorta yrittäjää.
Desantran tuotteilla on jälleenmyyjiä
jo Sotkamossa, Kajaanissa sekä Tampe-

reella. Myöhemmin tuotteita on tulossa
myyntiin ympäri Suomea. Kuhmon
keskustassa sijaitsevassa kivijalkamyymälässä on myynnissä myös muiden
paikallisten käsityöntekijöiden tuotteita.
Kivijalkakaupan viralliset avajaiset pidetään Kuhmon kamarimusiikin aikaan.
– Kuhmossa yritykseni on otettu hyvin
vastaan. Ihmiset haluavat ostaa paikallisia tuotteita, Santra iloitsee.

Tuotteet kehittyvät tuella
Kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtynyt
Santra Huotari haki perustamistukea
Elävä Kainuu Leaderista.
– Perustamistuen hakeminen sopi
elämäntilanteeseeni paremmin kuin
starttiraha. Tuen turvin voin kehittää
yritystäni ja tuotteitani, joten tämä
tukimuoto oli luonteva valinta, Santra
kertoo.
Myönteisestä perustamistukiMaailmalle paikallisin
päätöksestä
Santra on onnelliElämääni on
voimin
nen.
Hakemuksen
tekemisessä
tullut sellaisia
Piakkoin avattavan
oli
omat
haasteensa,
mutta
asioita, mistä
verkkokaupan avulla
yritysneuvoja
auttoi
niin
liiketoiolen haaveillut
Santra Huotari pyrkii
mintasuunnitelman kuin tukihakansainvälistymään.
kemuksenkin viimeistelyssä.
– Seuraava isompi askel on ponnis– Yrittäjyyttä harkitseville voin sanoa,
taa kansainvälisille markkinoille, kun
että kannattaa ryhtyä rohkeasti kokeisuunnittelen vielä hieman lisää tuotteita
lemaan.
ja verkkokauppa valmistuu.
Santra on itse kokenut yrittäjyyden
Oppia muotoiluun Santra ehti hakea
erittäin motivoivana.
maailmalta kymmenen vuoden ajan.
– Elämääni on tullut sellaisia asioita
Nyt nuori yrittäjä pyrkii käyttämään
mistä olen haaveillut. Saan päättää itse
oman alueensa lähipalveluita liiketoiesimerkiksi omasta ajankäytöstäni. Yritmintansa kehittämisessä.
täjyys ja itseni työllistäminen muotoili– Olen tyytyväinen siihen että Kuhjana on ollut haaveni ja nyt minulla on
mossa on taitavia ja osaavia ihmisiä, joivapaus myös toteuttaa itseäni.
den kanssa voi verkostoitua. On myös
hienoa, että monien alojen asiantuntiDesantran kivijalkakauppa on avattu
joita löytyy ihan läheltä. Se helpottaa
Kuhmoon osoitteessa Kainuuntie 94 heiesimerkiksi tuotteiden markkinointia ja
näkuussa 2019. Verkkokauppa avautuu
brändin rakentamista.
myöhemmin osoitteessa desantra.fi
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Matkailu

Kainuun
ELY-keskus

Luontovalvoja Tapani Seppänen esittelee Julma-Ölkyn poluille tehtyjä
parannus- ja kestävöitystoimenpiteitä.

Hossa - kaikkien kansallispuisto
Hossan kansallispuistoon odotetaan sataatuhatta kävijää myös tänä vuonna.
Puisto haluaa profiloitua kaikkien kansallispuistoksi, sillä saavutettavuus on hyvä,
ja esteettömyyteen on panostettu parantamalla alueen retkeilyreittejä.

H

ossan retkeilyalue on perustetuksellista on se, että useimpien reittien
tu vuonna 1979. Se tunnetaan
lähtöpaikoille pääsee autolla.
monipuolisesta luonnostaan
Suomussalmen kunnan, Metsähallija hyvistä kalavesistään. Vuonna 2016
tuksen sekä Kainuun ELY-keskuksen
Hossaa esitettiin nimettäväksi Suomen
yhteishankkeella Hossan kansallispuis100-vuotisjuhlavuoden kansallispuiston päiväretkireittejä on parannettu ja
toksi ja puisto avattiin kesällä 2017.
kestävöitetty.
Hossa on halunnut olla retkeilyalueen
Samalla reiteistä on tehty selkeämpiä
perustamisesta asti esteetön luontoja turvallisempia.
kohde. Luontokeskuksen valmistuttua
Toimenpiteillä on mahdollistettu
90-luvun alussa esteettömyys nostetmonipuolisempien luontomatkailupaltiin esille ja esteettömyys huomioitiin
veluiden syntyminen ja kansainvälisen
esimerkiksi Huosilammen luontopolun
matkailun kasvaminen Hossan alueella.
ja kalastuslaiturien osalta.
Hanke on kulkenut nimellä Land of
Luontovalvoja Tapani Seppäsen muNational Parks South ja se on jo toinen
kaan esteettömyys on kuitenkin luultua
reittihanke tällä ohjelmakaudella, jolla
laajempi käsite.
Hossan kohteita on perusparannettu.
– Massoja ei esteettömyydellä tavoiAikaisempi hanke oli nimeltään Elintella, mutta esteettömyys kattaa sekä
voimaa luontokohteista Kainuuseen.
liikuntarajoitteiset
Siinä uusittiin Värikalettä kaikki ikälion katselulava sekä
luokat vauvasta
tehtiin maastopyöräivaariin.
:
lyreittisuunnitelmat
Muitakin
Hossaan.
esteettömiä
• 2018:
102 000
Hanke sisälsi myös
luontoretkeilyko• 2017:
124 000
muita perusparanhteita Suomesta
• 2016:
63 000
nuskohteita Hiidentoki löytyy, mutta
• 2015:
53 000
portissa ja HepokönHossassa poikke• 2014:
52 000
käällä.

Kylillä puhuvat, että
kävijöitä Hossassa

Vekkari 2019
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Lukuisia parannuksia
Nykyinen hanke aloitettiin reilu vuosi
sitten.
– Muikkupuron mutkan lähtöpaikalle rakennettin esteetön käymälä, sekä
Laukkujärven kämpälle uusi, perinteinen käymälä.
– Viime syksynä Ala-Ölkyn ja Laukkujärven väliselle Lihapyörteelle rakennettiin kanoottiramppi, kertoo Seppänen.
– Tänä vuonna Värikalliolla on uusittu
pitkospuita ja Julma-Ölkyn lähtöpaikalle on noussut uusi 4-osastoinen käymälä, jonka toteutuksessa on käytetty uusia
innovaatioita.
Pohjavesialueella sijaitsevaan käymälään on rakennettu suotonesteiden
keräysjärjestelmä. Käymälän sisäseinät
on rakennettu vedenkestävästä vanerista
ja lattia on osittain tehty komposiittiritilästä. Näillä ratkaisuilla parannetaan
käymälän tuuletusta ja helpotetaan
puhtaanapitoa.
Sisältä löytyy myös liiketunnistimella
toimivat led-valaisimet tuomaan käyttömukavuutta hämäriin hetkiin, koska
alueella ei ole sähköverkkoa.
– Vastaavanlaisille käymälöille tu-

Matkailu

lee todennäköisesti olemaan tarvetta
muuallakin samantyyppisissä kohteissa,
kommentoi Heikki Haataja Metsähallitukselta.
– Reittitöitä Julma-Ölkyssä on tehty
viime talvesta lähtien, jolloin reiteille
ajettiin pitkoslankkua sekä mursketta reittien kestävöintiä varten, jatkaa
Seppänen.
– Kesällä murskeet tasailtiin ja rakennettin pitkoksia. Maaston kaltevuuden
vuoksi pitkoksiin tuli porrasmaisuutta.
– Tälle kesälle on valmistunut myös
yksi näköalapaikka, ja olemme tehneet
köysikaiteen lähelle jyrkänteen reunaa.
Sillä pyritään ohjaamaan kävijät pois
rotkon laidalta.
Elo-syyskuulla rakentui vielä esteetön
laituri Hossanjärvelle.
– Lisäksi Martinselkosessa on korjattu
Löytöpuron-Martinpuron varressa ollut
silta viime kesänä ja myös pitkostusta on
tehty puolisen kilometriä.
Hossassa on käynnissä myös julkisen
liikenteen kokeilu, jossa Kuusamon
lentoaseman ja Hossan välillä kulkee
linja-auto kuutena päivänä viikossa.
Etelään päin yhteytenä toimii kutsutaksi
Perangasta. Hinta on linja-autotaksan
mukainen.
Jatkohankkeet ajatuksen asteella
Puistonjohtaja Sari Alatossavan
mielestä hanke on ollut onnistunut ja
sujunut hyvin.

– Hankkeella on lisätty Hossan esteettömyyttä ja parannettu erityisesti
suosiotaan kasvattaneen Julma-Ölkyn
palveluita. Tämän hankkeen lisäksi
Hossaan on kohdennettu ministeriön
lisärahoitusta, joilla on samaan aikaan
rakennettu mm. Julman Ölkyn parkkipaikka ja siten lisätty puiston esteettömiä palveluita entisestään.
– Jatkossa Hossaan voisi suunnitella
esimerkiksi kehittämishanketta melonnan ympärille yhdessä Suomussalmen
kunnan ja alueen yrittäjien kanssa.
– Samoin koko Suomussalmen osalta
meillä olisi kiinnostusta kunnan kanssa
yhteiselle reittien kehittämishankkeelle.
– Tällä hetkellä hankesuunnittelua ei
kuitenkaan ole vielä aloitettu ja voi olla,
että näiden ajatusten annetaan hautua
seuraavalle ohjelmakaudelle, Alatossava
sanoo.
Myös Seppäsen mukaan jatkotoimenpiteitä harkitaan.
– Nähtäväksi jää, lähtevätkö alueen
matkailuyrittäjät mukaan kunnan,
Metsähallituksen ja ELY-keskuksen yhteishankkeisiin. Niissä Metsähallituksen
rooli on olla olosuhteiden mahdollistaja.
Haasteena kuitenkin on kumppaneiden
löytäminen ja rahoituspohjan hankkiminen.
– Maastossa kyllä töitä riittää, mutta
rahoittajan saa helpommin mukaan silloin, kun tehdään jotain uutta, Seppänen
tietää.
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Kuva: Hannu Huttu / Suomussalmen kunta

Julma-Ölkyn lähtöpaikalle on rakennettu esteetön käymälä jonka toteutuksessa on käytetty uusia
innovaatioita. Taustalla pilkistää ministeriön lisärahoituksella toteutettu sadan auton parkkipaikka.

Muikkupuron esteettömän reitin lähtöpaikalle on rakennettu esteetön WC.

Julma-Ölkyn reittejä on kestävöitetty
murskeella ja parannettu pitkoksin.

Vekkari 2019

Maatalous
Kainuun
ELY-keskus

Säästöjä lantaseparoinnista
Maatilan sukupolvenvaihdoksen voi tehdä tuetusti myös vuokrausperiaatteella.
Tilan teknisiä valmiuksia voidaan parantaa investoimalla esimerkiksi
lantaseparaattoriin, kuten Sotkamon Lykinnössä on tehty.

N

uoren viljelijän aloitustuella
vuoden 2016 alussa yritystoimintansa startannut Laura
Parmainen on poikeuksellinen maatilayrittäjä. Hän pyörittää maatilaa vuokralaisena Sotkamossa. Pitkään haaveissa
ollut tila löytyi Lykinnön kylältä, koska
jatkajaa paikalle ei olisi muuten saatu.
Vuokratilatoiminta on Suomessa uutta
ja vielä toistaiseksi harvinaista, mutta
esimerkiksi Englannissa maatilojen
sukupolvenvaihdokset hoituvat yleisesti
vuokrausperiatteella.
– En näe tilanpidon aloittamiseen
vuokraamalla loppujen lopuksi juurikaan eroja ostamiseen. Ellei omistamisenhalu ole kovin vahva, vuokraus on
hyvä vaihtoehto. Lisäksi pitää selvittää
itselleen, mistä kaikesta kannattaa maksaa. Omaisuutta kun ei kerry vastaavalla
tavalla kuin omistaessa.
Mikäli vuokrausta miettii, on hyvä
selvittää myös omaisuuden vaikutus verotukseen ja yrityksen talouteen, tietää
Parmainen.
Yrittäjyys oli luonteva valinta
Syntyjään suomussalmelaisen nuoren
naisen lapsuudenkodissa oli lypsykarjaa, joten tilanpito on ollut hänelle
Vekkari 2019

luonteva valinta. Agrologiksi valmistunut Parmainen on ehtinyt toimia myös
maatalouden tuotantoneuvojana, lomittajana ja karjanhoitajana. Laura ei kuitenkaan kokenut palkkatöitä omakseen,
vaan halusi ehdottomasti yrittäjäksi.
– Yrittäjyys on tuntunut hyvältä, sillä
vieraalla töissä oleminen ei sopinut
minulle. Muun alan töitä en ole edes
ajatellut.
Vaikka töitä maatilalla on paljon,
Parmainen kokee yrittäjän vapauden
positiivisena asiana.
– Haasteita riittää, mutta esimerkiksi
vapaus järjestellä kalenteria oman mielen mukaan on hyvä juttu.
Aito kiinnostus tilanpitoon
Parmainen valittiin vuoden maatilayrittäjäksi loppuvuodesta 2016. Valintaperusteina olivat rohkeus ja erilainen
tapa toimia maatilayrittäjänä. Erilaisella
tavalla viitataan tilan vuokraamiseen
sekä naisyrittäjyyteen.
– Ihmiset pitävät erikoisena sitä, että
nainen rupeaa maatilayrittäjäksi. Jonkin
verran se on aiheuttanut ihmettelyä
joissakin kumppaneissa, mutta yhteistyöhön on kuitenkin päästy.
Parmainen huolehtii 65 lypsylehmästä
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ja nuorkarjasta yksin. Puoliso on tukena, mutta käy palkkatöissä.
– Karja on pääosin rodultaan Holsteinia. Muutama Ayshire löytyy vielä,
mutta pikkuhiljaa karjan väritys muuttuu mustavalkoiseksi. On sitten helpompi jos joskus toimitaan isommassa
yksikössä, kun on vaan yhtä rotua.
Parmaisen mielestä karjatilan pitoon
on oltava aito kiinnostus. Yritystoimintaa pyörittääkseen pitää osata tehdä ja
teettää laskelmia sekä tulkita tuloksia.
Samalla on osattava mennä eteenpäin,
uudistua, ottaa oppia ja hakea tietoa.
– Menestyvä yrityksenpito vaatii nykyaikana melko paljon. Tieto ja osaaminen pitää kyetä viemään myös tuotantoon, sillä sieltä maatilan tulos syntyy.
Investoinnilla kulut kuriin
Nuoren viljelijän aloitustuen hakemisen aikataulu oli Parmaisen kohdalla
tiukka, mutta sen saaminen oli lopulta
helpompaa kuin investointituen saaminen. Hakemuksia viilattiin asiantuntijan
kanssa kuntoon.
Investointitukea lantaseparaattorille
lähdettiin hakemaan, koska lannan käsittely kuivalantanavetassa oli ongelmallista, työlästä ja kallistakin.

Maatalous

Lannan
separointi

Kuva vasemmalla: Laura Parmainen uuden lantaseparaattorin äärellä.
Kuva ylhäällä: Lannasta separoitua kuiva-ainetta voidaan käyttää kuivikkeena.
Kuva alhaalla: Kuivikekauha helpottaa kuivikkeen jakamista.

– Navetastamme tuli kuivalannaksi
liian väljää ja lietelannaksi liian sakeata
tavaraa, joten ruvettiin miettimään, että
muutetaanko navetta kokonaan lietteelle. Todettiin kuitenkin, että kuivikkeeseen menee aika paljon rahaa. Lantaseparaatori helpottaa niin taloudellisesti
kuin henkisesti karjatilallisen työtä,
sillä lannan käsittely on aika haastavaa,
nauraa Parmainen.
Separaattorin hankinta on myös ympäristöteko, sillä turverekkaralli loppuu.
Myös kuivalannan määrä tilalla vähenee
radikaalisti.
– Tällä investoinnilla saadaan minimoitua kuiviketurpeen käyttö aika
vähäiseksi, sillä se korvataan separoidulla lannalla. Lisäksi kuivike saadaan

parsiin ja kuivikkeen jako koneellistettua kuivikekauhalla, jolloin
kuivituksesta jää käsityövaihe pois,
Parmainen kertoo.
Myös pellollevientivaiheessa lannan
käsittely helpottuu.
Separaattorijärjestelmään on
asennettu kulutusmittari, joten siitä
saa tarkat tiedot esimerkiksi sähkön
kulutuksesta.
Hankkeen myötä maatilalle tuli
myös Beltscoopin kuivituskauha.
– Kuivituskäytössä kauha on toiminut hyvin, Parmainen toteaa.
Lantaseparaattori ei ole ainoa Kainuussa, mutta kuivikeseparaattoreita
ei ole muilla.
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Lannoitekäytössä raakalanta
on melko vähäravinteista
eivätkä sen ravinnesuhteet
ole parhaat mahdolliset.
Lannan sisältämää fosforia ei
saa levittää peltoon enempää
kuin kasvit tarvitsevat, sillä se
rasittaa ympäristöä ja rehevöittää vesistöjä.
Lannan separointi parantaa
ravinnesuhteita ja lisää maatilan ympäristöystävällisyyttä.
Separoinnista saatava hyöty
näkyy maatiloilla myös suorina ja välillisinä säästöinä.
Yleisimmin lannan separointiin käytetään sähkö- tai traktorikäyttöistä ruuvipuristinta,
joka erottelee lannasta kuiva-aineen ja nesteen. Erotellut
ainekset voidaan hyötykäyttää
tehokkaasti.
Typpeä ja kaliumia sisältävä
neste on helpompi levittää
pellolle, ja lannanajon väheneminen säästää polttoainetta
sekä kalustoa. Separoitu neste
imeytyy nopeasti maaperään,
mikä vähentää valumia ja
hajuhaittoja. Nestettä voidaan
käyttää myös navetan lantakuilujen huuhteluun, jolloin
veden käytön tarve vähenee.
Lannasta saatavaa kuiva-ainetta voidaan käyttää
kuivikkeena eläimillä, jolloin
turpeen käyttötarve pienenee
minimiin ja kuivikekustannukset pienenevät. Mikäli
kuiva-ainetta jää yli, sitä
voidaan hyödyntää esimerkiksi fosforilannoitteena tai
biopolttoaineena.
Ennen lantaseparaattorin
hankintaa tulisi esimerkiksi
selvittää, jäävätkö separoinnin
kokonaiskustannukset pienemmiksi kuin raakalannan
levittämisen kustannukset.
Mikäli fosforilannoittamisen
rajoja tulevaisuudessa kiristetään, separoinnin kannattavuus todennäköisesti paranee.
Vekkari 2019

Kainuun katolla

Kainuun matkailukeskuksiin halutaan lisää kansainvälisiä matkailijoita. Ukkohallassa on toteutettu
vetovoimaa parantava majoitushanke ELY-keskuksen maaseuturahaston investointituella.

