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Perinteiden 
innoittamana 
tähän päivään.

Tempaudu 
mukaan maaseudun 
elämään!



”Kevät ja kesä keikkuen tulevi” lauseella lienee monta 
merkitystä. Virallisen kansanviisauden selityksen mukaan 
yksi on se, että kesää odotellessa on välillä lämmintä ja välil-
lä kylmää. Muitakin selityksiä on; onhan keväällä ja tulos-
sa olevalla kesällä vaikutuksia myös ihmismieleen. Samaa 
voi sanoa myös lisääntyneen valon vaikutuksesta näin kesän 
korvalla.  

Valoa on näkynyt myös muunlaisessa merkityk-
sessä. EU:n huippukokouksessa helmikuun alkupuolel-
la päästiin vihdoin sopuun tulevan ohjelmakauden 2014 - 
2020 budjettikehyksestä ja sen jaosta jäsenmaittain. Maa-
seuturahojen osalta Suomi sai tyydyttävän, ellei hyvän lop-
putuloksen. Tulos pysynee saavutetulla tasolla, vaikka EU- 
parlamentti ei suoraan hyväksynytkään sitä omassa päätös-
prosessissaan. Määrärahoilla voidaan jatkaa lähes entisen 
tasoista maaseudun kehitystoimintaa ja eri hanketyyppien 
rahoitusta Kainuussa.

Ohjelmakauden vaihdos 2013/2014 lienee yhtä haasteelli-
nen aikataulujensa ja toimeenpanojärjestelyjensä puolesta kuin aikaisemmatkin kokemamme, ja jon-
kinlainen tauko tai katkos on odotettavissa ainakin osassa maaseuturahoitusta. Komission ilmoitta-
mat siirtymäkauden järjestelyt helpottavat maatilojen arkea ohjelmakauden alussa; vuosi 2014 men-
nään tulotukien osalta pääasiassa vanhan kauden säädöksillä ja menettelyillä. Myös maatilojen inves-
tointirahoitus tulee olemaan tilojen käytössä heti ohjelmakauden alussa. Investointien rahoitus hoide-
taan poikkeuksellisesti kansallisin varoin.

Kuluva ohjelmakausi on toteutunut alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Ohjel-
maan budjetoidut varat ovat tulleet sidotuiksi ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin aikataulun mukai-
sesti, ja tälle vuodelle käyttöön osoitetut varat saataneen sidotuiksi hanke- ja yritystukiin vuoden lop-
puun mennessä. Oman maakuntamme osalta voidaan todeta, että suurempikin osuus kehittämisra-
hoista olisi voitu osoittaa yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Kysyntää rahoitukselle ei ole 
kuitenkaan ollut. Tässä suhteessa haastetta riittää myös tulevalle ohjelmakaudelle. 

Olemme paraikaa viimeistelemässä alueellisia maaseutusuunnitelmia. Kainuun alu-
eellista suunnitelmaa on laadittu laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Kainuun maaseuturyhmän 
viime syksynä hyväksymän kehittämisstrategian mukaan jatkamme maaseudun kehittämistä teema-
ohjelmaperusteisesti. Maatalous ja siihen läheisesti liittyvät elinkeinot, metsä- ja puutalous, bioener-
gia, luontomatkailu ja kylät ovat edelleen kainuulaisen teemapohjaisen kehittämisen keskiössä. Val-
misteluprosessin kuluessa selvitetään vielä, onko elintarvike- ja ruoka-alan kehittämiseksi tarpeen 
käynnistää erikseen teemapohjaista kehittämistoimintaa.

Kehitysmyönteisyys, kestävä kehitys ja hyvä elämä ovat arvoja, joiden pohjalta tulevaisuuttamme 
rakennetaan. Arvot sisältävät näkökulmina mm. asiakaslähtöisyyden, uskon tulevaisuuteen, tasapai-
noisuuden, ympäristön huomioon ottamisen, ekotehokkaan toiminnan ja tuotannon sekä yhteistyö-
hakuisuuden ja kainuulaisen identiteetin vaalinnan. 

Kehittämisstrategian ytimen muodostavat kolme pääasiaa ja niiden välinen tasapai-
no.  Ensinnäkin panokset kehittämistoimintaan ja investointeihin määräävät suurelta osin elinkeino-
jen kehittymissuunnat Kainuussa. Toiseksi kainuulaisten osaamisen kehittäminen mahdollistaa kas-
vun ja hyvinvoinnin kehittymisen turvaavat innovaatiot. Viimeiseksi osaaminen, kehittämistoimin-
ta ja investoinnit pohjautuvat omaleimaisiin kainuulaisiin koulutusrakenteisiin, T&K – toimintaan 
sekä koulutukseen. Strategian toteutuksen motiivina ovat kunnianhimoiset tavoitteet kullekin vali-
tulle teemaohjelmalle. 

Toimenpideohjelman eli ensimmäisen ohjelmakauden puolikkaan kehittämistoimenpiteiden val-
mistelu on paraikaa käynnissä teemakohtaisesti. Valmistelu saatetaan päätökseensä alkusyksyyn 
mennessä. Samalla tavalla kainuulaiset LEADER-ryhmät tulevat päivittämään tulevan kauden kehit-
tämisohjelmansa.  Valmisteluaikataulu on vain eriaikainen ja uudelleen haku toimintaryhmäksi kuu-
luu osana prosessiin.

Käsissäsi on uunituore tiedotuslehti Vekkari. Lehden avulla voit tutustua toteutuneisiin ja 
meneillään oleviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin. Toivon Sinulle miellyttäviä valoisia luku-
hetkiä lehden kera!
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Kirjoittaja Juha Määttä on 
Kainuun ELY-keskuksen 
Maaseutu ja energia 
–yksikön kehittämis-
päällikkö.
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Lisää mielenkiintoisia kehittämistari-
noita muualta Suomesta sekä muuta 
valtakunnallista ja ajankohtaista asiaa, 
uutisia ja koulutustarjontaa.

Kädessäsi on jälleen Vekkari-lehti, jossa ker-
romme Oulujärvi Leaderin, Elävä Kainuu 
Leaderin ja Kainuun ELY-keskuksen Maa-
seutu- ja energiayksikön rahoittamista yri-
tyksistä ja erilaisista yhteisöjen ja yhdistysten 
hankkeista. Monipuolisia kehittämiskohteita 
kaikki, eikö totta? Uusia innovaatioita, uusia 
yritysideoita ja uudenlaisia toimintatapoja 
tarvitaan, jotta meillä olisi täällä jatkossakin 
maaseudun makua, aitoa elämää ja työn iloa!

10-11
LAPSET JA NUORET
Hienoa, tänä vuonna nuoret ovat 
olleet aktiivisia ja löytäneet tiensä 
Leader-toimistoille. Syksyn leh-
dessä esittelemme lisää mielen-
kiintoisia nuorten hankkeita ja 
lasten parissa tehtävää työtä.

18-19
KYLÄYHTEISÖT
Kylä, joka päätti pärjätä. Turhau-
tumisesta toimintaan, vuolijoki-
set tarttuivat itse ohjaimiin. 

Paltamossa kartoitettiin kehittä-
miskohteet, mukana työssä ovat 
nyt asukkaat, yrittäjät ja kunta. 
Täällä on useita Oulujärvi Lea-
derin rahoittamia kohteita, joissa 
kaikissa yksi tavoite on lisätä alu-
een vetovoimaisuutta. Moni asia 
on nyt uusiksi ajateltu.

20-23
ELÄMYKSIÄ
Ilman näitä elämä olisi 
tylsää. Elämysten etsijöil-
le Kainuussa on tarjontaa. 
Näitä palveluja meidän 
pitäisi myös käyttää, jot-
ta ne säilyisivät ja kehit-
tyisivät. Tukiraha on tar-
koitettu juuri siihen, että 
näistä olisi iloa meille kai-
kille, myös vieraillemme. 
Kuva Kankarin Taidehu-
vilasta.

5-7
INNOVAATIOT  
TUOTTAMAAN
Onko sinulla idea, joka mahdollis-
taisi jonkin asian tekemisen nykyis-
tä paremmin, tehokkaammin, hel-
pommin tai kestävämmin. Tutustu 
Innoliiteriin ja osallistu kilpailuun.

4, 26-27
UUDET ENERGIA-
RATKAISUT
Kainuussa sijaitsevat Itä-
Suomen ainoat maatilat, jot-
ka tuottavat biokaasusta säh-
köä ja lämpöä. 