P

ienen Tuomivaaran pohjoiselle laelle Ukkohallaan on
tammikuussa 2019 noussut kymmenen mökkiä, joiden
ylle avautuu Kainuun taivas. Mökkikonseptilla tuodaan
maisema ja revontulet lähemmäs matkailijaa. Samalla halutaan lisätä matkailukeskuksen vetovoimaa erityisesti kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

Lasikattoisten Sky Cabin -mökkien idea on syntynyt
Lapin matkailubuumin myötä. Ukkohallassa ryhdyttiin tutkimaan missä näköalahuoneistot voisivat
menestyä, ja Hyrynsalmen kunnalta löytyikin mökeille sopiva paikka Ukkohallan laskettelurinteiden
tuntumasta.

Kainuun
ELY-keskus

360 asteen näkymä Sky Cabinin sisältä. Lasikatto on varustettu lämpövastuksella,
joten maisemista voi nauttia kaikkina vuorokaudenaikoina läpi vuoden.
Vekkari 2019
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Kuva: Ukkohalla

Matkailu

Matkailu
– Sijainti mahdollistaa aidon luontoelämyksen, koska Vorlokin luonnonpuisto ja Kainuun vanhimmat aarniometsät ovat vieressä. Metsän ja luonnon
virkistävä voima on varmasti kiistaton,
ja se tulee lisääntymään osana matkailua, kertoo Ukkohallan matkailukeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä.
Mökit sijaitsevat myös riittävän lähellä
matkailukeskusta ja sen palveluita.
Tasokkaasti varustelluissa mökeissä
on käynyt tutustumismatkailijoita ja
matkanjärjestäjiä viidestä eri maasta,
ja palaute on Kyhälän mukaan ollut
erinomaista.
– Kävijöiden mielestä maisemat ovat
komeita ja mökit ovat majoituspaikkoina toimivia.
Matkailubuumi vasta tulossa
Vuosien mittaan Ukkohallan matkailukeskuksen liikevaihto on kehittynyt
myönteisesti. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana myös majoituspaikkojen
määrä on tuplaantunut. Tulevaisuuden
näkymät ovat Kyhälän mukaan hyvät.
– En ole nähnyt yhtään ennustetta
siitä, etteikö vapaa-aika ja matkailu olisi
lisääntymässä. Suomessa ei vielä ole
ollut nähtävillä kansainvälistä matkailubuumia, se on vasta tulossa. Meidän
pitää pystyä vastaamaan kysyntään ja
kehittää sellaiset palvelut, että löydämme oikeat asiakasryhmät, tietää Kyhälä.
Ukkohallassa ryhdyttiin investoimaan
majoitusmalliin, joka toimisi samalla
matkailijoiden houkuttimena.
– Meillä on realistisena tavoitteena
tuplata ulkomaisten matkailijoiden
yöpymiset.
– Ilman investointitukea tämä mökkihanke olisi kuitenkin ollut hankala
toteuttaa, tai se olisi tehty
huomattavasti pienemmässä mittakaavassa.
Matkailukeskuksen
alueelta

Majoitusinvestointeja
on nyt tehty kohtuullisesti ja seuraavaksi
Ukkohallassa aiotaan
keskittyä ohjelmapalveluihin ja niiden
kehittämiseen.
– Kävijät ovat antaneet valtavan hyvää
palautetta esimerkiksi
läheiseltä porotilalta.
Me suomalaisetkin
olemme jo pikkuisen
erkaantuneet maaseuUkkohalla Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä
dusta, joten elävien
toivoo ulkomaisten matkailijoiden määrän
porojen näkeminen
tuplaantuvan.
voi olla mielenkiintoinen ja aidosti hieno
kokemus myös suomalaisille, ja
löytyy myös 12 samanaikaisen käyttäjän
näin yksinkertaista asiaa emme ole ehkä
Wakeboard -rata sekä matkailualueen
osanneet vielä tuotteistaa.
kahteen osaan jakavan Syväjärven
Kyhälän mielestä haasteena on saada
halkaiseva kävelysilta, joka parantaa
ympärivuotinen, kansainvälinen luonmatkailukeskuksen saavutettavuutta.
to- ja elämysmatkailu käyntiin.
Molemmat on toteutettu Kainuun
– Meillä on vireillä luonto- ja elämysELY-keskuksen myöntämällä hanketumatkailun kehittämishanke. Monet
ella jo aiemmin.
Kainuun matkailukeskuksista markkinoivat itseään samoilla argumenteilla
Kysyntää elämyksille
ja vahvuuksilla. Ukkohallaan on jo
Kyhälän mukaan Kainuun matkailöytynyt se oma juttu jolla erottaudumlun kasvu tulee kahta kautta. Ensimme eduksemme, ja se on tämän matmäinen on kansainvälisyys, ja toinen
kailukeskuksen kylämäisyys kaikkine
on hyvinvointi- ja elämysmatkailu.
aktiviteetteineen.
Jälkimmäinen koskettaa yhtälailla meitä
– Jos kansainvälinen asiakas löytää
suomalaisia.
Lapin niin se löytää Kainuunkin, ja jos
– Pelkkä hiihtokeskus ei enää riitä
se löytää Vuokatin niin se löytää myös
matkailijoille, vaan pitää olla hyvinUkkohallan, Kyhälä kiteyttää.
vointia, elämyksiä ja tapahtumia. Toki
laskettelu on tärkeä osa suomalaista
matkailua, mutta yhtä tärkeää
on, että ihmiset tulevat hakemaan muutakin.
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Mainos

Kuva: Envitecpolis Oy

Itikan tilalle on asennettu
aurinkosähköjärjestelmä.

Aurinkoenergialla nousuun!
Kesän aurinkoisina päivinä moni maatilan isäntä ja emäntä miettii, mahtaisiko aurinkosähkö olla
hyvä ratkaisu omalle tilalle. Mielessä pyörii monia kysymyksiä. Mistä kannattavuus muodostuu?
Maksaako hankinta koskaan itseään takaisin?

Aurinkosähköä voidaan tuottaa aurinkosähköpaneeleilla, jotka voidaan asentaa katolle, maatelineille tai seinäasennuksena. Järjestelmään kuuluu paneelit,
asennustelineet, kaapeloinnit ja liittimet
sekä invertteri, joka muuntaa paneelien
tuottaman tasavirran vaihtovirraksi, jota
voidaan hyödyntää heti korvaamaan
ostosähköä, syöttää sähköverkkoon tai
varastoida akkuihin. Ennen investointia
kannattaa selvittää omasta verkkoyhtiöstä, onko sähköverkon osalta jotain
rajoitteita investoinnille.
Aurinkosähköjärjestelmien tehoista
puhuttaessa käytetään yleisesti yksikköä
kWp, joka on järjestelmän teoreettinen
maksimiteho. Suomen olosuhteissa
todellinen teho jää jonkin verran tuon
arvon alapuolelle. Esimerkiksi nimellisteholtaan 10 kWp tehoisella järjestelmällä saat tuotettua noin 7000-8000
kWh sähköä vuodessa ja tällaisen järjestelmän pinta-ala on noin 60-70 m².
Järjestelmän tuottoon vaikuttaa, kuinka
hyvin auringonsäteet osuvat paneeleihin. Säteiden osuvuuteen vaikuttaa
paneeleiden suuntaus, asennuspaikan
kaltevuus ja mahdolliset paneeleita
varjostavat tekijät.
Aurinkosähköjärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Laitteiston
elinikä on 35-40 vuotta. Tuona aikana
invertteri joudutaan todennäköisesti
Vekkari 2019

huoltamaan tai vaihtamaan. Muutoin
huollot ovat satunnaisia ja riittää, että
paneeleiden pinnat pestään aika ajoin
puhtaiksi.

joten järjestelmä kannattaa mitoittaa
oman sähkönkulutuksen mukaan.
Takaisinmaksuajat ovat matalimmillaan noin kuudessa vuodessa.
Aurinkosähköjärjestelmän voi hankkia lukuisilta toimijoilta kohteeseesi
asennettuna avaimet käteen ratkaisuna.
Erityishuomiota kannattaa kiinnittää
takuuaikoihin.

Aurinkosähkö sopii erityisesti tiloille,
joissa on sähkönkulutusta kesäisinkin
Kun harkitaan aurinkosähköä, on
oleellisinta tarkastella tilan nykyistä
sähkönkulutusta ja sitä, milloin sähköä
tarvitaan. Aurinkosähköä syntyy päiMaatilan aurinkosähköinvestointiin
väsaikaan ja lähes yksinomaan maalison mahdollista saada maksimissaan
kuun ja lokakuun
40% investointituvälisenä aikana
kea ELY-keskukpainottuen kesäselta. Investointi
kuukausille.
aurinkosähköön
KannattavuuEnvitecpolis auttaa sekä
on hintaluokalden edellytyksekannattavuuden arviointaan maltillinen
nä on, että tilalla
nissa, sopivan järjestelmän
ja nykyisellä
on sähköntarvalinnassa, toimijoiden kilhintatasolla ja
vetta silloin, kun
pailutuksessa kuin lupien ja
teknologialla
aurinkosähköä
tukien kanssa.
kannattavuus voisyntyy. Tällaisia
envitecpolis.fi/yhteystiedot
daan maatiloilla
ovat esimerkiksi
Palveluihin voi hyödyntää
hyvin saavuttaa.
lypsykarjatilat ja
Neuvo2020-tukea.
Nykyisin aurinerityisesti robotkosähköjärjestilypsyllä toimivat
telmiin voidaan
tilat.
liittää myös akkuratOtollisia ovat myös sellaiset kohteet,
kaisuja, joiden avulla päivällä tuotettua
joissa hyödynnetään kesäaikaan paljon
sähköä voidaan varastoida ja hyödyntää
esimerkiksi kylmäkoneita ja pakastimia
illan ja aamun välisenä aikana.
tuotteiden säilömiseen.
Akkujen myötä investoinnin kokoSuomen tämänhetkisellä hintatasolla
naishinta kuitenkin nousee merkitaurinkosähkön tuottaminen sähkötävästi ja se voi viedä investoinnin
verkkoon ei ole kovinkaan kannattavaa,
kannattavuuden.

Kaipaatko apua
aurinkosähkön kanssa?
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Kylät
Kainuun
ELY-keskus

Teeri-Hevossuon jätevesiosuuskunnan entinen puheenjohtaja Veijo Moilanen
esittelee Kajaanin Hevossuolla sijaitsevaa linjapumppaamoa.

Teeri-Hevossuon jätevesiosuuskunta
Haja-asutusalue tuotiin nykyaikaiselle tasolle rakentamalla jätevesiverkosto.
Positiiviset vaikutukset näkyvät myös taajaman virkistysalueiden vesissä.

E

teläisen Kajaanin alueelle,
viitostien molemmin puolin on
rakennettu hieman yli 10 kilometriä pitkä jätevesiverkosto.
Vuonna 2017 valmistuneella hankkeella haja-asutusalueen ympäristö tuotiin
nykyaikaiselle tasolle. Samalla kaupungin virkistysalueiden vesien laatu parani.
Aloite kaupungilta
Jätevesiosuuskunnan puheenjohtajana
vuoteen 2018 toiminut Veijo Moilanen
kertoo hankkeen vaiheista.
– Aloite jätevesitilanteen parantamiseksi on tullut Kajaanin kaupungin
ympäristöpuolelta. Saimme kaupungilta
viestiä, että jotakin pitäisi tehdä.
Tutkimuksen mukaan ongelmana oli,
että Teerisuo-Hevossuon alueen talousvesistä kulkeutui Vimpelin- ja kaupunginlampiin. Lampien puhdistustoimiin
ei voitu ruveta ennenkuin alueen jätevesiasiat olivat kunnossa.
Kaupunki lupasi hankkeelle merkittävän tuen ja takauksen osuuskunnan
lainalle, mikäli Kainuun ELY-keskus
rahoittaa osan hankkeesta.
Rahoituksella eteenpäin
Hankkeen käynnistämiseksi asukkaat perustivat yhdistyksen ja lähtivät

viemään asioita eteenpäin virallisia teitä
pitkin.
– Rahoittaja oli mukana hankkeessa
melkein alusta asti, mutta vasta 2016
saimme maaseutupuolen rahoituksen
kautta tarpeeksi kattavan tuen, jolloin
hanke otti ison harppauksen eteenpäin. Saman vuoden lopussa pääsimme
kilpailuttamaan rakentajia ja työ voitiin
aloittaa seuraavan vuoden helmikuussa,
Moilanen kertoo.
Liittyjien määrä kasvoi
Vaikka projekti on ollut useamman
vuoden mittainen, asukkaiden kannalta
se on ollut kannattava. Alueen kotitalouksista 75% on lähtenyt mukaan
hankkeeseen, mikä on yksi tapa mitata
hankkeen onnistumista.
– Kun todettiin, että Kainuun ELYltä
saatava tuki oli riittävällä tasolla, tarkoitti se, että potentiaalisten mukaanlähtijöiden määrä kasvoi, ja jätevesiverkostoon
liittymisen kokonaiskustannukset pienenivät. Näinollen hanketta oli helpompi
myydä alueen kotitalouksille.
Aluksi mukana oli 33 liittymää, mutta
projektin edetessä liittyjiä tuli lisää.
– Pikkuhilljaa halukkaita tuli mukaan, erityisesti hankkeen loppupäässä.
Lopullinen määrä taisi olla 49, josta osa
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oli rakentamattomia tontteja, ja muutama jäi miettimään mille paikalle kaivo
istutetaan, muistelee Moilanen.
Kiitettävää palautetta
Verkoston rakennustyön suorittaneella
urakoitsijalla työn laatu on ollut ensiluokkaista.
– Yrittäjät tekivät varsin laadukasta ja
hyvää työtä.
Myös asukkailta saatu palaute on
Moilasen mukaan ollut hyvää. Kaivojen
tyhjennykset ja vahtiminen vanhan
likakaivon täyttymisestä ovat loppuneet ja asukkaiden huolet ovat jääneet
vähemmälle.
– Ihmiset saattavat sanoa, että "emme
edes tiedä että meillä on jätevesijärjestelmä, kun se toimii niin hyvin ettei sitä
huomaa".
Lisäksi yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
on ollut Moilasen mielestä toimivaa. Jo
luopuneena puheenjohtajana Moilanen
haluaa kiittää Kainuun ELYä onnistuneesta hankkeesta.
– Täytyy sanoa että ELYn kanssa on
ollut äärettömän helppo tehdä töitä.
Sieltä saa neuvontaa ja tukea. Yhteistyö
on ollut kiitettävää ja kokonaiskuva tästä
hankkeesta on todella myönteinen, hän
kuittaa.
Vekkari 2019

Nuoret

Kajaanilainen Jenna Iso-Möttönen pitelee käsissään nystyräpalloa,
jolla voi käsitellä lihaskalvoja myös omatoimisesti. Käsittely sopii
kaikille ja sillä pyritään lievittämään erilaisia kiputiloja.
Vekkari 2019

14

Nuoret
Oulujärvi
LEADER

Hyvinvointia valmennuksesta

Papaija Fit

Monipuolisia liikunta- ja ravintovalmennuksia on tarjolla myös verkossa.
Kajaanilaisen yrityksen päätuotteena on uusille äideille suunnattu valmennus.