Myös aurinkoenergian käyt-
tö on lisääntymässä. Kainuu 
on uusiutuvan energian käy-
tössä kärkimaakuntia, sen 
käyttöaste on jo 56 %.

24-31
OSAAVISSA KÄSISSÄ
Kainuussa ollaan luomun 
suhteen Suomen huippua. 
Maatalous on kasvun ala, 
sillä ruoalle riittää kysyn-
tää. Kainuulaiset maati-
lat tuottavat laatumaitoa 
ja kehittävät tilojaan aktii-
visesti. Mutta mistä jatka-
jat? Miten tilojen nuoret 
saadaan kiinnostumaan 
tästä tulevaisuuden alasta? 
Tervamäen perinnetilal-
la Vesa Niskanen huomasi 
mahdollisuuden ja tarttui 
haasteeseen.

12-14, 15, 17
KANSAINVÄLISYYS
Erilaisuus on voimaa. Kumppanuus-
matkoilla sovitaan yhteistyöstä, vaih-
detaan kokemuksia ja tutustutaan. 
Moottoritien ruuhkassa voi oppia 
arvostamaan oman kyläraitin rauhaa 
ja kiireettömyyttä. Paltamossa Ekomu-
seo-työ etenee vauhdikkaasti.

www.maaseutu.fi

TÄSSÄ LEHDESSÄ

27
ASIANTUNTIJA 
ASIALLASI
Oletko kiinnostunut maa-
seudun ympäristöliiketoi-
minnasta tai toimitko jo alal-
la? Tutustu yhteistyömahdol-
lisuuteen, joka sinulle olisi 
nyt tarjolla.
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Suomessa auringon energiaa talteen ottavat keräimet ja kennostot ovat vahvassa 
nousussa. Nyt myös sähköyhtiöt ovat lähteneet tarjoamaan kotitalouksille energiarat-
kaisuja ja ovat valmiita myös ostamaan kotitalouksien tuottamaa ylijäämäsähköä. 
E.ON:n  myönteinen suhtautuminen asiaan oli lähtölaukaus Suomen Aurinkolämpö 
Oy:n syntymiseen keväällä 2012.

Marko Harjun yritysidea on kolmen vuoden takaa. Silloin sähköyhtiöiden 
suhtautuminen energian ostoon oli vielä empivää, aikaa kului myös sopivien aurin-
kopaneelijärjestelmien toimittajien etsimiseen, sillä Suomesta niitä ei löytynyt. Pala-
set loksahtivat paikoilleen ja nyt nähtävissä on selkeästi kasvavat markkinat. Paneeli-
järjestelmät tulevat Saksasta, jossa näissäkin asioissa ollaan jo pidemmällä. Yrityksen 
tuote on ”aurinkoenergiaa avaimet käteen” –periaatteella eli E.ON:n sähköverkkoon 
liitettävä aurinkopaneelipaketti, jolla asiakas voi tuottaa itselleen aurinkosähköä. Jär-
jestelmään on mahdollista liittää talven varalle myös automaattinen sulatusjärjestel-
mä.

Oma talo pilottina. Syksystä 2012 alkaen tulokset ovat olleet seurattavissa. Har-
jun omakotitalon katolla on 12 paneelia ja määrä kasvaa kevään aikana. Talossa on 
sähkölämmityksen lisäksi ilmalämpöpumppu ja lisälämpöä saadaan tarvittaessa myös 
takasta. -Alkuun ei kannata ladata liian suuria odotuksia, tulos on kiinni monesta 
tekijästä, sanoo Marko. 

Meillä vuosikulutus taloon muutettaessa oli 24.000 kilowattituntia. Remonteilla ja 
ilmalämpöpumpun avulla se laski 14.000-16.000 kilowattituntiin. Vaikka nyt vuo-
den seuranta on vielä kesken, näyttää siltä, että tällä paneelimäärällä tuotamme vuo-
dessa noin 4.000 kilowattituntia, joten itse tuotetun sähkön arvo on noin 800 euroa.  
Parillakymmenellä paneelilla pääsee jo 1.200 euroon vuodessa. Talven pimeimpä-
nä aikana aurinkopaneelin tuottama sähkö menee suoraan omaan käyttöön eikä aina 
riitäkään, mutta sähkölasku pienenee, kesäkuukausina ylijäävä sähkö taas myydään 
verkkoon. 