R

ovaniemen urheiluopistossa sekä Itä-Suomen
yliopistossa opiskellut Jenna Iso-Möttönen on
ryhtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi. Hänen
yrityksensä toimii pääosin Kainuun alueella, mutta
asiakkaat ovat tervetulleita myös muualta Suomesta.
Papaija Fit tarjoaa liikunta- ja ravintovalmennuksia,
sekä myös ryhmävalmennuksia.
Tuleva yrittäjä on paluumuuttanut Kainuuseen jo
aiemmin. Hänet toivat takaisin työ ja tukiverkostot.
– Tuntuu helpolta rakentaa omannäköinen elämä
tänne, olla aktiivinen ja kokeilla uusia asioita. Kaikki
tarvittava on lähellä ja uusia kontakteja syntyy helposti,
Iso-Möttönen kertoo.
Rohkeasti yrittäjyyteen
Päätös siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi syntyi, kun
aika ei enää riittänyt yritystoiminnan pyörittämiseen
vapaa-ajalla.
– Olen ollut palkkatöissä ja halunnut tehdä omia
asioita siinä sivussa. Huomasin kuitenkin ajan olevan
rajallista, ja minun oli pakko tehdä päätös. Ajattelin,
että yrittäjyyden aika tulee nyt tai ei koskaan.
– Asiakkaita yritykselleni tuli aiemmin puskaradion
kautta, mutta tulevaisuudessa keskityn myös markkinointiin ja uusien asiakkaiden hankintaan.
Papaija Fitin verkkosivustolle onkin tehty muutoksia
kesän aikana.
– Ulkoasua yhtenäistetään ja markkinointiviestiä
viilataan. Kaiken pitää olla linjassa, Jenna jatkaa.
Valmennuksesta apua äideille
Tuleva valmennusyrittäjä on suorittanut Äitiysliikunta-akatemian ja Suomen Terveysliikuntainstituutin
koulutukset, jotka liittyvät vatsalihasten erkaumaan,
lantion seudun ja keskivartalon toimintaan sekä raskaana olevien ja synnyttäneiden äitien ohjaamiseen.
– Näistä on syntynyt yritykseni päätuote Mama Abs,
jolla autetaan äitejä palautumaan raskaudesta. Yhtenä
valmennuksen kantavista ajatuksista on, että harjoitukset voi tehdä kotona silloin, kun itselle parhaiten sopii.
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Raskauden jälkeen treenatessa on tiettyjä rajoitteita,
joten valmennuksessa on huomioitu myös turvallisuus.
– Lisäksi ajatuksena on ollut, että valmennukseni avulla äidit voivat laittaa omat tarpeensa hetkittäin etusijalle
ja tehdä jotain hyvää myös itselleen.
Yritys kehittyy tuella
Mahdollisuudesta perustamistukeen Jenna kuuli toiselta yrittäjältä, joten hän päätti lähteä hakuprosessiin.
– Kyselin ennen hakemista tietoja Oulujärvi Leaderistä ja kävin juttelemassa hankeneuvojan kanssa,
jolloin suunniteltiin missä vaiheessa haen tukea ja mitä
toimenpiteitä tuen piiriin voi lisätä. Sain hankeneuvojalta apua hakemuksen tekemiseen ja pidimme aktiivisesti
yhteyttä. Koko hakuprosessi oli mielestäni sujuva, Jenna
kertoo.
Tuki myönnettiin Mama Abs valmennustuotteen
kehittämiseksi. Yritys hankki internetissä toimivan
verkkovalmennusalustan ja verkkokaupan sekä markkinointikonsultin, joka auttaa viemään yrityksen palveluita nettiin.
Verkossa toimivan yrityksen haasteena Jenna pitää
sitä, että asiakas kokee helposti jäävänsä yksin.
– Olen pohtinut asiaa paljon, ja haluan kehittää
verkkovalmennukseni sellaiseksi missä asiakkaat saavat
henkilökohtaista ohjausta. Ihmiset odottavat, että
tämän tyyppisessä palvelussa on joku juuri heitä varten
ohjaamassa ja opastamassa.
– Kunhan saan palikat kohdalleen niin homma toimii,
mutta hiomista on vielä jonkin verran.
Tavoitteena työllistäminen
Tulevaisuuden tavoitteena on palkata yritykseen myös
työntekijä.
– Toivon, että jossain vaiheessa pystyn palkkaamaan
jonkun avukseni huolehtimaan valmennettavista.
Yrittäjyyttä harkitseville Jennalla on selkeät terveiset.
– Ei auta kuin tehdä ja mennä tuulta päin, hän kuittaa.
Tutustu Papaija Fitin palveluihin osoitteessa: papaijafit.fi
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Nuoret

PureProtein Finland

Kajaanilainen terveystuoteyritys käynnistyi kokeiluhankkeesta saaduin tuloksin.
Jatkohankkeella kehitetään tuotantoprosessia ja tähdätään kansainvälisille markkinoille.

A

lkutalvesta 2019 perustettu
PureProtein Finland Oy valmistaa marjajalosteita, joiden
pääosassa ovat kainuulaiset marjat.
Yritys tähtää kansainvälisille markkinoille lisäaineettomilla ja vegaanisilla
tuotteillaan.
Aiemmin toiminimellä toiminut oululaislähtöinen Maija Autio haki rahoitusta kokeiluhankkeelle. Sen turvin oli
mahdollista tehdä markkinatutkimusta
kahdelle erimakuiselle proteiinipatukalle.
Hankkeen puitteissa toteutetut maistatukset ja tuotetestaukset saivat hyvää
palautetta. Myös markkinatutkimus
näytti vihreää valoa.
Keväällä 2019 PureProtein Finlandille
myönnettiin perustamistuki, jolla käsin
valmistettavien patukoiden tuotantoprosessia on ryhdytty kehittämään.
Tukihakemuksen tekemiseen Maija sai
apua ProAgrialta.
– He varmistivat, että kaikki tulee
hakemukseen oikein.
Omasta tarpeesta tuotteeksi
Idea patukoille syntyi jo vuonna 2013,
kun Autio oli kouluttautumassa toiseen
ammattiinsa, Personal Traineriksi.
– Koulutuksen aikana mietin, että eikö
ole olemassa proteiinipatukkaa, joka
olisi lisäaineeton ja sopisi omiin makutottumuksiini paremmin.
Pitkään kehittynyt ajatus lisäravinnepatukoista muuttui todeksi vasta pari
vuotta sitten, kun nuorelle valmentajalle
avautui siihen sopiva tilaisuus.
– Alun perin kehitin tuotteen omaan
käyttööni. Nyt on ollut mukava huomata, että samanlaisia ajatuksia on myös
muilla. Lisäravinnemarkkinoilla on
kiinnostusta aidon makuisille tuotteille.
Metsät täynnä superfoodia
Sekä brändi että tuotteen idea on Aution mukaan otettu vastaan hyvin.
– Kävin Saksassa Grüne Woche -messuilla ja siellä näille tuotteille olisi tilausta. Luonnollisuus, lisäaineettomuus ja
vegaanisuus ovat tuotteeni vahvuuksia,
ja ne kiinnostavat ihmisiä.
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Aution mukaan vegaaniset tuotteet
ovat miljardibisnes Keski-Euroopassa.
Mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään, sitä vähemmän vegaaniudella on
merkitystä.
– Euroopan mittakaavassa luonnolliset tuotteet saavat kuitenkin enemmän
huomiota kuluttajien keskuudessa,
Autio tietää.
– Ihmiset haluavat ostaa aitoja makuja. Heitä kiinnostaa tietää mitä tuote
sisältää ja he lukevat pakkausselosteen.
Se vaikuttaa ostopäätökseen.
PureProtein -patukat on tehty vain
kuudesta raaka-aineesta, joista yksi on
kainuulainen marja.
– Jos joskus tulevaisuudessa tuotantoni täytyisi siirtää ulkomaille,
kainuulainen marja pysyy silti yhtenä
raaka-aineista.
Täällä metsät ovat täynnä terveellistä
ja puhdasta marjaa, joka on parasta
mahdollista superfoodia. Mielestäni
meidän pitäisi opetella hyödyntämään
luonnon antimia enemmän.
Haasteena tuotteen kehittämisessä on Aution mukaan ollut sen
säilyvyys.
– Kun raaka-aineita ei
kuumenneta, niin valmiin
tuotteen säilyvyystestit ovat
aikaa vieviä, kertoo Autio.
Yrityksen perustamisen
jälkeen markkinoille on tullut jonkin verran muitakin
tuotteita joissa lisäaineita
on vähemmän, joten
kysyntä tämän tyyppisille tuotteille on selvästi
nousussa.

Lähitulevaisuudessa työntekijän
palkkaaminen on ajankohtaista. Kansanvälistymistä tavoitteleva Autio on
myös harkinnut yhtiökumppania tai
sijoittajaa.
– Jos haluaa saada tuotteilleen jalansijaa ulkomailla, siihen ei julkinen
raha riitä. Joutuu hakemaan sijoitukset
muualta.
Tutustu tuotteisiin osoitteessa:
pureprotein.fi

Ennen kansainvälisille
markkinoille pyrkimistä
Autio aikoo keskittyä kotimaan
valloitukseen.
PureProtein -patukoilla
onkin kasvava jälleenmyyjien verkosto ympäKainuun
ri Suomea.
ELY-keskus
– Tuotantoa täytyy
kehittää automaattisemmaksi ja brändiä viilata
vielä hieman.
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Nuoret

Oulujärvi
LEADER

ARR Designs
Nuori yrittäjä kehittää mobiilisovellusta kissanomistajille lemmikkien hyvinvointiin.
Palvelun kehittämistä on tuettu yrityksen perustamistuella.

Kuka olet ja mitä teet?
– Olen Anniina Rytkönen, 29-vuotias media-alan yrittäjä.
Jo 12-vuotiaana tiesin, että haluan isona graafikoksi.
Suoritan parhaillaan loppusuoralla olevia medianomin
opintoja: Karelia AMK:ssa Joensuussa monimuoto-opintoina.
Minulla on perus- sekä ammattitutkinnot audiovisuaalisesta
viestinnästä toiselta asteelta.
Yrittäjänä olen toiminut sivutoimisesti opintojen ohella vuodesta 2017.

Palvelun kehittäminen on edelleen kesken, joten pidemmän
aikavälin mahdollistamisesta en osaa vielä sanoa.
Kuinka koit perustamistuen hakemisen ja oliko hakuprosessi sujuva?
– Sain hankeneuvojalta hyvin tukea ja ohjausta itse hakemuksen tekemiseen. Minulle kerrottiin, miten hakemusprosessi
etenee, joten se tuntui selkeältä.
Suhteellisen kokemattomalle yrittäjälle tarjousten pyytäminen
sekä siltarahoituksen saaminen olivat yllättävän suuria prosesseja, joihin en osannut varautua ennakkoon.

Mikä kannusti sinua kokoaikaiseen yrittäjyyteen?
– Kainuussa huonosti saatavilla olevat sellaiset graafisen alan
työpaikat, joissa voi työskennellä opintojen ohella.
Lisäksi pienyrityksissä työskentely on kannustanut minua
perustamaan oman yrityksen.
Perheessäni ja lähipiirissäni on myös yrittäjiä.

Miten näet liiketoimintasi kehittymisen tulevaisuudessa?
– Näen liiketoiminnan kehittymisen sellaisena, että muutaman vuoden sisällä saan oman yritykseni kautta itselleni
elannon, joka vastaa keskivertopalkansaajan palkkaa.

Mistä kuulit perustamistuesta?
– Ensimmäisen kerran olen Oulujärvi Leaderin tuista kuullut
ollessani työharjoittelussa muistaakseni vuonna 2012, mutta
tähän projektiin tuesta minulle vinkkasi yrittäjäkollega.

Mitä kokoaikainen yrittäjyys on opettanut?
– Olen toiminut kokoaikaisena yrittäjänä vasta muutaman
kuukauden, joten on ehkä liian aikaista sanoa.
Yrittäjyys on yleensäkin opettanut asioiden suunnittelua,
pitkäjänteisyyttä ja vastuunkantamista.

Mitä perustamistuki mahdollisti?
– Perustamistuki mahdollisti minulle palvelun eli mobiilisovelluksen kehittämisen, joka olisi jäänyt ajatuksen asteelle ilman tukea tai sitä ei ainakaan tässä mittakaavassa olisi pystytty
toteuttamaan.

Mikä yrittäjyydessä on parasta?
– Se, kun saa itse suunnitella päivänsä itsensä näköisiksi.
Tutustu Anniinan yritykseen osoitteessa: arrdesigns.fi
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Luonnon seikkailupuisto

Vain noin 15 kilometriä Kajaanin keskustasta länteen sijaitsee myyttiseksikin kuvailtu Akkovaara,
jonka laelta avautuu upea näkymä Oulujärvelle. 150 metriä korkean vaaran ympäristössä
Kouta-Vuores retkipolut tarjoavat monipuolisia ulkoilureittejä koko perheelle.

U

lkoilu- ja virkistysalueena suuren suosion saavuttaneet Kouta-Vuores retkipolut ovat kasvattaneet kävijämääriään
vuosi vuodelta. Reittien kunnossapidosta
vastaa Koutaniemi-Vuoreslahden kyläyhdistys.
Polkujen ylläpito vaatii vapaaehtoista työvoimaa sekä satoja talkootyötunteja vuodessa,
sekä tietenkin hanketukea. Myös tulipaikkojen
puuhuolto ja ylläpito ovat kyläyhdistyksen
vastuulla.

Näkymä Akkovaaralta länteen, Oulujärven Ärjänselälle päin.
Retkipolut haarautuvat vaaran laelta eri mittaisiksi lenkeiksi.
Vekkari 2019
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Kylät
Kuva vasemmalla: Retkipolkujen suunnittelija ja isä Tapio Rönkkö (vas.)
nojailee Heimo Sirviön käsin kaivertamaan kylttiin Akkovaaran laella.
Retkipolkujen kaikki opastekyltit ovat Heimon käsin kaivertamia.
Monipuoliset retkipolut
Retkipolkujen suosiosta kertoo Heinirannantien varressa sijaitsevan lähtöpisteen pysäköintialue, joka on usein
todettu liian pieneksi. Akkovaaran laen
tuntumassa sijaitseva nuotiopaikka
on osoittautunut erityisen suosituksi
kohteeksi lapsiperheille. Sinne jaksavat
perheen pienimmätkin kävellä paistamaan makkaraa.
Retkipolut soveltuvat perheiden lisäksi
erinomaisesti myös luontokuvaajille,
paksupyöräilijöille, polkujuoksijoille
sekä geokätköilijöille.
Talvisin poluilla voi liikkua hiihtäen
tai lumikenkäillen. Polut houkuttelevat kaikenikäisiä kävijöitä niin omalta
kylältä kuin Kajaanin keskustastakin,
mutta myös kauempaa.
– Valtaosa polkujen käyttäjistä on
aktiivi-iässä olevaa väkeä, mutta kaiken
ikäisiä tulee poluilla vastaan, kertoo
polkujen rakennustyössä melkein alusta
asti mukana ollut Heimo Sirviö.
– Vieraskirjoissa näkyy pieni määrä
ulkomaalaisten jättämiä puumerkkejä
ja terveisiä. Suurempi joukko ovat etelä-suomalaiset kävijät, joiden ihastuneita viestejä on myös ollut ilo lukea.
Laajojen avokallioiden, mäkien ja soiden lomassa kulkevia merkittyjä reittejä
on yhteensä 18 kilometriä, joista osa on
katettu pitkospuilla. Reitit on merkitty
väriopastein ja suuntaviitoin.
Erämaisessa luonnossa kulkevan
reitistön varrella voi nauttia monipuolisesta ja vaihtelevasta maisemasta.
– Jos ajatellaan Kainuuta, niin tällaisia pääosin kallioisia jäkäläpolkuja
on hyvin vähän. Lisäksi Oulujärvelle
aukeavia vastaavanlaisia maisemia on
vain pari-kolme, kertoo retkipolkujen
isä Tapio Rönkkö.

Poluista reitistöksi
Kyläyhdistyksen ensimmäinen retkipolkuhanke oli vuosituhannen vaihteessa. Se oli massiivinen, palkkatyöllä
ja koneilla toteutettavaksi tarkoitettu
suunnitelma, joka ei toteutunut.
– Vuonna 2014 hanke kuitenkin
nostettiin uudelleen esille, jolloin
kyläyhdistyksen tehtävänä oli polkujen
kartoittaminen ja alustavien suunnitelmien tekeminen ja siitä se lähti, kertoo
Rönkkö.
– Ajatuksena oli, että polut olisivat
pienimuotoiset ja ilman isoja rakenteita.
Ne palvelisivat kyläläisiä ja pieneltä osin
myös lähiympäristöstä tulevia käyttäjiä.
Suunnittelun myötä kokonaisuus kuitenkin laajeni nykyiseen mittaansa.
– Yhden kesän projektiksi tarkoitettu
hanke kasvoi niin, että nyt on jo kuudes
kesä menossa.

Nykyisin reitistöltä löytyy neljä ympyrälenkkiä, joita metsäteihin yhdistämällä reittimahdollisuuksien määrä kasvaa.
Retkipolkujen varsilta löytyy myös
Paljakankallioiden tulipaikka sekä Pitkänsuon laavu.

Polkujen rakentamisen myötä ystävystyneet Rönkkö ja Sirviö ovat luontoihmisiä. Molemmat heistä nauttivat
metsässä liikkumisesta.
– Tämä on tullut sieluuni Tapion
innostamana. Olen aina tykännyt luonnosta ja metsässä liikkumisesta ilman
asetta tai kameran kanssa. Ihminen
latautuu metsässä, kertoo Sirviö.
– Vaikka kyläläinen olenkin, Akkovaaran seutu on aikaisemmin ollut minulle
tuntematonta aluetta, mutta Tapio oli
tehnyt tänne niin hyvät suunnitelmat,
että halusin lähteä mukaan talkoisiin ja
apumieheksi.
Heimo onkin toteuttanut retkipolkujen varrelta kaiken mikä liittyy puuhun:
penkit, suuntaviitat ja
nimikyltit. Tapio on
Alun vaatimattomasta
puolestaan suunnittellut
polkusuunnitelmasta
polut.
onkin kasvanut retkipol- tällaisia polkuja on – Kuljin suunnittelukujen verkosto. Reittejä
vaiheessa hieman yli 800
on kehitetty vuosien
km, että polut löytäisivät
mittaan myös käyttäjäpalautteiden
sellaiset paikat, että tulevillekin kävijöilperusteella. Toiveita sekä omalta kylältä
le riittäisi mielenkiintoista katsottavaa,
että kaupunkilaisilta on kuunneltu.
Rönkkö kertoo.
– Puhuimme retkeilijöiden kanssa ja
– Halusin valita reittien varrelle siirtotutkailimme erilaisia mahdollisuuksia.
lohkareita, käkkäräpuita, hidaskasvuisia
Huomasimme, että ympyrälenkeille,
puita sekä kauniita soita. Polut kiertävät
missä ei tarvitse kävellä edestakaisellaisilla paikoilla, joissa perheen kanssin, on selkeä tarve. Lisäksi toivottiin
sa retkeiltiin. Nämä maisemat ovat niin
helppokulkuisia reittejä, sekä pikupeat, että ajattelin muidenkin tahtovan
kuisen haastavampaa polkua, jossa
nauttia niistä.
lapset voivat kiipeillä. Näitä toiveita on
pyritty ottamaan
Polut vaativat huoltoa
huomioon polkuKuluneena kesänä poluilla on
jen suunnittetehty erittäin tärkeitä kunnoslussa, Rönkkö
tustöitä. Metsätöiden yhteydessä
muistelee.
tuhoutuneet 9 siltaa on raken-

Kainuussa

hyvin vähän
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Kylät
nettu uudestaan tai korjattu, pitkospuita
on uudistettu ja rakennettu lisää.
– Polut on pyritty suunnittelemaan
niin, ettei pitkospuita tarvitsisi tehdä
ollenkaan, mutta eihän se ihan näin
toiminut. Kun maastossa on tuhansia
kulkijoita, paikoitellen maa tiivistyy
eikä se lopulta päästä vettä enää läpi.
Pikkuhiljaa syntyy kosteikko ja samalla tarve pitkospuille.
– Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen pitkoksia on rakennettu yhteensä
jo melkein puoli kilometriä, Rönkkö
kertoo.
Käynnissä olevan hankkeen puitteissa
Akkovaaran laelle aiotaan toteuttaa
myös näkötorni.
– Toivottavasti tornin kanssa ei käy
niin kuin polkujen kanssa, että se laajenee, Rönkkö nauraa.
Talkootöitä ja hanketukea
Kaikkein innostuneimmista retkipolkujen käyttäjistä on ilmoittautunut
ajoittain muutamia vapaaehtoisia, jotka
auttavat polkujen kunnossapidossa.
Kaupungista on vuosien mittaan ollut
mukana lähes kymmenen talkoolaista.
– Kun kylän väki ikääntyy, kaupungista käyvien talkoolaisten merkitys
korostuu, Rönkkö tietää.
– Valtaosa kunnossapitotöistä on muutaman talkoolaisen hommaa.
Polkujen rakentamisen on osaltaan
mahdollistanut Oulujärvi Leaderiltä
saatu hanketuki.
– Olemme olleet kiitollisia Leaderin
rahoituksesta, joka on mahdollistanut
tämän polun rakentamisen ja ylläpidon.
Lisäksi olemme saaneet materiaalilahjoituksia Kajaanin kaupungilta.

Kylillä puhuvat, että:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merkittyjä polkuja 18 km
Merkkipylväitä 383 kpl
Nimiviittoja 104 kpl
Suuntaviittoja 86 kpl
Karttatauluja 14 kpl
Siltoja 29 kpl
Penkkejä 36 kpl
Opastauluja 3 kpl
Paikkatauluja 2kpl
Laitureita 1 kpl
Maalimerkkejä 2024 kpl
Vieraskirjoja 3 kpl
Pitkospuita noin 500 m
Talkootöitä yli 3500 h
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Jonkin verran tarpeita on saatu
lahjoituksina myös kyläläisiltä.
Onnistunut hanke
Molemmat reitistön rakentajista
pitävät polkuhanketta erittäin onnistuneena sekä henkilökohtaisella
tasolla että kävijämäärien ja palautteen perusteella.
– Vuodatettu hiki palkitsee myös
silloin kun saa kuulla kiitosta tehdystä työstä, tietää Sirviö.
– Suurin kiitos on kuitenkin ollut
se, että lapsiperheet ja päiväkodit
ovat löytäneet polut. Akkovaara ja
siellä olevat Jättiläisenluolat, jotka
ovat luonnonmukainen seikkailupuisto, ovat myös koulujen käyttämä
luontoretkikohde.
Paljakkavaara on hieman sivummassa, mutta sekin on lapsille helppokulkuinen hienoine maisemineen ja
muskoviittikaivoksineen, Rönkkö lisää.
Onnistumisesta kertoo myös polkujen
kävijämäärät, joista polkujen tekijät
ovat yllättyneitä.
– Pelkästään Akkovaaran vieraskirjaan tuli kuluneen vuoden aikana 3700
nimeä 11 eri maasta ja 27 eri kunnasta.
Tiedämme, että vain noin puolet kirjoittaa nimensä.
Varovaisen arvion mukaan kävijöitä on vuosittain yli 7000 ja määrä on
kasvussa.
– Kävijämäärät ovat myös omanlaisensa kiitos tehdystä työstä ja kertovat siitä,
että ihmiset pitävät reitistöä onnistuneena. Poluilla kohdatessa ja retkeilijöiden kanssa keskustellessa moni onkin
kiittänyt hienosta ja tärkeästä työstä.
Retkipolkujen tulevaisuus
Monimuotoinen polkuverkosto tulipaikkoineen, laavuineen ja pitkospuineen tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa.
Puuhuolto sekä pitkospuiden ja opasteiden kunnossapito vaativat noin 150
huoltotuntia vuosittain.
Vapaaehtoisvoimin ylläpidetty reitistö
tulee olemaan siinä tilanteessa, että syntyy pula aktiivisista, nuorista tekijöistä.
Vaikka kyläyhdistys onkin virkeä toimija, sen nuorilla perheillä ei välttämättä ole mahdollisuutta sitoutua pitkäkestoiseen talkootyöhön, ja ikääntyvä
väestö väsyy. Kyläyhdistys vetoaakin
polkujen käyttäjiin talkoolaisten löytämiseksi.
Yhdistys toivoo retkeilijöiltä myös
luonnon kunnioittamista sekä lakien
20

Paljakkavaaran tulipaikalle vievälle
reitille rakennetut pitkospuut olivat
tervetullut lisä retkipoluille. Pitkokset
valmistuivat kesän 2019 aikana.
noudattamista. Esimerkiksi metsäpalovaroituksen aikana nuotion tekeminen
tulipaikoille on kielletty. Ja kun yksityisillä mailla liikutaan niin asiaan kuuluu
myös, ettei puita vahingoiteta.
Myös muualla kuin merkityillä poluilla liikkumista tulisi välttää.
– Toivomme, että käyttäjät ottavat vastuuta myös polkujen kunnossapidosta
ja siisteydestä, Rönkkö lisää.
Vanha sanonta kuuluukin, että minkä
jaksat metsään kantaa, sen jaksat myös
tuoda sieltä pois.
Ihmisille tärkeä retkipaikka
Retkipoluista on tullut paikallisille kävijöille tärkeä luontokohde. Osa ulkoilee poluilla säännöllisesti, ja sellaisiakin
kävijöitä löytyy, jotka ovat menettäneet
sydämensä kokonaan Akkovaaran
maisemille.
– Olen törmännyt ihmisiin jotka ovat
olleet ottamassa hää- ja valmistujaiskuviaan näissä maisemissa.
– Kerran minulle soitti eräs nainen,
jonka äiti oli nukkunut pois. Äidin
viimeisenä toiveena oli ollut, että hänen
tuhkansa siroteltaisiin Akkovaaran
rinteille. Lupaa siihen en voinut antaa,
mutta annoin naiselle maanomistajan
puhelinnumeron.
– Emme tiedä toteutuiko toive. Se
jääköön perheen ja maanomistajan
väliseksi tiedoksi, hymyilee Rönkkö.
Kyläyhdistyksen ja retkipolkujen tiedotteita voit seurata verkkosivuilla:
koutavuores.net tai Facebookissa:
facebook.com/koutavuoresretkipolut
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Tyypillinen hanke pitää sisällään
yleishyödyllisten toimintojen parantamista tai kehittämistä, kuten esimerkiksi
yhteisten tilojen tai liikunta-alueiden
kunnostamista. Monesti työ toteutetaan
talkootyönä.
Lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia teemahankkeita, jotka toimivat "sateenvarjona" useammalle pienen kustannusarvion hankkeelle. Teemahanke on kevyempi
vaihtoehto perinteiselle yleishyödylliselle
hankkeelle. Sen puitteissa voidaan tehdä
esimerkiksi pieniä laite- ja kalustohankintoja tai kehittämistoimia. Teemahankkeita hallinnoi Leader-ryhmä.
Ohjelmakaudella 2015-2019 pienen
kustannusarvion hankkeita on rahoitettu
140 kpl.
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Kainuussa on laskentatavasta riippuen
120-150 kylää. Osa kyläyhdistyksistä on
toteuttanut oman hankkeen kuluvalla
ohjelmakaudella.
Lisäksi kylissä toimii lukuisa määrä
muitakin yhdistyksiä, joiden toteuttamat
hankkeet elävöittävät kylien asukkaiden
harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia.
Osalla hankkeista parannetaan ympäristön tilaa, alueen viihtyvyyttä ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia.
Tästä esimerkkinä Iivantiiran kyläyhdistyksen kyläverkkohanke Kuhmossa.
Myös kunnat ja monet kehittämistahot
toteuttavat kyliin kohdistuvia kehittämishankkeita.
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Kainuun
kylät ja
kylätalot

Myös useilla tukea saaneilla yrityksillä on myönteinen merkitys kylien ja
kuntakeskusten asukkaille. Ne tuottavat
selaisia palveluja, joita ei muuten olisi tai
jotka pitäisi hakea hyvinkin kaukaa.
Lisäksi kylissä toimivat yritykset, mukaan lukien maatilat, tarpeineen auttavat
kylien infran pysymistä paremmassa
kunnossa myös kylien vakituisille ja
tilapäisasukkaille.

Tipasojan
kylätalo

Oheiseen karttaan on merkitty tällä ohjelmakaudella Kainuussa toteutetut kyliä
ja kyläläisiä palvelevat Leader-hankkeet.
Merkitty kohde voi edustaa useampaa
paikassa toteutettua hanketta.
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Oulujärven melontakeskukset

Melontakeskustoimintaa on kehitetty viime vuosina Oulujärven ympärille. Hankkeilla on pyritty parantamaan
ympäristön harrastusmahdollisuuksia ja luomaan matkailuelinkeinoja tukevia toimintoja.

O

ulujärven rannoille on viimeisen kymmenen vuoden aikana
noussut melontakeskuksia, joista ensimmäinen rakennettiin Vaalaan
ja viimeisin Paltamoon. Keskukset on
toteutettu Leader -hankkeina kopioimalla Vaalan alkuperäinen hankemalli
Kajaaniin ja Paltamoon.
Kahden kunnan edustajat sekä melonnan aktiiviharrastajat kertovat omien
kuntiensa melontakeskuksista. Kysymyksiin vastasivat Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila, Paltamon kunnan
kehitysjohtaja Salla Korhonen, sekä
Oulujärven Melojista Anu Leinonen
sekä Sinikka Rantalankila.

Mistä hanke sai alkunsa?
Sinikka: – Eräs paluumuuttaja ja
melonnan harrastaja etsi paikkaa säilyttää kajakkiaan. Kunnan ja ELY:n yhteistyöllä kunnostettiin Uiton satamassa
oleva vanha rakennus.
Melontatalli valmistui 2009 ja seura
perustettiin saman vuoden joulukuussa.
Leader-hankeajatus lähti siitä, että
meitä oli muutamia melojia ja hieno
talli, joten halusimme viedä hommaa
pidemmälle. Kantavana ajatuksena oli
melontakulttuurin tuominen Oulujärvelle. Hankehakemuksessamme oli tavoitteena saada melontakeskus kaikkiin
Oulujärven ympäryskuntiin. MonistetVekkari 2019

tavuutta pidettiin hyvänä ideana.
Lopputulos, jossa teimme yleishyödyllisen hankeen, oli todella hyvä. Melontakulttuurin yleistyttyä, kysyntää myös
yritysmuotoiselle palveluntarjonnalle on
ilmennyt, mikä on todella iloinen asia.
Miira: – Asian syntymisessä edesauttoi varmasti se, että Sinikka oli itse
vähän ”kahdella jakkaralla” eli vastaamassa hankkeesta kunnan päässä, mutta
samalla myös itse aktiivisena melojana. Kunnassa tehtiin tuolloin Sinikan
johdolla todella hyvää työtä, ja hanketta
hiottiin viimeiseen asti.
Mitä melontakeskukselle
kuuluu tänä päivänä?
Sinikka: – Vaalassa toiminta jatkuu
aktiivisena, joskin yhdistykseen kaivataan lisää aktiiviporukkaa. Oulujärven
melojat ry vastaa yhteistyössä kunnan
kanssa tallin ylläpidosta.
Salla: – Paltamon melontakeskukselle
kuuluu oikein hyvää. Rakennus on saatu
valmiiksi ja ensimmäiset kajakit on
hankittu. Paltamon melontakeskuksen
avajaisia vietettiin elokuussa 2019.
Miten melontakeskukset
tekevät yhteistyötä?
Sinikka: – Yhdistyksen säännöissä
on toiminta-alueena koko Oulujärvi,
jäseniä on kaikissa kunnissa. Kajaanissa
24

vastuutahona on Kajaanin Latu.
Oulujärven Melojat ry on ylikunnallinen järjestö, jonka hallituksessa on
kiintiöt kajaanilaisille ja paltamolaisille.
Sosiaalisessa mediassa ja viestintäkanavissa on porukkaa sikinsokin.
Anu: – Ohjaajia käytetään yhteistyössä melontakeskusten välillä ja pyritään
auttamaan toinen toistaan.
Salla: – Oulujärven melojat isännöivät
sekä Vaalan että Paltamon melontakeskuksia, joten Paltamoon ei tarvita omaa
yhdistystä.
Miira: – Ylikunnallisuus on tärkeää.
Näkisin, että Oulujärven matkailua ja
hyvinvoinnillista hyödyntämistä mietittäessä kuntarajat on syytä unohtaa.
Melontaharrastus voi tässä näyttää esimerkkiä monelle muullekin toiminnalle,
myös ihan meille kuntaorganisaatioille.
Millaista kysyntää
melontakeskuksilla on ollut?
Anu: – Melontakursseja on pidetty
kaksi, ja Paltamon uuteen melontakeskukseen odotetaan käyttäjiä.
Melontakeskuksella on haluttu vastata
nimenomaan siihen kysyntään, että
harrastajilla olisi säilytyspaikka lähellä
rantaa, josta pääsee helposti liikkeelle
tuonne järvelle.
Salla: – Kunnan näkökulmasta tämä
on ideaali tapa tutustuttaa omat kun-

Matkailu
Liikuntamuotona melonta tuo hyvinvointia. Seuratoiminnan tukeminen
ja aktiivisuuteen kannustaminen lisää
myös kuntalaisten ja mökkiläisten
hyvinvointia.
lujärvi on verrattavissa mereen, joten
Salla: – Kun saadaan uusia kävijöitä
olosuhteita voisi sanoa eksoottisiksi ja
alueelle, se lisää tunnettuutta ja se on
joskus jopa vaativiksi.
yksi markkinoinnillinen näkökulma.
Sinikka: – Huikeat maisemat! OuluKun me tuomme tätä hienoa maisejärvi on uskomattoman hieno. Retkeimaa, kaunista luontoa ja hyviä palvelymahdollisuudet Oulujärven alueella
luita useammille tutuksi, niin voimme
ovat ainutlaatuiset.
luottaa siihen, että Paltamo viehättää
Miira: – Onhan tämä Oulujärvemme
myös asuin- ja kesäasuinpaikkana ja
aivan upea ja mahdottoman monipuotietenkin matkailualueena enemmän ja
linen. Erottaudumme monella tapaa:
enemmän.
meillä on suuret järvenselät, saariston
Miira: – Aktiivisuus ja itse tekeminen
retkeilyrakenteet, pitkät hiekkarannat,
lisäävät kuntalaisten ja vapaa-ajan asukpuhdas vesi ja hyvät laiturit.
kaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.
Järven suuruus tuo omat haasteensa
Melonta on tosi oivallinen liikuntamelonnan ja veneilyn kannalta – sää voi
muoto ja se sopii monenlaisille liikkujilmuuttua nopeasti
le. Ennaltaehkäiseja aallokko on
vä vaikutuskin on
verrattain pie:
tärkeä.
nelläkin tuulella
Melontakesmonesti aikaTällä hetkellä melontareittejä
kus on tuonut
moinen. Tämän
Oulujärvellä on etappeineen
kunnalle paljon
vuoksi opastus
ja erilaisine palveluineen 24
hyvää näkyvyyttä,
harrastuksen
kpl. Reittien yhteismitta on
ja harrastuksen
pariin onkin täryli 300 kilometriä. Kaikissa
yleistyminen on
keää, siitä suuri
kolmessa melontakeskuksestietysti lisännyt
kiitos aktiivisille
sa on eri tyyppisiä kajakkekuntalaisten
melojillemme!
ja, joilla harrastusta pääsee
hyvinvointia,
kokeilemaan ennen oman
järvemme tunnetMitä melonta on
kajakin ostoa.
tavuutta ja myös
tuonut kuntaasi?
matkailua.
Sinikka: – Ihmiset käyvät täällä eri
Melontakeskuksen toimintaa voisi
paikkakunnilta ja samalla keskus tekee
kehittää monipuolisemmin erilaisia
Vaalaa tunnetuksi. Jokainen matkailija
tarpeita palvelevaksi.
ulkopaikkakunnalta tuo jotain tullessaan.
Onko melontaharrastuksen
aloittaminen kallista?
Anu: – Alkuun pääsee tulemalla
ohjatulle retkelle ja käymällä peruskurssin. Jos innostuu melomaan niin paljon,
että haluaa hankkia omaa kalustoa,
niin tonnilla pääsee alkuun. Melonta
sopii kaikille 15-vuotiaasta ylöspäin, ja
yläikärajaa ei ole. Kajakit ovat vapaasti
kokeiltavissa ohjatuissa kokeilutapahtumissa. Ohjatuille retkille osallistuttaessa
on suositus, että peruskurssi on käyty.
Seuraavat kurssit pidetään todennäköisesti alkukesästä 2020. Ei muutakuin
kaikki melontakursseille ja kajakin
kyytiin!

Kuva vasemmalla: Paltamon uuden melontatallin seinien sisällä ensimmäiset
kajakit odottavat melojiaan. Paltamon kunnan kehitysjohtaja Salla
Korhonen (vas.) ja Anu Leinonen Oulujärven Melojat ry:stä ovat tyytyväisiä.
talaiset, kesäasukkaat sekä matkailijat
Oulujärveen. Melontamahdollisuuden
tarjoaminen on yksi tapa tuoda järveä
tutuksi.
Melontakurssien kautta voi päästä
tutustumaan lajiin ja löytää Oulujärvi.
Onko ollut havaittavissa
melontabuumia?
Sinikka: – Buumi on ollut selvästi
havaittavissa, vaikka kävijämäärät ovat
alkuajoista hieman laskeneet.
Kajaanin melontakeskuksen valmistuttua kajaanilaiset eivät enää niin paljon
käy Vaalassa.
Kaluston vuokraamista kysyytään paljon, jota melontakeskuksissa ei ainakaan
toistaiseksi tehdä. Olisi siinä mielessä
tosi hienoa, että saataisiin yrittäjä vastaamaan tähän tarpeeseen.
Miira: – Luontomatkailu ja kotimaan
elämysten kokeminen ovat kovassa nousussa. Tämä näkyy meillä ihan selvästi,
eivätkä kansainvälisen trendin myötä
kävijämäärät ole ainakaan vähenemässä,
päinvastoin. Enemmälle yritystoiminnalle olisi tilausta!