Asiakkaalle helppo ratkaisu. Pientalot voivat keväisin hakea energia-avustuk-
sia uusiutuvan energian käyttöönottoon ympärivuotisessa käytössä oleviin asuinra-
kennuksiin. Lisäksi työn osuuteen saa kotitalousvähennyksen. Tarvitaan paneelit sekä 
invertteri, joka muuntaa tasajännitteen verkkovirraksi sekä uusi kaksisuuntainen mit-
tari. 

Asiakkaan on vain itse tehtävä Ekosähköasiakkaan sopimus E.ON:n kanssa sähkön 
syöttämisestä verkkoon, muutoin hoidamme kaikki muutostyöt. Päätöksestä toteu-
tukseen päästään jopa viikossa, riippuen kohteesta ja vuodenajasta. Katon muodolla 
ei ole väliä ja järjestelmä voidaan asentaa omakotitalojen lisäksi rivi- ja kerrostaloihin, 

Suomen Aurinkolämpö Oy,
Marko Harju, Kajaani
yrittäjä keväästä 2012 alkaen.
Aurinkopaneeleita on suomalaisten oma-
kotitalojen katoilla vielä vähän, mutta säh-
köyhtiöiden myönteinen suhtautuminen 
kannustaa nyt aurinkoenergian käyttöön, 
sanoo Marko Harju.

AURINKOENERGIAA
”avaimet käteen” -periaatteella

myös teollisuuskiinteistöihin. Uudiskohteissa 
ratkaisua kannattaa miettiä jopa koko katon 
materiaaliksi, muistuttaa Marko. 

Järjestelmän kustannukset ja takaisin-
maksuaika riippuvat valittavan järjestel-
män koosta. E.ON maksaa asiakkaalle hyvi-
tyksen ylijäämästä oman markkinahintansa 
mukaan, mutta perii kaksisuuntaisen mitta-
rin vaihtomaksun sekä kuukausittain perus-
maksun lisäksi myös mittarinlukumaksun. 
Omasta tuotannosta ei makseta sähköveroa.

Palvelu on saanut Kainuussa hyvän vas-
taanoton, meneillään on useampia kohde-
kartoituksia, joissa asiakkaat pohtivat rat-
kaisua. Yrityksen kautta on saatavissa myös 
ilmalämpöpumput asennuksineen.

Yritys on saanut Kainuun ELY-keskukses-
ta tukea investointeihin ja kehittämiseen.

www.suomenaurinkolampo.fi 
www.eon.fi  
www.ymparisto.fi /energiatodistus
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Kesällä on tulossa uusi laki kiin-
teistöjen energiatodistuksista. Luoki-
tukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmön-
eristystä parantamalla, ilmanvaihdon läm-
mön talteen otolla tai uusiutuvan energian 
käytöllä, kannattaa tutustua näihin muutok-
siin, vinkkaa Marko Harju.
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kuulutko kätevien ja kekseliäitten kainuulaisten heimoon?

ILMOITA IDEASI KILPAILUUN
Parhaimmat oivallukset vievät hoksaajansa keksijämessuille saksaan

PALKINNOT
Jokaisen kilpailusarjan kolme parasta pääsevät 
31.10.–3.11.2013 Saksassa järjestettäville keksijämes-
suille hakemaan yhdessä lisää ideoita ja näkemään 
uusinta uutta. Palkinto kattaa matkat, majoituksen ja 
messuliput. Matkalla on mukana Innoliiteri-hankkeen 
hankevetäjä.