Kuva: Miira Raiskila

Mikä tuo melojat Oulujärvelle?
Salla: – Meillä on Kainuussa monimuotoiset retkeily- ja matkailumahdollisuudet. Kun tuomme tarjontaa helposti
lähestyttäväksi ja saavutettavaksi niin
sitä kautta saamme kävijöitä järvelle.
Anu: – Melontaolosuhteiltaan Ou-

Kylillä puhuvat, että

Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila (vas.) ja eläkkeelle siirtynyt vapaa-aikajohtaja
Sinikka Rantalankila toivoisivat yritystoimintaa melontaharrastuksen ympärille.
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Tutustu Oulujärven
melontamahdollisuuksiin osoitteissa:
oulujarvenmelojat.com
tai
kajaaninlatu.fi/melonta
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Maatalous

Niemelän tilalla

Kainuun
ELY-keskus

Tuunattiin navetta

Niemelän tilalla remontoitiin vanheneva navetta. Toimenpiteellä paranettiin työympäristöä
sekä eläinten hyvinvointia. Samalla navetan yhteyteen rakennettiin uusi rehuvarasto.

S

otkamon Rimpilänniemellä sijaitsevalla Niemelän tilalla on pitkä
historia. Toimintaa maatilalla on
ollut jo lähes sata vuotta. Nyt eläinten
ja työntekijöiden oloja on parannettu
investoimalla vanhentuvan navetan peruskorjaukseen. Myös navetan tekniset
ratkaisut on päivitetty ajanmukaiseksi.
Niemelän tilalla on viimeisimmän,
vuonna 2001 tapahtuneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen, laajennettu toimintaa jonkin verran. Nykyinen navetta on
rakennettu vuonna 2006. Kymmenen
vuotta myöhemmin navettaan hankittiin toinen, samanikäinen lypsyrobotti.
– Aika nopeasti kuitenkin huomattiin,
että tarvitaan muitakin helpotuksia sekä
itselle että eläimille, kertoo kolmannen
polven maatilallinen Jyrki Nykänen.

Kesällä 2016 tilalla tehtiin suunnitelmia navetan peruskorjaamiseksi.
Suunnitteluapuakin tilalle saatiin.
– Hommasta otti koppia Soili
Hypen ProAgrialta, jonka kanssa asioita niputettiin isommiksi
kokonaisuuksiksi. Syksyllä laitettiin
hakemus sisään, muistaa Niemelän
tilan emäntä Ella Mustakangas.
– Kun päätös tuli myöhemmin syksyllä, aloitimme remontin, Nykänen
jatkaa.
Helpommat oltavat
Navetan päätyyn on rakennettu
uusi rehuvarasto ja entiseen rehuvarastoon on tehty poikima- ja vasikkatilat pehkupohjineen. Vasikkala
juottokarsinoineen on saatu omaan
ilmatilaan.

– Pehkupohjalla lehmien on helpompi
poikia, ja ne ovat myös hoitajalle mukavammat.
Samaan aikaan navetassa on uusittu
myös parsipedit. Hanke oli erillinen,
mutta yhtälailla tuki tuli maaseuturahastolta.
Nykäsen mielestä ilman laatu navetassa on nyt erittäin hyvä.
– Koneellinen ilmanvaihto muutettiin
luonnolliseksi. Ilmanvaihtohormeja lisättiin navetan kattoon ja ilman
vaihtumista ylläpidetään pitkälapaisilla
helikopterisekoittajilla.
Lisäksi navetassa on uudistettu myös
valaistusta ja lisätty luonnonvalon
määrää. Navetan ympärillä olevan
tiestön kantavuutta ja logistiikkaa on
parannettu.

Kuva ylhäällä: Niemelän tilan yrittäjät Ella Mustakangas ja Jyrki Nykänen tietävät, että hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin.
Kuva alhaalla: Vanhaa navettaa on uudistettu mm. lisämäällä katolle ilmanvaihtohormeja ja rakentamalla uusi rehuvarasto.
Vekkari 2019
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Maatalous
Myös uusi karjansiirtovaunu saatiin
sovitettua investoinnin piiriin. Muutostöiden jälkeen lypsylehmien määrää on
voitu nostaa.
Litrat irti seinistä
– Kun tuotanto pyörii ja samaan aikaan ruvetaan rakentamaan lisää, se on
omalla tavallaan kuin maratonia juoksisi. Sinällään hanke oli kuitenkin maltillinen, että näillä muutostöillä nykyisen
navetan seinistä saadaan enemmän irti,
kertoo Mustakangas.
– Meille tämä oli inhimillisen kokoinen ponnistus.
– Tavoitteena kuitenkaan ei ole, että
toimisimme täydellä kapasiteetilla lypsyrobottien suhteen, mikä antaa meille
tietyn pelivaran.
Mahdolliset häiriötilanteet purkautuvat Mustakankaan mukaan yleensä
vuorokaudessa.
– Nyt kun meillä on vapaata kapasiteettia niin lehmät pääsevät lypsylle
oman rytminsä mukaan. Tekniset häiriöt eivät aiheuta eläimille stressiä.
Aina kun eläimiä ja tekniikkaa sovitetaan yhteen, se heijastuu eläinten terveyteen varsinkin silloin, jos järjestelmä
on viritetty liian tiukalle.
Hyvinvoiva eläin tuottaa paremmin ja
on terveempi.
– Kun vertaa entistä nykyiseen, tämä
on ollut hyvä muutos, Nykänen lisää.
Apua asiantuntijalta
Rahoitusjärjestely on ollut tilallisten
mielestä onnistunut.
– Myönteisen rahoituspäätöksen
jälkeen meidät kutsuttiin sisäänlukutilaisuuteen, jossa meille kerrottiin
mitä asiat käytännössä tarkoittavat ja mitä meiltä odotetaan
esimerkiksi maksatushakemuksiin.
– Oli meiltä strateginen
valinta, että käytimme
maksatushakemusten
tekemisessä ProAgrian

tilipalveluasiantuntijan apua.
– Kuvio oli kaikinpuolin toimiva ja
siitä tuli itselle turvallinen olo. Voisi
jopa sanoa, että meistä on huolehdittu,
Mustakangas nauraa.
Luottavaisena tulevaan
Maatalouden tulevaisuuden Kainuussa
Nykänen näkee hyvänä.
– Kun eletään nurmivaltaisella
alueella, niin uskon nautakarjan pidon
menestymiseen, enkä näe estettä siihen
miksi sillä ei pärjäisi. Maitomäärät ovat
kehittyneet suotuisasti koko Kainuussa.
– On kuitenkin kiinnostava nähdä mihin ilmastonmuutoskeskustelu asettuu
karjan pidon osalta, Mustakangas lisää.
Nykänen luottaa siihen, että nurmi
nähdään hiilen sitojana.
– Nurmea ihminen ei pysty suoraan
hyödyntämään, ellei se kulje eläimen
kautta, mikä on loppujuoksussa varmasti hyvä asia.
Tyypillistä maatilaa ei enää ole
Tämän päivän menestyvältä maatilayrittäjältä vaaditaan Nykäsen mielestä
ajanhengessä pysymistä ja aktiivista
tiedon hakua.
– Maailma muuttuu niin nopeasti, että
aina ei vanhoilla konsteilla
pärjää. Pitää olla tietynlaista rohkeutta,
että pystyy uudistumaan.
– Maatilayritykset ovat täysin omanlaisellaan toimialalla, ja mukana on eräänlainen kulttuurinen reppu niin hyvässä

kuin pahassa, Mustakangas jatkaa.
Nykäsen mukaan nykyaikana pitää
myös miettiä tarkkaan, mitä maatilalla
kannattaa tehdä itse ja mitä kannattaa
teettää toisilla. Vuoden 2006 jälkeen
Nykäsen tila ei ole tehnyt urakkatöitä
ulospäin, vaan urakoita on ennemminkin tilattu ulkopuolisilta.
– Yritysmaailman termit ovat tulleet
myös maatiloille. Tarvitaan strategista
ajattelua, lisää Mustakangas.
– Viime talvena ruvettiin miettimään,
että tietääkö meidän työntekijät mikä
on meidän strategia; mihin me tähtäämme ja mikä on se yhteinen tavoite
ja miten siihen päästään. Muutosten
myötä ollaan jouduttu myös miettimään
mitkä ovat meidän arvot, ja miten ne
näkyvät meidän tilalla.
Mustakankaan mukaan tänä päivänä
ei ole enää tyypillistä maatilaa, tai sen
isäntää ja emäntää.
– Eräs ystäväni kiteytti asian mielestäni hyvin: Vaativa toimintaympäristö ja
taloudellinen puristus johtavat siihen,
että ei ole varaa tehdä asioita huonosti.
Myös lopputuotteen pitää olla priimaa,
että siitä saa mahdollisimman hyvän
hinnan.
Niemelän tilan emäntä Ella Mustakangas on aloittanut asiantuntijana ProAgria Itä-Suomessa tänä syksynä.

Kylillä puhuvat, että Niemelän tilalla on:
• 95 lypsylehmää + nuorkarja
• kaksi kokopäiväistä työntekijää elokuusta 2019 alkaen
• tavoitteena 950 000 litraa maitoa meijeriin tänä vuonna
• luomupellot vuodesta 2015
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Paljakka - aikaansa edellä
Paljakassa on kehitetty matkailua Leader-rahalla jo useampana vuonna.
Tuloksena on saatu yritykset investoimaan alueelle ja toimimaan yhteistyössä.

K

ahdeksankymmentäluvun puolivälissä, jolloin laskettelubuumi oli kuumimmillaan, myös
Puolangalle perustettiin laskettelukeskus. Teeriharjun länsipuolelle sijoittuva
laskettelurinne palveluineen sai nimen
Paljakka, läheisen Paljakkavaaran
mukaan.
Matkailukeskus Paljakka on toiminut
pitkään talvimatkailun ja erityisesti
talven lomasesonkien varassa. Alueelle
ryhdyttiin kehittämään ympärivuotisia
palveluita jo noin 15 vuotta sitten.
Vuosituhannen vaihteessa kyläyhdistys
aloitti aktiivisemman hanketoiminnan alueella ja ryhtyi suunnittelemaan
maastopyöräreittejä.
– Ympärivuotisuus hoksattiin jo
silloin, mutta taisimme olla aikaamme edellä, kertoo Matkailuyhdistys
Puolanka-Paljakka ry:n sihteeri Juha
Haanela.
Vekkari 2019

Paljakkaan rakennettiin iso reittiverkosto maastopyörille.
– Oli myös alamäkipyöräilyä. Traktorin lavalla vietiin porukkaa tuonne ylös,
mutta siihen aikaan sekään ei vielä ollut
suuren yleisön suosiossa, joten siitä ei
muodostunut kannattavaa liiketoimintaa. Silloin puhuttiin myös maastopyöräkeskuksen rakentamisesta.
Muutakin kuin laskettelua
Paljakkaan perustettiin matkailuyhdistys vuonna 2006. Sillä korvattiin
kyläyhdistyksen toimintaa matkailun
piirissä, ja paikalliset yrittäjät alkoivat
tehdä yhteistyötä. Myös kunta otettiin
mukaan.
– Vuokatin jälkeen olimme ensimmäisiä, jonka yhteistyökuviot perustuivat
yhdistystoimintaan. Yhdistykselle tuli
paljon erilaisia tehtäviä, kuten latupoolin hoito ja hankkeiden hakeminen.
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Kalastuspuisto, taitorata ja mönkijäurat toteutettiin hankkeilla.
– Taustalla oli koko ajan idea ympärivuotisuudesta, kertoo Haanela.
– Ajatuksena oli matkailukeskus, jossa
on muutakin kuin pelkkää laskettelua.
Kesäkausi on lähtenyt kehittymään
siitä ajatuksesta, ja pikkuhiljaa on
osa-alueita laitettu kuntoon. Kaikki
pitkälti hanketyöllä.
Haanelan mukaan matkailuyhdistys
elää vuoden sykleissä, jolloin sen hallitus vaihtuu.
– Yritämme saada uusia kasvoja
mukaan, että saisimme kehitystyöhön
myös uusia ajatuksia. Vapaaehtoisessa yhdistystoiminnassa on kuitenkin
haasteensa löytää mukaan aktiivisia
tekijöitä.
– Yritystoiminnan tulee alueella olla
vahvaa, että kehittämistä voidaan viedä
eteenpäin.

Matkailu
Kuva vasemmalla: Matkailuyhdistys Puolanka-Paljakka ry:n sihteeri
Juha Haanela toivoo Kainuuseen lisää yhteistyötä matkailuyritysten välille.
Yhteistyötä lisättävä Kainuussa
Ensimmäiset kansainväliset ponnistukset tehtiin muutama vuosi sitten, kun
Kainuussa oli yhteinen
kansainvälistymishanke,
jolla tavoiteltiin matkailijoita sekä Euroopasta
ei tarvitse
että myös kauempaa.
– Meillä oli myös
Ukkohallan kanssa
yhteinen kansainvälistymishanke, joka
päättyi noin vuosi sitten. Niistä saatiin
hyviä tuloksia. Kiinalaisia sekä brittejä
alkoi tulla, mutta nekin painottuivat
talviaikaan. Lumi on se juttu. Me ollaan
Kainuussa ehkä ensimmäinen lumivarma paikka, jossa voidaan taata, että
joulukuussa on luonnonlunta.
Haanela näkee, että Kainuun tasolla
kansainvälisiä asioita voitaisiin tehdä
yhdessä paljon enemmän.
– Kun Aasiasta päin katsoo tänne, niin
Kainuu on aika pieni paikka maapallolla. Sen eteen saa tehdä todella paljon
töitä, että matkailija löytää esimerkiksi
Paljakan.
Keväällä Paljakassa käynnistyi uusi
kansainvälinen kunnan hallinnoima
myyntihanke, johon kunta ja yrittäjät
ovat sitoutuneet.
– Talvea ja joulua ei ole enää vaikea
myydä. Loppujen lopuksi näin pieni alue
ei tarvitse montaa onnistumista, kun
alkaa jo tapahtua, tietää Haanela.
Paikalliset ohjelmapalveluyrittäjät
tarjoavat kansainvälisille asiakkaille
palvelukokonaisuuksia, jotka tuotetaan
pakettina. Niin saadaan kaikki alueen
yritykset mukaan.
– Pitää olla hyvä tuote, että voi mennä
kansainvälisille markkinoille yksin. Lähellä on myös yrityksiä, joilla on tarjota
koko paletti majoituksesta ohjelmapalveluihin, mutta meillä yrittäjät toimivat
yhdessä.
Kansainvälistymishankkeista huolimatta kotimainen asiakas on Haanelan
mukaan Paljakan alueelle edelleen
erittäin tärkeä.
– Emme saa missään vaiheessa unohtaa kotimaan asiakkaita.

– Monesti pienen yrityksen voimavarat
hupenevat perustekemiseen ja yritystoiminnan kehittäminen unohtuu.
Paljakassa hankkeet
ovat tärkeä osa kehittämistyötä.
montaa – Kun mukaan tulee
ulkopuolinen hankevetäjä, hän näkee asiat
eri tavalla kuin yrittäjä
omassa arjessaan. Näin alueelle tulee
uusia ajatuksia ja uutta näkökulmaa.
Haanela on itse ollut erittäinen tyytyväinen yhteistyöhön Leader-hankeneuvojan kanssa.
– Siellä ollaan todella palvelevia. Jos on
joku ongelma, jota et tiedä, niin avun
saa erittäin nopeasti.

Pieni alue

onnistumista

Tärkeää hanketyötä
Paljakan alueella kaikki yritykset ovat
pieniä 1-2 ihmisen ohjelmapalveluyrityksiä. Niiden kehittämisresurssit ovat
pienet tai niitä ei ole ollenkaan.

Tuloksia yhteistyöstä
Myös hankkeet ovat tehneet keskenään
yhteistyötä Paljakan alueella.
– Kehittämishankkeella on voitu
suunnitella asioita ja sen pohjalta on
voitu tehdä investointi. Suora yleishyödylliseksi tarkoitettu investointihanke
on kuitenkin pienelle yritykselle raskas
prosessi.
– Laskelmat pitää tehdä suoraan, eikä
niille oikeastaan löydy tekijöitä. Kun toimitaan kehittämishankeella, sen jälkeen
investointihanke on kevyempi nostaa
pystyyn, tietää Haanela.
Yhteistyötä on tehty esimerkiksi
Paljakan polut -hankkeen kanssa, sekä
Kainuun moottorikelkkareittihankkeen
KAMOREN, kanssa.
Yhtenä suurena yhteistyön askeleena
Paljakkaan on saatu myös bensa-asema,
joka tukee moottorikelkkailuhanketta
sekä mönkijäreittien uudistussuunnitelmia.
Asema on sekä alueen yrittäjien, että
matkailijoiden käytettävissä ja se tukee
alueen matkailun kehittymisen kokonaisuutta.
Kansainväliset helpoimman kautta
Ohjelmapalveluyrityksissä mietitään Haanelan mielestä liikaa sitä,
mitä yrittäjä itse tekisi. Kansainväliselle asiakkaalle riittää pienempikin
elämys.
– Tärkeintä on, että esimerkiksi
pyörä- tai lumikenkäreitti on
helppo ja turvallinen. Se mikä
sopii suomalaiselle, ei vält29

tämättä sovi kansainväliselle asiakkaalle.
– Varsinkin kiinalaisten kanssa pitää
mennä helpoimman kautta. Kelkkasafari
voi kestää 2 tuntia, jonka aikana ajetaan
vain 10 kilometriä. Eurooppalaisten
kanssa samassa ajassa ajetaan puolet
enemmän, ja suomalaisen yritysporukan kanssa menee helposti 50 kilometriä, tietää Haanela.
Kuvaaminen ja sosiaalinen media ovat
tänä päivänä asia, jotka myös vaikuttavat
markkinointiin.
– Asiakkaille pitää muistuttaa, että he
osaavat kertoa missä he ovat, joilloin he
markkinoivat aluetta ja sen palveluita
itse.
Lisää tulossa
Tällä hetkellä alueelle on tullut brittiläisiä sijoittajia, jotka ovat ostaneet
matkailukeskuksen päärakennuksen,
sekä kaikki ydinalueen tontit hotellin
ympäriltä.
– Tämä ei kuitenkaan ole täysin
varmistettua tietoa. Odotamme, että he
tuovat tänne isomman mittaluokan investoinnin kerralla, ja sen mukana lisää
kansanvälisiä asiakkaita. Lisäksi saamme
tänne paljon lisää tasokasta majoitusta
ja palveluita.
Matkailukeskuksen päärakennukseen
on suunnitteilla ainakin marketti, mutta
myös jotain uutta on tulossa. Tarkempia tietoja joudutaan kuitenkin vielä
odottamaan.