OSALLISTUMINEN
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Kainuun maaseu-
tualueella asuvat henkilöt. Kilpailuideoiden tulee olla 
uusia, ei markkinoilla olevia tai suojattuja ideoita. 
Kilpailusäännöt, osallistumislomakkeen ja apua sen 
täyttämiseen saat hankevetäjä Tero Tikkaselta, 
puh 050 568 7445, tero.tikkanen@oulujarvileader.com. 
Teron kanssa voit myös keskustella luottamuksellisesti 
ideasi keksinnöllisyydestä tai sen mahdollisesta suojaa-
misesta. Yhteydenotto ei rajoita kilpailuun osallistumis-
ta. Lisätietoja

www.innoliiteri.blogspot.fi 
 

Ota yhteyttä:
Hankevetäjä Tero Tikkanen  

tero.tikkanen@oulujarvileader.com  
050 568 7445

IDEAKILPAILU
Ongel maa harmitellessa voi välähtää. Etsimme Kai-
nuun maaseutualueelta näitä välähdyksiä, ideoita, joista 
voisi olla hyötyä muillekin. Esitä omasi 30.6.2013 men-
nessä! Voittajat julkistetaan  15.9.2013.

Tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja, joista voisi 
kehittää uusia tuotteita. Tuoteideoita on tarkoitus aut-
taa eteenpäin niin, että siitä hyötyy sekä keksijä, että 
mahdollinen valmistaja. Sekä tietysti kaikki ne, joiden 
harmin aiheet ovat aikanaan yhtä vähempänä tuotteen 
ansiosta.

KILPAILUSARJAT
1.  Liiterin nurkasta maailmalle
Tuote/laite/oleellinen parannus, jonka olet kehittänyt 
omaan käyttöösi ja hyväksi havainnut.

2.  Ajatuksesta totta 
Oivallusasteella ja kokeilematta oleva idea, jonka toimi-
vuuteen uskot vahvasti.

3.  Tähän tarvitaan tuote!
Haluatko olla se, joka keksii ratkaisun toisten ongel-
maan? Tämä kilpailusarja on sinua varten! Katso netis-
tä www.innoliiteri.blogspot.fi  millaisiin tarpeisiin kai-
vataan uutta ajattelua ja pistä aivosi töihin.
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Oletko kehittänyt jonkin tuotteen omaan käyttöösi, toden-
nut sen toimivaksi ja tiedät että siitä olisi hyötyä muille-
kin, mutta … Törmäätkö työssäsi tai arjen touhuissa tilan-
teisiin, joissa jollakin uudenlaisella tuotteella tai toiminta-
tavalla saisit ratkaistua jonkin teknisen ongelman parem-
min.  Tähän tarvitaan tuote, tunnistat tarpeen ja tiedät 
ehkä, miten se ratkaistaisiin, mutta…Tai sinulla on tuo-
teidea, johon uskot vahvasti, mutta…

Useinhan asian eteenpäin vieminen yksin tuntuu turhan haasta-
valta, vie aikaa, vaatisi lisätietoa ja rahaakin. Kenen puoleen pitäisi 
kääntyä ja miten saisi asian sujuvasti etenemään?

Innoliiteri on tehty juuri näitä tilanteita varten. Maaseudulla on 
paljon käytännön haasteisiin tarttuvia, käteviä ja kekseliäitä ihmisiä, 
joiden ideat voisi jatkojalostaa niin, että ne saadaan tehokkaasti kau-
palliseen käyttöön ja tuottamaan. 

On olemassa niin tuote-, palvelu- kuin sosiaalisia ideoita, mutta 
nyt Innoliiteri keskittyy lähinnä tuoteinnovaatioihin.

Kenelle? Kuka tahansa maaseudun asukas voi tuoda oman ide-
ansa tai ongelmansa tutkittavaksi. Yritysten kehittämisongelmiin 
paneudutaan erityisesti silloin, kun ongelman ratkaisu johtaa johon-

kin uuteen tuotteeseen, tuotevariaatioon tai toimintatavan oleelliseen 
muutokseen. 

Valmiin tuoteidean tai tuotteen kaupallistamiseen ja markkinoin-
tiin liittyvissä kysymyksissä yritys ohjataan muiden asiantuntijoiden 
pakeille. Hankkeessa voidaan teettää joistakin ideoista myös alusta-
va mallinnus. 

Hankevetäjänä Tero Tikkanen. Tero aloitti tammikuussa han-
kevetäjänä Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin hankkees-
sa, työkenttänä on koko Kainuu. Terolle on kertynyt aiempaa työko-
kemusta niin esimies-, laatu- kuin kehittämistehtävissä kokoonpano-
teollisuudessa ja alihankintakonepajassa. Takana on tie ammattikou-
lun kautta ammattikorkeakoulusta insinööriksi ja tällä hetkellä Tero 
viimeistelee tutkintoa Kajaanin ammattikorkeakoulussa. (Teknolo-
giaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, Insinööri Ylempi AMK).  
-Innoliiteri -hankkeen tyyppiselle työlle on ollut kysyntää, palaute on 
ollut positiivista ja saimme alkumarkkinoinnin sekä kuntakierrosten 
kautta jo hyviä haasteita ratkottaviksi, sanoo Tero. 

Innojelppi-ryhmä apuna. Jotta ideat tulevat arvioiduiksi asian-
tuntevasti ja monelta kantilta, Teron kumppanina on jo viisi vapaa-
ehtoisesti mukaan ilmoittautunutta eri alojen ammattilaista. Nyt 
joukossa on rakentamisen, tietotekniikan, logistiikan, liiketoimin-
nan kehittämisen ja markkinoinnin vahvaa osaamista. Tämä inno-
jelppi-ryhmä tutustuu apua kaipaavan ideoihin tai ongelmiin, esit-
tää niistä omat näkemyksensä ja ehdottaa keinoja, joilla asiaa viedään 
eteenpäin. Jos kiinnostuit innojelppi-ryhmän työstä, ota yhteyttä, 
yksi hankkeen keskeinen tavoite on myös luoda uusia toimintatapoja, 
rakentaa yhteistyöverkosto ja vahvistaa innovatiivisen ilmapiirin syn-
tymistä Kainuuseen.

Yhteistyökumppanit. Luonnollisesti tärkeät kumppanit ovat 
Keksintösäätiö, sen Tuoteväylä – palvelu ja Kainuun Keksijät ry, joka 
edistää kainuulaista keksintötoimintaa monin keinoin. Molempi-
en kanssa yhteistyön luonne määrittyy kulloistenkin toimenpiteiden 
myötä, mutta he ovat myös mukana ideakilpailujen raadeissa. 

Maaseudun innovaatiot tuottamaan

Tero Tikkanen ja Vesa Virtanen (oik.) etsivät 
kumppaneita, innojelppi-ryhmään toivotaan 
lisää eri alojen asiantuntijoita.
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Maaseudun asukkailla on paljon käytännön-
läheistä ongelmanratkaisukykyä ja siitä kum-
puavia tuote-, kone- ja laiteideoita, joita voisi 
nykyistä enemmän hyödyntää myös kaupallises-
ti, sanoo Oulujärvi Leaderin toiminnanjohtaja  
Pirjo Oikarinen. 

Maaseudun innovaatiot jäävät lii-
an usein huomaamatta ja tunnistamat-
ta, sillä ne ovat ehkä vain omassa käy-
tössä. -Viemällä oival-
luksia eteenpäin voidaan 
ratkaista pulmia, jotka 
ovat harmittaneet mui-
takin. Uusille ratkaisuil-
le ja keksinnöille on syn-
tynyt myös uutta tarvet-
ta maaseudun elinkeino-
rakenteen monipuolistu-
essa ja uudistuessa. 

Myös Työ- ja elinkei-
noministeriö on toden-
nut, että maaseutualueet olisi saatava nykyis-
tä vahvemmin mukaan innovaatiotoimintaan 
ja että tähän tarvitaan paikallisia ratkaisumalle-
ja. Koska Leader-ryhmät ovat paikallisen kehit-
tämisen asiantuntijoita ja innovatiivisuus kuuluu 
niiden perusperiaatteisiin, Leader-ryhmät ovat 
toimiva kanava tällaisten ratkaisumallien poh-
jaksi, Pirjo Oikarinen toteaa.  Kainuussa Oulu-
järvi Leader ja Elävä Kainuu Leader ovat jo läh-
teneet kokeilemaan ja luomaan uutta toiminta-
mallia Innoliiteri-hankkeella. Toivomme yhteis-
työkumppaneiksi tahoja, jotka ovat kiinnostu-
neita innovaatiotoimintansa ulottamisesta maa-
seudulle.

Tekniikka auttaisi maaseudun mik-
royritystäkin, kun vain löytäisi oikean-
laista. Yrittäjillä ei aina ole riittävästi aikaa, 
tarvittavaa tie toa eikä osaamista etsiä ratkaisu-
ja vastaantuleviin ongelmiin, kun yrityksen toi-
mintaa ollaan uudistamassa ja kasvattamassa tai 
tuotanto pitäisi saada sujuvammaksi. Yrittäjä ei 
esimerkiksi tunne laitteita, joilla jokin asia voi-
daan tehdä. 