Paljakan bensa-asema palvelee alueen
matkailun kehittymistä.
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Matkailu
Hankepäällikkö Mika Klimenko esittelee
Kalastuspolun helppokulkuista reittiä.

Kainuun
ELY-keskus

Paljakan polut -hanke

Paljakan luontokohteita on haluttu tuoda paremmin matkailijoiden tietoisuuteen
sekä lisätä matkailualueen houkuttelevuutta parantamalla alueen polkuverkostoa.

P

olkuhankkeen tavoitteena on
ollut parantaa Paljakan matkailualueen maastoreittejä ja liikuntaväyliä ajanmukaiselle tasolle.
– Nykypäivän trendi on, että reitit
ovat lähellä ja helppokulkuisia, kertoo
hankepäällikkö Mika Klimenko.
– Opasteet ja merkinnät on tehty niin
hyvin, että ne palvelevat myös kansainvälisiä matkailijoita.
Reitit lähellä
Hankkeessa on huomioitu myös
reittien turvallisuus ja houkuttelevuus.
Kun reitit sijaitsevat lähellä matkailukeskusta, ne parantavat alueen ympärivuotista palvelutarjontaa ja lisäävät
alueen kesäviihtyvyyttä.
– Kesämatkailija tulee hakemaan

Paljakan alueelta kokemuksia ja hiljaisuutta. Ihmiset haluavat lomallaan pois
yleisestä kiireestä.
Lähialueella onkin hyvät mahdollisuudet rauhoittumiseen ja kiireettömään retkeilyyn.
– Pisin reitti on Ilveskierros, jolta
erkanee oma polku Paljakan luonnonpuistoon. Matkailualueen läheisyydessä
sijaitseva kuuden kilometrin mittainen
Kalastuspolku kulkee osittain veden
päällä, ja on suunniteltu niin, että väliltä pääsee pois.
Se sopii kaiken ikäisille, Klimenko
jatkaa.
Väliin mahtuu myös kymmenen kilometrin mittainen Maisemareitti, joka
nimensä mukaisesti nousee läheisen
Latvavaaran huipulle.

Paljakan matkailukeskuksen läheisyydessä kulkeva
Kalastuspolku on rakennettu osittain veden päälle.

Polkuhanke on parantanut alueen
matkailuyritysten mahdollisuuksia
kehittää ja monipuolistaa palveluitaan.
– Matkailijoiden viipymän toivotaan
myös lisääntyvän alueella polkujen ja
palveluiden parantumisen mukana.
Valttina rauha
Matkailualueen uusien omistajien
myötä Klimenko toivoo, että alue lähtisi kehittymään lisää.
– Pian näemme mitä alueella tapahtuu. Aiemmilla hankkeilla on kehitetty
talvimatkailua, mutta nyt on käynnistynyt uusi kansainvälistymishanke, jolla
me panostamme lisää kesämatkailuun.
Myyntivaltit alueella jo on, sillä
saavutettavuus on hyvä ja Paljakka on
puolet lähempänä Helsinkiä kuin esimerkiksi Lapin matkailukeskukset.
– Paljakan kesämatkailua markkinoidaan rauhallisuudella. Päivät
Paljakassa on varattu aktiviteeteille ja
illat rauhoitutaan ja levätään. Kun istut
illalla rantasaunan terassilla, niin ainoa
ääni voi olla kuikan huuto, Klimenko
kertoo.
Polkujen rakennustyöt jaettiin Metsähallituksen luontopalvelujen ja Puolangan kunnan kesken. Reittien kunnossapitovastuu on jaettu samalla tavalla.
Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm.
Kainuun moottorikelkkareittihankkeen
sekä Paljakan yritysryhmähankkeen
kanssa.
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Nuoret
Kainuun
ELY-keskus

Prodeviumin yrittäjäkolmikon Julius Lesonen (vas.) tietokoneen äärellä.
Aleksi Moilanen ja Olli Kähkönen (oik.) seuraavat projektin edistymistä.

Ohjelmisto-osaamisella tähdätään maailmalle

N

oin vuoden päivät toiminut kajaanilainen Prodevium
Oy on erikoistunut ohjelmisto- ja laitekehitykseen.
Kajaanin ammattikorkeakoululla sijaitsevan yrityskiihdyttämön tiloissa toimiva yritys perustettiin vastaamaan
kysyntään.
– Yhden kouluprojektin kautta se lähti. Ruvettiin miettimään, kannattaisiko perustaa firma tämän toiminnan
pohjalle, kertoo yrityksen myynnistä ja hallinnosta vastaava
Olli Kähkönen.
Ensin nuorilla yrittäjillä oli toiminimi, mutta sitten töitä
alkoi tulla lisää ja yritys käynnistyi ikäänkuin omalla painollaan.
– Yrityskiihdyttämön kautta useampi firma on lähtenyt
alkuun. Ensin on ollut jokin tietty idea, minkä pohjalta yritystoimintaa on haluttu aloittaa. Mekin olemme saaneet paljon
apuja kiihdyttämön kautta, Kähkönen jatkaa.

Alkuinvestoinnit on hoidettu perustamistuella
Prodevium Oy käynnistettiin Kainuun ELYn myöntämällä
perustamistuella, joka mahdollisti esimerkiksi markkinoinnin toimenpiteiden kuten nettisivujen toteuttamisen.
Lisäksi tuella hankittiin vuosilisenssit erikoisohjelmistoihin, joita ohjelmistosuunnittelussa tarvitaan.
– Millä tahansa ohjelmalla suunnittelua ei pysty tekemään.
Ohjelmistolisenssit ovat tarpeellisia, mutta kuitenkin aika
mittavia investointeja, jatkaa Kähkönen.
Kansainvälistyminen tulee vastaan
Koska henkilöstö kasvaa ja osaajia haetaan jatkuvasti,
yrityksellä on etsinnässä nykyistä suuremmat tilat. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee kolmen yrittäjän lisäksi kaksi
kokoaikaista työntekijää.
– Haemme tiimiimme motivoituneita osaajia, mutta tahtoo
olla, ettei ihan helposti löydy. Osaavan työvoiman löytäminen on koko ohjelmistoalan ongelma, yrittäjät harmittelevat.
– Meillä on tarjota laajaa osaamista ja nuorekas työympäristö. Pyrimme saamaan pitkäkestoisia projekteja, joissa suunnittelu ja kehittäminen tapahtuvat jatkumona, he
kertovat.
Tulevaisuudessa Prodevium pyrkii kansainvälistymään.
– Kansainväliset markkinat tulevat jossain kohti vastaan.
Tälläkin hetkellä yritys työstää sellaisia asiakasprojekteja,
joissa on mahdollisuus päästä kiinni ulkomaisiin markkinoihin.
– Mielenkiintoisia juttuja on työn alla, mutta vielä emme
voi paljastaa projektien sisältöä, Kähkönen summaa.

Kilpailuetuna laitesuunnittelu
Prodevium tekee ohjelmisto- ja laitekehitystä muille yrityksille. Lisäksi yritys kehittää omaa laitteistoaan mittaus- ja
automatisointijärjestelmään.
– Pilvipalvelua ja esineiden internetiä halutaan tuoda lähemmäksi kuluttajaa, kertoo Aleksi Moilanen, jonka vastuulla on yrityksen ohjelmisto- ja laitekehitys.
– Nyt olemme aloittaneet biokaasulaitoksen automatisoinnista, joka alunperin oli yksi niistä projekteista, jonka pohjalle
yrityksemme perustimme, Moilanen jatkaa.
Kainuussa on ohjelmistosuunnittelun alalla paljon kilpailua,
mutta harvat yritykset tekevät laitesuunnittelua ohjelmistosuunnittelun lisäksi.
– Kilpailuetuna meillä on, että pystymme tarjoamaan palveluita avaimet käteen -periaatteella, Kähkönen lisää.

Tutustu yrityksen palveluihin osoitteessa:
prodevium.com
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Kylät
Oulujärvi
LEADER

Kyläyhdistyksen sihteeri Minna Mustonen (vas.) sekä puheenjohtaja
Kaisa Rikula ovat tyytyväisiä kylätalon keittiöremonttiin.

Koutaniemi-Vuoreslahti kylätalo
Kyläyhdistys on kunnostanut vanhaa kyläkoulua erilaisilla hankeilla
ja tehnyt rakennuksesta vetovoimaisen kyläkeskuksen.

V
Aukeaman pienet kuvat: Koutaniemi-Vuoreslahti kyläyhdistys ry

uoreslahden vanha koulukiinteistö on hankittu Kajaanin
kaupungilta vuonna 2006. Siitä
lähtien vuonna 1993 perustettu Koutaniemi – Vuoreslahti kyläyhdistys ry
on aktiivisesti kehittänyt kylätaloa ja
kyläläisten yhteistoimintaa sekä harrastemahdollisuuksia.
Koulutoiminnan lakattua rakennus on
saatu palautettua aktiiviseen käyttöön
kyläyhdistyksen toimesta.
Elinvoimaisella kylätalolla onkin ollut
toimintaa ympäri vuoden jo vuosien
ajan.
Talo kuntoon hankkeilla
Ensimmäinen ja samalla suurin hanke
toteutettiin vuonna 2008, jolloin talon
lämmistysjärjestelmä vaihdettiin öljystä
maalämpöön. Samalla kaksi luokkahuonetta yhdistettiin yhdeksi isommaksi
harrastetilaksi eli liikuntasaliksi.
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– Sen jälkeen meillä on ollut monia
pienempiä hankkeita, joilla kylätalon
pihapiiriä on kunnostettu viihtyisämmäksi ja toiminnallisemmaksi. On
hankittu erilaisia harrastevälineitä,
kuten esimerkiksi frisbeegolfkoreja,
kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Kaisa Rikula.
Myös kylätalon eteistiloja on kunnostettu. Käyttöasteen kasvaessa keittiönkin huomattiin tulleen käyttöikänsä
päähän ja kaipaavan uusia kalusteita.
– Myös keittiöremontti toteutettiin
hankerahalla, lisää kyläyhdistyksen
sihteerinä toimiva Minna Mustonen.
Remontissa hankittiin ja asennettiin
uudet kaapistot ja suurtalousliesi, sekä
parannettiin keittiön toiminnallisuutta
ja viihtyisyyttä.
– Remontin jälkeen kyläyhdistys
päätti, että pidämme parin vuoden
tauon hankkeissa, mutta esimerkiksi

Kylät

Vuonna 1956 rakennettu Vuoreslahden kyläkoulu on toiminut
kylätalona vuodesta 2006 saakka. Talolla järjestetään säännöllisesti ohjattua toimintaa kyläläisille.

suosittujen Kouta-Vuores retkipolkujen
osalta tuli esille tiettyjä korjaustarpeita.
Pitkospuut vaativat huoltoa ja uusiakin
pitkoksia polkujen varsilla tarvitaan,
niin mitäpä sitä turhaan jarruttelemaan,
Mustonen jatkaa.
Polkujen lisäksi sitkeän talkootyön
tulosta on myös se, että kylätalon
harrastemahdollisuudet, kuten hiihtoladut ja luistelukenttä, ovat kyläläisten
käytettävissä.
– Hanketuki mahdollistaa monia
asioita, mutta vapaaehtoista työvoimaa
tarvitaan myös jatkossa, niin kauan
kuin käyttäjiä riittää.
Harrasteet ja tapahtumat lähellä
Kyläläiset ovat lähteneet mukaan
kylätalon toimintaan, vaikka kaupungin
tarjoamat harrastemahdollisuudet ovat
vain noin viidentoista minuutin ajomatkan päässä. Keskustan harrastetarjonta
kilpailee, ainakin osittain, kylätalon
tarjonnan kanssa.
Kyläyhdistys järjestää säännöllisesti
ohjattua toimintaa kyläläisille. Joskus
mukana on osallistujia myös kaupungista.

  – Kerran viikossa talolla on pyöritetty
lasten sählykerhoa. Aikuisille tarjolla
on jumppaa yhtä usein. Tarjolla on ollut
myös historiapiiriä ja perhonsidontaa.
Lisäksi kylätalo toimii erilaisten, jo
perinteeksikin muodostuneiden tapahtumien keskuksena.
  – Ylivoimaisesti suosituin tapahtuma
on kuitenkin ollut kevättalvisin järjestettävä Ärjän laturetki, ja kylätalon alue
toimiikin sen lähtöpaikkana. Keväiseen
laturetkeen osallistuu säästä riippumatta
vuosittain noin 100-300 henkeä, mikä
on kyläyhdistykseltä hieno saavutus
saada väkeä niin paljon liikkeelle.
Kävijöitä kaupungista vetävät myös
erilaiset myyjäistapahtumat sekä tietenkin jo aiemmin mainitut Kouta-Vuores
retkipolut.
  – Kyläyhteisömme tapahtumineen ja
retkipolkuineen tunnetaan kaupungissa
hyvin, tietää Rikula.
Aktiivisia kävijöitä talolla on noin
800 henkeä vuodessa, mukaan lukien
kerhot, tapahtumat sekä juhlaseurueet,
jotka voivat vuokrata kylätaloa käyttöönsä.
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Kylillä puhuvat, että:
Eteläiseen Kajaaniin
lukeutuvan Koutaniemi
– Vuoreslahden alueella
yhteenlaskettu asukasmäärä on 532 henkeä.
Vakinaisen asutuksen lisäksi alueella on runsaasti kesäasutusta. Talouksia
on noin 260. Alueelle
rakennetaan vuosittain
omakotitaloja.
Sijainti lähellä kaupunkikeskustaa Oulujärven
rantamilla on luontonsa
vuoksi varsin vetovoimainen.
Talon käyttöaste ja kävijämäärät ovat
kasvussa, koska kylä on muuttovoittoaluetta.
Kyläyhdistyksen toimintaa, tapahtumia
ja tiedotteita voit seurata verkkosivuilla:
koutavuores.net tai Facebookissa:
facebook.com/koutavuores/
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Matkailu

Kainuun
ELY-keskus

Elävä
Kainuu
LEADER

Itärajan tuntumaan on noussut yhteensä viisi villieläinten katseluun
tarkoitettua luksuskojua, joista ensin otetaan käyttöön kuvassa näkyvät
kolme kojua. Niiden myyntivaltteina ovat varustelu sekä petoeläimet.

Luontomatkailun uusi aika
Luontomatkailuyritys Wild Brown Bear investoi uudenlaisiin petokatselukokemuksiin.
Tavoitteena on tarjota ainutlaatuisia luontoelämyksiä entistä laajemmalle asiakaskunnalle.

H

iljattain kaksikymmentä vuotta
täyttänyt Wild Brown Bear Oy
sijaitsee Kuhmon Vartiuksessa,
vain muutamien kilometrien päässä
nykyisestä rajanylityspaikasta.
Petoeläinten valokuvaamiseen ja katseluun erikoistunut yritys toimii entisen
rajavartioston rakennuksissa.
Aikoinaan tyhjilleen jääneet tilat on
ostettu ja muokattu nykyiseen käyttötarkoitukseensa yrityksen alkuvuosina.
– Vanha varastorakennus on uusittu
yhteisruokailutilaksi ja entinen päärakennus on remontoitu majoituskäyttöön
hankerahoituksella, kertoo hankekonkari ja luontomatkailuyrittäjä Ari Sääski.
Myöhemmin on ostettu noin 40 hehtaarin maa-alue Metsähallitukselta yrityksen toimintaa helpottamaan. Tontilla
sijaitsevat päärakennusten lisäksi myös
kojut, joita yleisesti käytetään piiloina
silloin kun halutaan valokuvata villieläimiä niiden omassa elinympäristössään.
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Sääski on
ollut mukana mm. kehittämässä luontomatkailutuotteita Kainuussa.
– Olin kaupallisella alalla vajaat 20
vuotta ja luonto on ollut minulla mukana koko ajan. Taustalta löytyy esim.
eräopaskoulutus, hän kertoo.
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Pullonkaulaa puretaan
investoinneilla
Eläinten perässä noin 95% asiakkaista
tulee Suomen ulkopuolelta. Tänä päivänä yrityksen tarjoamat majoitustilat
eivät kuitenkaan vastaa enää asiakkaiden
tarpeita.
– Ensi vuodelle kysyntä yhden hengen
hyvin varustelluista huoneista on ylittänyt sen mitä pystymme tarjoamaan,
Sääski toteaa.
– Keskimäärin kävijä viipyy meillä alle
viikon. Piilokojuihin mahtuu yöpymään
noin 70 henkeä, mutta päärakennuksen
majoitukseen vain 30 henkeä vuorokautta kohden. Tämä on muodostunut
meille pullonkaulaksi, koska kojuissa
valokuvataan yöt ja päärakennuksessa
nukutaan päivät.
Tilannetta on lähdetty korjaamaan
erilaisten hankkeiden avulla.
Ensin yrityksessä tehtiin investoinnin
toteutettavuustutukimus, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja esimerkiksi siitä,
mikä uusiutuvan energian muodoista
sopisi yritykselle parhaiten.
Tämän jälkeen käynnistettiin Kainuun
ELY-keskuksen tukema hanke, jolla
parannetaan majoitustarjontaa ja myös
lämmitysjärjestelmä uudistetaan.
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– Ilman avustusta en olisi lähtenyt investoimaan, koska syrjäseudulla pelkästään rakentamiseen liittyvät logistiikan
kulut ovat korkeat.
Yrittäjän mielestä on hienoa, että tukijärjestelmä on helpottunut siitä, mitä se
oli vuosia sitten.
– Kuittirumba on jäänyt pois, ja
maksuhakemuksen jättämisestä rahat
ovat tilillä noin viikossa, mikä vaatii toki
sen, että kaikki muut paperiasiat ovat
kunnossa, Sääski tietää
Olosuhteet mahdollistavat
laajentamisen
Piilokojuilla ympäröidyn suon viereiselle harjanteelle on noussut viisi
luksuskojua, joissa voi nauttia hotellitasoisesta majoituksesta samalla kun
seuraa villieläimiä.
Alueelle on myös rakenteilla uudenlainen katselurakennus, johon mahtuu
maksimissaan 60 henkeä.
– Katselurakennuksen alakerta on jaettu kolmeen osaan ja sen siivissä pystyy
majoittumaan. Yläkerrassa on VIP-osasto, jonka yhteydessä on keittiö. Näin
saamme ravintolapalvelut yhdistettyä
eläinten katseluun, Sääski kertoo.
Yritys haluaa vastata kysyntään, koska

Fakta
olosuhteet mahdollistavat toiminnan laalämpiää hakelämmöllä ja lämmityksen
jentamisen. Kaikki kojut sijaisevat yritykkapasiteetti riittää myös tuleviin investoinsen omilla mailla ja ne ovat kävelymatkan
teihin, jotka toteutuvat yrityksen sukupolpäässä päärakennuksesta, jolloin turistivenvaihdoksen jälkeen.
ryhmien kuljettamiseen ei tarvita erillistä
kyyditystä.
Tavoitteena laajempi asiakaskunta
– Meillä asiakkaita ei tarvitsee kuljettaa
Tällä hetkellä Wild Brown Bear työllistää
minnekään, vaan kaikki kojut ovat saavuhuhtikuusta lokakuuhun kestävän sesongin
tettavissa kävellen ja se on osasyy siihen,
aikana 5-7 henkilöä.
miksi olemme nyt lähteneet investoimaan.
Markkinointi on aiemmin suunnattu vain
Villieläinten määrää se ei
ulkomaisille asiakkaille, mutta
lisää, mutta näin voimme
yritys pyrkii nyt laajentamaan
Meillä on tarjota asiakassegmenttiään. Myös setarjota palveluamme entistä
sellaiset puitteet sonki muuttuu ympärivuotiseksi.
suuremmille asiakasryhmille.
– Enää palvelua ei myydä
pelkästään ulkomaisille luontoEkologiset luksuskojut
kuvaajille, vaan meille voi tulla
Yrittäjän itsensä suunyritysporukka, matkanjärjestäjä
nittelemissa kojuissa on lattialämmitys
tai juhlaseurue viettämään aikaa yhdessä ja
ja korkeatasoinen varustelu keittiöineen.
kokemaan luontoelämyksiä myös talviaiRakennusmateriaali on sahattu omalta
kaan.
tontilta.
Wild Brown Bear Oy on mukana myös
Kojujen perusideaa on lainattu lasikattoiLeaderin luotsaamassa Digitaaliset työkasista igluista, joista voi seurata revontulia.
lut hyötykäyttöön -yritysryhmähankkeessa
Suurista ikkunoista huolimatta luksuskokolmen muun yrityksen kanssa. Kehitteillä
juissa on huomioitu myös yksityisyys.
on mm. yhteisen varausjärjestelmän hyö– Kojujen muodossa ja sijoittelussa on
dyntäminen sekä yritysten yhteismarkkimietitty sitä, ettei kojusta toiseen voi
nointi. Yritykset tulevat jatkossa toimimaan
nähdä. Verhot on asennettu niin, etteivät
Bear Center -nimisen brändin alla.
valot häiritse alempana piilokojuissa olevia
– Bear Centerin yhteismarkkinoinnilluontokuvaajia tai alueella liikkuvia eläila voimme tarjota palvelut erikseen sekä
miä, Sääski luettelee.
katseluasiakkaille että valokuvausasiakkaille.
Lämpö kojuihin ja katselurakennukseen
Valokuvaajat vaativat vain hyvät olosuhteet
tulee erillisestä hakelämpökeskuksesta.
kuvien ottamiseen, ja ne palvelut meillä on
Polttoaineen suhteen yritys on omavajo olemassa.
rainen, koska myös hake saadaan omalta
Katseluasiakas haluaa tietyn laatutason, ja
tontilta.
se muuttaa kaiken. Meillä on nyt luksusko– Omavaraisuus parantaa kustannusjujen ja katselurakennuksen myötä tarjota
tehokkuuden lisäksi myös yrityksemme
katseluasiakkaille sellaiset puiteet mitä ei ole
ekologisuutta. Jatkossa päärakennuskin
missään muualla, Sääski kiteyttää.

mitä ei ole

muualla

Petoturismi
Kainuussa
Petoeläinten valokuvaaminen ja katselu matkailumuotona on syntynyt
Kainuussa 90-luvun
alkupuolella luontokuvaaja Lassi Rautiaisen
toimesta.
Nykyisin villieläinten
katseluun ja valokuvaamiseen erikoistuneita
yrityksiä löytyy Suomesta
kolmisenkymmentä kappaletta. Kainuun alueella,
laskentatavasta riippuen,
toimii yrityksistä noin
kymmenen.
Petojen katseluun
matkustetaan aina kauko-idästä asti.
Ainutlaatuiset olosuhteet ja kasvava kansainvälinen kysyntä ovat
saaneet monet luontomatkailuyrittäjät investoimaan erityisesti majoituspalveluihin.
Lähimmät kilpailijat
vastaavanlaisille olosuhteille, joissa villieläimiä
voi tarkkailla niiden
omalla elinalueellaan,
löytyvät Pohjois-Amerikasta.
Kainuussa petoeläimet
ovat merkittävä työllistäjä ja matkailutulojen
tuoja. Viiden suurimman
Kainuuseen rekisteröidyn
petokatseluyrityksen
liikevaihto yltää arviolta
noin 1,5 miljoonaan
euroon vuosittain. Kasvu
jatkuu edelleen tasaisena.
Lisäksi luontomatkailijat
tuovat välillisesti tuloja
myös muihin yrityksiin
Kainuussa.

Luontomatkailuyrittäjä Ari Sääski luettelee luksuskojuihin sisältyvää
varustelua. Jokainen koju myös sisustetaan uniikilla kuvateemalla.
Kojujen suunnittelusta on vastannut yrittäjä itse.
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Suomalaiset luontomatkailutoimittajat ovat
valinneet petoturismin
parhaaksi luontomatkailutuotteeksi vuonna 2009.
Vekkari 2019

Kylät
Timoniemen entisen kyläkoulun asuntolarakennus on
saanut katolleen aurinkopaneelit.

Elävä
Kainuu
LEADER

Sinisukka

K

Juminkeko-säätiö on muuntanut entisen Timoniemen kyläkoulun palvelemaan kyläläisten tarpeita.

uhmon pohjoispuolella, Timoniemen kylällä sijaitsee vielä viime vuoden keväällä toiminnassa
ollut kyläkoulu.
Lentuan rannalle 40-luvun lopulla valmistunut koulu ja sen oppilasasuntolarakennus ovat olleet yksi Kuhmon 35:stä
syrjäkylillä toimineesta koulusta.
Koulun lakkauttamisen seurauksena
Timoniemen kyläyhdistys jäi vaille
paikkaa, jossa pitää tilaisuuksia ja harrastustoimintaa kouluajan ulkopuolella.
Juminkeko-säätiö ja kyläyhdistys neuvottelivat koulun käyttömahdollisuuksista ja sen muuttamisesta yleishyödylliseen
käyttöön.
Säätiö osti kiinteistöt Kuhmon kaupungilta, ja nyt koulu on muutettu ekologiseksi kylätaloksi Elävä Kainuu Leaderin
hanketuella.
Ekologisuuden saavuttamiseksi rakennusten lämmitysmuoto on vaihdettu
sähköstä maalämpöön, ja katolle on
asennettu aurinkopaneelit. Rakennusten
ylläpitokustannukset ovat pudonneet
yhteen kolmasosaan aiemmasta.
Entisistä luokkahuoneista on poistettu
90-luvulla asennetut muovimatot mahdollisten sisäilmaongelmien syntymisen
ehkäisemiseksi.
Muutostyöt on teetetty asiantuntijayrityksillä ostopalveluna, ja kyläyhdistys
on osallistunut hankkeeseen talkootyön
kautta.
  – Paitsi että Sinisukka toimii kylätalona,
tässä toimii myös taiteilijaresidenssi jonka kunnostamiseen emme saaneet Leader-tukea. Saimme kuitenkin avustusta
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Jenny ja Antti Wihurin rahastolta ja
hieman tukea myös Työ- ja elinkeinoministeriöltä, kertoo Juminkeko-säätiön
puheenjohtaja Markku Nieminen.
– Tiloihin, joihin Leader-rahoitusta on
käytetty, on Timoniemen kyläyhdistyksellä vastikkeeton käyttöoikeus.
Kyläläisillä on myös lupa järjestää talolla
perhejuhlia.
– Syntymäpäiviä on talolla jo vietetty ja
erään nuorenparin häätkin ovat tulossa.
Timoniemen maisemiin ja Sinisukkaan liittyy vahva kulttuurinen perinne.
Nimi on otettu Kalevalasta, mutta myös
Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija on pohdiskellut sinisiä ajatuksiaan
Lentuan Selkäsaaressa. Lapinsalmeen,
jossa Akseli Gallen-Kallela maalasi Aino-triptyykiä, ei ole matkaa kuin kolme
kilometriä. Nimi viittaa myös kylätalolla
järjestettäviin käsityöpiireihin. Niissä
saattaa syntyä sinisiä sukkia.

Kuhmon keskustasta parinkymmenen
minuutin ajomatkan päässä sijaitsevan
kylätalon aktiivinen käyttäjäkunta on jakautunut melko tasaisesti eri ikäryhmiin.
– Esimerkiksi käsityöpiireissä käy
nuoria äitejä lapsineen sekä vanhempaa
väkeä, kertoo Nieminen.
Koko viime talvikauden ajan kylätalolla
on toiminut kolme kansalaisopiston
piiriä ja kyläyhdistyksen oma kuntojumppa.
– Melkein joka päivä talolla on kyläläisten omaa toimintaa. Enimmäkseen
ne ovat erilaisia harrastuspiirejä. Niitä
vedetään kansalaisopiston toimesta,
jolloin on luonnollista, että kesäkaudelle
myös kylätalon toiminta hiljenee.
– Kylätalon palvelut ja ovet ovat kyläläisille kuitenkin aina avoinna, toivottaa
Nieminen.
Tutustu Sinisukkaan:
juminkeko.fi/sinisukka/

Juminkeko-säätiön puheenjohtaja Markku Nieminen esittelee
maalämpölaitteistoa, joka on asennettu Timoniemen kyläkoulun
asuntolarakennuksen kellariin.
36

Yritysryhmähanke
Oulujärvi
LEADER

Elävä
Kainuu
LEADER

Projektipäällikkö Mari Jaakkola seuraa kasvin lehtien fermentoitumiseli käymisprosessia, jolla selvitetään raaka-aineen soveltuvuutta
käytettäväksi esimerkiksi luonnonkosmetiikassa.

Arcos - arktista luonnontuoteosaamista
Viiden kainuulaisen yrityksen yhteistyöhankkeessa halutaan
kehittää valmiuksia kansainvälisille markkinoille.

I

dea yritysryhmähankkeeseen syntyi
kainuulaisilta yrityksiltä, jotka halusivat kehittää luonnontuotteisiin
ja erityisesti luonnonkosmetiikkaan
liittyvää osaamista.
Yritykset ovat olleet tiiviisti mukana
keväällä 2019 alkaneen hankkeen valmistelussa sekä toteutuksessa.
Hankkeella pyritään parantamaan
kainuulaisten yritysten toimintaedellytyksiä myös kansainvälisillä luonnonkosmetiikka-alan markkinoilla.
Erinomainen hankemuoto
Yritysryhmähanke on yrityksille
poikkeuksellinen, mutta erittäin hyödyllinen hankemuoto, sillä yritykset
saavat tarvitsemiaan palveluja itselleen
hankkeen puitteissa.
Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet hankkeeseen 25% omarahoitusosuudella. Ostettavat palvelut ovat
määritelty hankesuunnitelmassa, ja
palveluntarjoajat on kilpailutettu.
– Yritykset voivat saada esimerkiksi
markkinoinnin tukemiseen tai raaka-aineiden tutkimukseen liittyviä pal-

veluita, kertoo projektipäällikkö Mari
Jaakkola Oulun yliopistolta.
Luonteva hallinnoija
Oulun yliopiston mukanaolo on luontevaa, sillä Arcos -hankkeen yritykset

Hankkeessa mukana:
• Ärmätti, Puolanka
• Arctic Biotech, Kajaani
• Idea Nature, Kajaani
• Nerve Oy, Paltamo
• Kalevala Experience, Kuhmo
ovat yliopistolle ennestään tuttuja
erilaisten tuotetutkimusten kautta.
Tässä hankkeessa yliopisto onkin toiminut myös eräänlaisena verkostoijana
yritysten välillä. Esimerkiksi yhdelle
yritykselle valmistettava raaka-aine
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menee myös toisen yrityksen tuotekehitykseen.
– Yritykset hyödyntävät myös aiemmin yliopistolla tutkittua tietoa esimerkiksi erilaisista prosessointimenetelmistä, Jaakkola jatkaa.
Luonnollisuudelle on kysyntää
Markkinatutkimusten ja -ennusteiden
mukaan luonnonkosmetiikan kysyntä
on vahvassa nousussa ympäri maailmaa.
Tiedostavat kuluttajat haluavat
luonnollisia ja puhtaita tuotteita niin
elintarvikkeissa, lisäravinteissa kuin
kosmetiikassakin.
- Ihmiset haluavat panostaa kulutusvalinnoissaan puhtaisiin luonnon raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin,
Jaakkola toteaa.
Arcos -yritysryhmähanke on käynnissä
vuoden 2021 kevääseen ja se vahvistaa
luonnontuotealalla toimivien yritysten
toimintamahdollisuuksia ja kannattavuutta, sekä lisää niiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.
Vekkari 2019

Nuoret
Oulujärvi
LEADER

Sorkkahoitaja Tanja Kemppainen esittelee kuljetettavaa
sorkanhoitolaitetta, joka liikkuu kohteeseen peräkärryllä.

Melkein lentäviä lehmiä
Investointituella hankittu sorkanhoitolaite on vaalalaiselle toiminimiyrittäjälle jo toinen
tuella hankittu laite. Uusi apuväline helpottaa ja nopeuttaa hoitotoimenpidettä
ja parantaa karjan hyvinvointia, jolloin myös karjan tuottavuus paranee.

V

eneheiton kylässä, Vaalan kunnassa sijaitsevan omakotitalon pihaan paistaa aurinko. Oulujärvi Leaderin
investointituella hankittu uusi sorkanhoitolaite odottaa
käyttöönottoa, ja laitteen teräsputket kiiltelevät vielä uutuuttaan. Laitteelle on kuitenkin kova tarve niin Kainuun puolella
kuin omalla kylälläkin.

jo yrityksen alkumetreillä.
– Vanha laite on yksinkertaisempi ja raskaampi käyttää, mutta
edelleen jatkuvassa käytössä.
Molemmat laitteet liikkuvat kohteeseen erikoisvalmisteisella peräkärryllä. Uudella laitteella työskentely on kuitenkin
nopeampaa, kevyempää ja helpompaa, kun sorkat saadaan
paremmalle työskentelykorkeudelle.
– Hoitoaika on vain noin 3 minuuttia nautaa kohden, kunhan
laitetta oppi käyttämään kunnolla.

Kysyntää riittää
Maatalouslomittajan töistä sorkanhoitajaksi kouluttautunut
toiminimiyrittäjä Tanja Kemppainen kertoo olevansa työllistynyt hyvin.
– Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella on liian vähän
sorkanhoitajia sorkkiin nähden, joten tekemistä riittää.
Kainuussa ei tällä hetkellä ole sorkanhoitajia ollenkaan, vaan
he käyvät muilta paikkakunnilta.
– Lähimmät ovat lisäkseni Kestilässä ja Muhoksella, toteaa
Kemppainen.
Kysyntää osaavalle sorkanhoitajalle ja sorkanhoitopalvelulle
siis olisi. Kemppainen toimii itse noin 100 kilometrin säteellä,
vaikka pelkästään Veneheiton alueella on noin 6000 nautaa, eli
24000 sorkkaa.
– Meillä lehmiä riittää ja töitä on, nauraa Kemppainen.

Sorkanhoito on ennaltaehkäisevää työtä
Lehmien sorkat tulee hoitaa 2-3 kertaa vuodessa, sillä sorkat
kasvavat eivätkä pääse navettaolosuhteissa kulumaan luonnollisella tavalla. Sorkat hoidetaan lyhentämällä, sillä liian pitkäksi
kasvanut sarveisaine aiheuttaa lehmälle jalkojen virheasennon
ja eläin voi alkaa ontumaan ja kipuilemaan.
– Vanhin tietämäni tapa hoitaa sorkkia on ollut niin, että lehmän jalkaa on pidetty maata tai pukkia vasten ja sorkan kärkiä
on lyhennetty kirveellä, Kemppainen kertoo.
Nykyään sorkistakin on kunnollista tutkimustietoa ja hoitotarve ymmärretään paremmin. Sekin tiedetään, että mitä nopeampi hoitotoimenpide on, sitä vähemmän eläin stressaantuu.
– Sorkka on herkkä elin ja hoitolaite mahdollistaa sen, että
sorkat päästään lyhentämään nopeasti ja turvallisesti, tietää
Kemppainen.
Sorkanhoitotyö kuuluu eläinten hyvinvoinnista huolehtimi-

Peräkärryllä kohteeseen
Uutena Espanjasta hankittu sorkanhoitolaite on Kemppaisen
toinen. Ensimmäinen laite on myös hankittu investointituella
Vekkari 2019
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Fakta
seen, ja sillä ennaltaehkäistään eläinten
vakavampia sairastumisia.

Kuva: Tanja Kemppainen

Lehmät "riippuliitimessä"
Sorkanhoitolaite toimii niin, että
lehmä ohjataan laitteen sisään, jonka
jälkeen sen vatsan alle kiinnitetään

hyvin ja heille voi soittaa melkeinpä
milloin vain. Sieltä löytyy askelmerkit
siihen, miten ja missä järjestyksessä
asiat viedään läpi.
– Tuen saaminen vie yritystä ja
yrittäjää eteenpäin ja se helpottaa myös
työntekoon lähtemistä. Haluan ehdot-

leveät remmit. Hydraulisylinterit
nostavat hoitotason noin puolen
metrin korkeuteen, jolloin sorkat
ovat paremmin hoitajan ulottuvilla, ja
kyykkiminen vähenee. Tämän jälkeen
sorkat voidaan kiinnittää remmeillä
normaaliin hoitoasentoon, jolloin ne
päästään hiomaan tai vuolemaan. Lehmä ikäänkuin lentää riippuliitimessä
sorkkien hoidon ajan.
– Toimenpide on nopea, eikä vahingoita eläintä millään tavalla.
Laite on suunniteltu niin, että se on
mahdollisimman mukava sekä eläimelle että hoitajalle, sillä työ on fyysisesti
erittäin raskasta.
– Ennen hankintaa kävin tutustumassa laitteeseen ja sen käyttöön Espanjassa. Huomasin, että laite helpottaa
työskentelyä ja omaa jaksamista huomattavasti, Kemppainen kertoo.
Investoinnilla eteenpäin
  Investointituen hakemista Kemppainen ehti pähkäillä pitkään.
– En tiedä olisinko tehnyt tällaista
investointia ilman rahoitusta, mutta
hyvä työtilanne helpotti päätöstä.
– Leaderista saa neuvontaa todella

tomasti kannustaa muitakin yrittäjiä
hakemaan tukea, lisää Kemppainen.
Suunnitteilla toisen työntekijän
palkkaaminen
Nuoren yrittäjän palkkalistoilla on
yksi työntekijä, joka tekee lomituksia ja
auttaa sorkanhoidossa silloin kun ehtii.
Tarkoitus on palkata lähitulevaisuudessa myös toinen työntekijä. Kynnystä
ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen Kemppaisella ei ole ollut, ja hyvä
työtilanne auttaa myös toisen palkkauspäätöksen syntymisessä.
– En aio itse vähentää työntekoa.
Välillä tarvitsen avukseni vasemman
käden ja nyt tarvitsen myös oikean,
nauraa Kemppainen.
– Tulevaisuudessa maaseudun
näkymät ovat haasteelliset, eikä millä
tahansa menesty, mutta kun löytää
sellaisen palvelun mille on kysyntää,
pärjää varmasti.
Tällä hetkellä Tanja Kemppainen on
Suomessa ainoa nainen, joka tekee
sorkanhoitoja pääsääntöisesti yksin.
Tanjan yritystä voi seurata Facebookissa: facebook.com/CowHoofTrimmer

Kylillä puhuvat, että:

Noin 450 asukkaan Veneheitossa toimii 35 karjatilaa,
joista osa on luomutiloja. Vaikka Vaalan kunta onkin
Pohjois-pohjanmaan puolella, se kuuluu sijaintinsa vuoksi
Oulujärvi Leaderin piiriin.
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Tuella tukevasti:

Alkuun tai
investointiin
Nuoren viljelijän aloitustuki
maatilanpidon aloitukseen
Tilanpidon voi aloittaa saamalla
maatila lahjana, ostamalla tai vuokraamalla. Luopujana voi olla omat
vanhemmat, sukulainen tai vieras.
Tukea haettaessa hakijan pitää olla
alle 41–vuotias.
Tilanpidon aloitukseen voi hakea
nuoren viljelijän aloitustukea, joka
voi olla avustusta, korkotukilainaa ja
korkotukea sekä varainsiirtoverovapaus.
Lisätietoja:
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki
Maatilojen investointituet
Tukea voi hakea esimerkiksi uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä näiden yhteydessä
hankittaviin tarpeellisiin koneisiin ja
laitteisiin.
Lisäksi tukea voi saada maataloustuotteiden myyntikunnostukseen,
varastoihin, salaojitukseen tai energiainvestointeihin.
Myös tuotantorakennuksessa työskentelevän työoloja, maataloustuotantotoiminnan hygieniaa, eläinten
hyvinvointia ja ympäristön tilaa
parantaviin rakentamis-, kone- ja laiteinvestointeihin, tai vaikkapa lannan
käsittelyyn voidaan hakea tukea.
Tuki on joko avustusta, korkotukilainaa ja korkotukea tai näiden
yhdistelmiä.
Tuotannollisten investointien lainaan voi hakea valtiontakausta.
Lisätietoja:
www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-jarahoitus/maatalouden-investointituet

Vekkari 2019

Kylät
Kainuun
ELY-keskus

Mikko (vas.) ja Arto Heikura sekä projekti-insinööri Timo Piirainen
seuraavat kun Niskasen Maansiirto Oy toteuttaa Jämäksen
vesihuoltohankkeen viimeisiä kaivuutöitä.

Jämäksen vesihuoltohanke

Jämäksen kylällä Kuhmossa kuuluu kaivinkoneen hurina. Vesihuoltohanke on loppusuoralla,
kun alueen viimeistä taloa ollaan liittämässä vesijohto- ja viemäriverkkoon.

T

oimivan ja ajanmukaisen vesihuoltoverkon rakentaminen
helpottaa useiden kotitalouksien
elämää. Kyläläisten oma huolehtiminen
juomavedestä ja kaivoveden laadusta jää
minimiin. Myös kiinteistöjen jätevesihuolto on hoitunut jätevesiasetuksen
mukaiseksi.
– Jätevesisaneeraus olisi pitänyt joka tapauksessa tehdä meillekin, kun olemme
näin lähellä järvenrantaa, kertoo Arto
Heikura.
Maanomistajan näkökulmasta hanke
on sujunut mainiosti eikä isompia haittoja ole ollut.
– Aikataulussa on pysytty ja tiedonkulku on hyvää. Työnjohto on käynyt
paikalla sopimassa asioista ja aikataulut
on saatu järjestettyä, myös kun olen
itse halunnut olla paikalla seuraamassa
työtä, Heikura toteaa.
Hankkeella vastataan kysyntään
Aloite hankkeen käynnistämiselle syntyi asukkaiden tarpeesta. Myös Kuhmon
kaupungin teknisellä puolella on ollut
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tahtotila alueen vesihuollon kehittämiselle, joten hanketta oli helppo lähteä
viemään eteenpäin.
– Vastaavia hankkeita Kuhmossa on
ollut myös aiemmin, kertoo Kuhmon
kaupungin projekti-insinööri Timo
Piirainen.
Valtionavustus ja EU:n avustusosuus
ovat todella tärkeitä. Ilman hankeavustuksia rakentaminen olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä.
Tonttikauppaa helpottamaan
Vesihuoltoverkon rakentamisella
halutaan myötävaikuttaa alueen kehittymiseen ja asuttuna pysymiseen. Lisää
liittyjiä verkkoon voikin tulla rakentamisen aikana. Mitä useampi on ottanut
liittymän, sitä pienempi liittymismaksu
on ollut.
– Tähän mennessä 35 kiinteistöä on
ottanut jätevesiliittymän, lisäksi talousvesi- ja viemäriliittymät on rakennettu
kymmenelle tontille.
Osalla verkoston tonteista on jo talousvesiliittymä, ja osalle tonteista Metsähal40

litus on kaavaillut loma-asuntoja.
– Toimivan vesihuollon toteuttaminen
helpottaa omalta osaltaan tonttien myymistä ja rakennuspäätösten syntymistä,
Piirainen kertoo.
Kangasjärven puoleiselle omakotitaloalueelle rakennetaankin jo uutta taloa
viime syystalvena valmistuneen omakotitalon lisäksi.
Useampi hanke kertoo yhteistyön
toimivuudesta
Yhteistyö rahoittajan ja eri tahojen
välillä on toiminut loistavasti. Siitä
kertovat jo aiemmin toteutetut hankkeet
Haatajankylällä ja Kuhmonniemellä,
joissa toteutettiin vastaavanlaiset hankkeet, sekä Siikalahden suunnalla, johon
rakennettiin uusi vedenottamo.
– Se, että näinkin paljon on rakennettu,
kertoo yhteistyön toimivuudesta kaikkien osapuolten välillä, Piirainen tietää.
Tulevia kohteita Kuhmossa vielä olisi,
mutta vielä ei ole tiedossa, onko uutta
vastaavanlaista hanketta enää lähiaikoina valmisteilla.

Fakta

Maaseuturahoitus lukuina

2015-2019

(ilman maatalouden yritystukia)

96 77
167 23,6m€
442 101
107
29645

yrityksen
investointeja
rahoitettu

yritystä saanut
perustamistukea

yritystä saanut
yritystukea

tavoitteena uutta
työpaikkaa

93
8,5m€
175
33
21,3m€

yritystä kehittänyt
toimintaansa yritysryhmissä

yritysten hankkeiden kokonaiskustannukset,
josta maaseuturahaston tuki

yhdistystä ja
julkisoikeudellista
toimijaa saanut hankerahoitusta

kehittämishanketta rahoitettu

yhdistyksen pieniä investointeja ja yhdistyksen kehittämistoimenpiteitä
rahoitettu Leaderin teemahankkeissa

tehtyä
talkootyötuntia
yleishyödyllisissä hankkeissa

rahoitusta sidottu
yritys- ja hanketukiin
Kainuussa yhteensä tällä kaudella

KIINNOSTAAKO YRITTÄJYYS TAI OLETKO JO PERUSTANUT YRITYKSEN?
Hae tukea ja oppia yrittäjyyspolulle TE-toimiston yrittäjyyskoulutuksista!
Jatkuva haku www.te-palvelut.fi
→ Valitse haussa olevat työvoimakoulutukset → Valitse alueeksi Kainuu.

•

Koulutukset:
• Minustako yrittäjä? 17.10.2019
Aloittavan yrittäjän tehopaketti – Opi kaikki yrityksen perustamisen osa-alueet. 18.11.2019
Neuvontapalvelut lisätietoja:
Jussi Riikonen, 0295 039 026 Maija Granqvist, 029 503 9033
jussi.riikonen@te-toimisto.fi
maija.granqvist@te-toimisto.fi

Yhteystiedot

Maaseudun hanke- ja yritystuet:
KEHITTÄMISHANKKEET
Johtava asiantuntija
Juha Määttä
0295 023 574
juha.maatta@ely-keskus.fi

MAATALOUDEN ALOITUS- JA INVESTOINTITUKI, NEUVO 2020 -TUKI
Yritysasiantuntija
Eeva Heikkinen
0295 023 539
eeva.heikkinen@ely-keskus.fi
MAATALOUDEN JA MAASEUDUN
RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Asiantuntija
Anna Rissanen
0295 038 445
anna.rissanen@ely-keskus.fi

YRITYSHANKKEET
Yritysasiantuntija
Pauli Tervonen
0295 023 586
pauli.tervonen@ely-keskus.fi

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN
RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Asiantuntija
Jorma Suzuki
0295 038 110
jorma.suzuki@ely-keskus.fi

LEADER-TUET
Maaseutuasiantuntija
Tarja Moilanen
0295 023 572
tarja.moilanen@ely-keskus.fi

TUKIEN MAKSATUS
Maksatusasiantuntija
Paavo Niemelä
0295 023 613
paavo.niemela@ely-keskus.fi

TUKIEN MAKSATUS
Maksatusasiantuntija
Pirjo Kela
0295 023 603
pirjo.kela@ely-keskus.fi

Toimialue: Paltamo, Puolanka, Vaala
ja Kajaanin maaseutualueet

Toimialue: Hyrynsalmi, Kuhmo,
Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi

Toiminnanjohtaja
Pirjo Oikarinen, 040 528 0483
pirjo.oikarinen@oulujarvileader.fi
Kalliokatu 4, Vanha palotorni,
87100 Kajaani

Toiminnanjohtaja
Pirjo Heikkinen, 050 554 1992
pirjo.heikkinen@kainuuleader.fi
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Hankeneuvoja
Päivi Koivula, 040 563 2085
paivi.koivula@oulujarvileader.fi
Kalliokatu 4, Vanha palotorni,
87100 Kajaani

Hankeneuvoja
Paula Seppänen, 040 156 2210
paula.seppanen@kainuuleader.fi
Kauppakatu 20,
89600 Suomussalmi

facebook.com/oulujarvileader
Twitter: Oulujärvi LEADER
@OulujarviLeader
www.oulujarvileader.fi
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facebook.com/elavakainuu
Twitter: Elävä Kainuu LEADER
@pirjoheikkinen
www.kainuuleader.fi
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Mainos
Koulutuspäivä on osa Kantri-Neuvo -hankkeen
Maatilojen talous ja sukupolvenvaihdos -koulutuskokonaisuutta.

Maatilan
SUKUPOLVENVAIHDOS
-koulutus 12.11.2019
Kajaani Seppälä, Luonnonvara-ala. Hakuaika päättyy: 5.11.2019.
Koulutuspäivän hinta on 30 € / hlö*
KOULUTUKSEN OHJELMA
klo 9-10 Maatilan sukupolvenvaihdoksen eteneminen vaiheittain ja valmistautuminen sukupolvenvaihdokseen; Riku Leinonen, talouden ja omistajavaihdosten asiantuntija, ProAgria Kainuu
klo 10-11 Nuorten viljelijöiden aloitustuki / Maatilojen investointituki; Eeva Heikkinen, yritystutkija,
Kainuun ELY-keskus
Lounas, omakustanne
klo 12-13 Eläkejärjestelymahdollisuudet
sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.
Vakuuttaminen jatkajan ja luopujan osalta ennen
ja jälkeen tilan luovutuksen; Harri Hurskainen, MELA
klo 13-14 Sukupolvenvaihdoksen rahoitus;
Olli Kokkonen, pankinjohtaja, OP Kainuu
Kahvit

Kuva: Maaseutuverkosto

klo 14-15 Luopujan ja jatkajan verotus
sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.
Neuvo 2020 palvelut SPV:n tekemisen apuna;
Riku Leinonen, talouden ja omistajavaihdosten
asiantuntija, ProAgria Kainuu

KOULUTUKSEN HYÖDYT
Maatilan sukupolvenvaihdoskoulutuksen tavoitteena
on innostaa, antaa tietoa ja auttaa sukupolvenvaihdoksen toteuttamisessa. Maatilan sukupolvenvaihdoskoulutuksen kohderyhmänä ovat sellaisten maatilojen
nykyinen ja tuleva sukupolvi, joilla sukupolvenvaihdos
on ajankohtainen viiden vuoden kuluttua tai aiemmin.
Tavoitteena on myös tuoda osallistujille tietoa
Neuvo 2020 -palvelun tarjoamista mahdollisuuksista
sukupolvenvaihdoksen tekemiseksi.
Maatilan sukupolvenvaihdos –koulutuskokonaisuus
sisältää yhden teoriapäivän, josta tehdään AV-tallenne.
Näin ollen koulutukseen voi osallistua myös verkon
kautta joko reaaliaikaisesti tai katsomalla päivästä
tehdyn tallenteen. Tallennetilauksen voit tehdä
ottamalla yhteyttä hankkeen henkilöstöön.
KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA KESTO
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena
Seppälän Impilinnassa 12.11.2019 klo 9-15,
Kirkkoahonkatu 94a, 87910 Linnantaus.
Lisätiedot verkko-opiskelusta p. 044 797 4581.
KOULUTUKSEN AINEISTO
Koulutusmateriaali sisältyy kurssin hintaan.

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA
Sari Laukkanen p. 044 797 4581 tai sari.laukkanen@kao.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.kao./lyhytkoulutukset.
ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYY 5.11.2019.
Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus perutaan.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleesta peruutuksesta
veloitetaan 50 % kurssin hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta 5.11.2019 mennessä ja osallistuja
jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta, häneltä veloitetaan koko kurssimaksu.
*Hinta on 30 € / yksittäinen hlö (alv. 0%) tai osallistujat maatilalta (esim. luopujat ja jatkajat, 2-3 hlöä).
Kainuun ulkopuolisilta osallistujilta perimme erillishinnoittelun mukaisen osallistumismaksun (+ 10 € / pv).
Osallistujamaksu laskutetaan. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.

Julkinen tiedote

Vekkari 2019

Yhteystiedot
KAINUUN ELY-KESKUKSEN MAASEUTUPALVELUT
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue
Maaseutupalvelut-yksikkö
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
vaihde 0295 023 500
Kirjaamo:
kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/kainuu
Sähköpostit muodossa:
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö:
Pekka Knuutinen
puh. 0295 023 554
KAINUUN ELY-KESKUS SOSIAALISESSA MEDIASSA
Twitter: @KainuunELY
Instagram: @kainuunely
Facebook: @KainuunELY
Kainuun ELY-keskuksen blogi:
Kaikuja Kainuusta - kainuunely.com
Team Finland in Kainuu - Apuna yrityksesi kansainvälistymisessä:
Facebook: @TeamFinlandKainuu
Vekkari verkossa:
www.doria.fi → ELY-keskus → lehdet → Vekkari 2019