Yritysten kehittäminen nopeutuu, kun 
ongelma voidaan siirtää ratkaistavak-
si hankkeelle, joka etsii olemassa ole-
via laitteita, pakkauksia, tietokoneohjel-
mia yms. yrittäjien tarpeisiin. Myös tällä edis-
tetään tuotekehitystä, uusien tuoteinnovaatioi-
den tai tuotevariaatioiden syntymistä ja tuetaan 
siten yritysten vahvistumista, sanoo Oikarinen 
ja kehottaa yrittäjiä ottamaan rohkeasti yhteyttä 
Innoliiteri-hankkeen vetäjään Tero Tikkaseen.

Innoliiterin yksi kehittämiskohde 
ensimmäisten joukossa on vaalalaisen 
yrittäjän Timo Tervosen pilketuotan-
toyritys. Hän on hionut tuotantoketju-
aan ja etsinyt jokaiseen työn vaiheeseen 
kustannustehokkainta ratkaisua, jotta 
puu saadaan täysin koneellisesti asiak-
kaalle. Oppirahojakin on maksettu eikä 
kaikki ole aina sujunut suunnitelmien 
mukaan. Pilkkeitä on tehty, kuivatettu 
ja markkinoita avattu aina Pohjois-Lap-
pia myöten. 

”Timolla on sellaisia näkemyksiä ja vahvuuksia, joita yrittäjällä kuuluukin olla, on 
tekemisen meininki, ennakkoluuloton asenne ja kyky nähdä tulevaan. Kun tämän vie-
lä yhdistää siihen, että asioista uskaltaa puhua ja tarttua erilaisiin yhteistyökuvioihin, 
se tuo varmasti jatkossakin tuloksia, sanoo Innoliiterin hankevetäjä Tero Tikkanen. 
Tutustuin Timoon saatuani vinkin, että Timolla voisi olla jotain kehitettävää halkojen 
kuivauksessa.

Timon yrityksen nykytilan kartoitukseen ja ongelmaan on tutustunut myös inno-
jelppi-ryhmän jäsen, kone- ja prosessitekniikan asiantuntija Vesa Virtanen. – Kohtees-
sa saimme selkeän käsityksen tilanteesta ja Timon tulevaisuuden tavoitteista. Vierailun 
pohjalta kartoitimme vaihtoehtoiset ratkaisut ja kokosimme niistä yrittäjälle raportin.

Yrittäjien kokemukset jakoon. Usein toisten yrittäjien benchmarkkaus auttaa 
hahmottamaan oman yrityksen tilanteen suhteessa muihin ja tätä kautta saadaan haet-
tua uusia ratkaisumalleja erilaisiin ongelmiin. Timon ongelmaan haettiin ratkaisua 
myös ottamalla yhteyttä Pohjanmaalla toimivaan saman alan yrittäjään. Yhdessä Timo 
ja Tero tutustuivat hänen kuivauslaitteistoon ja totesivat olevansa ongelman suhteen 
oikeilla jäljillä. Oman asiantuntemuksen parantaminen kaikin keinoin on ensiarvoisen 
tärkeää, toisen yrittäjän kokemukset ovat monesti arvokkaita. 

-Toiminnan kehittämisessä saadaan uskoa siihen, että asia menee oikeaan suuntaan 
ja kalliilta, yritystoimintaa vaarantavilta karikoilta voidaan välttyä tai ainakin kier-
tää ne mahdollisimman kaukaa, sanoo Tero Tikkanen. Kesää kohden mentäessä Timo 
Tervosen pilkkeet kuivuvat entistä tehokkaammin ja Pohjanmaalle syntyi uusi hyvä 
kontakti. -Vaihdellaan kuulumisia ja kokemuksia jatkossakin, sanoo Timo. Hankkeen 
yksi keskeinen tehtävä on myös verkottaa yrittäjiä ja asiantuntijoita, muistuttaa Tero, 
tässä tapauksessa keskusteluyhteydet on avattu ja olemme saaneet konkreettisia ratkai-
suja yrittäjälle.

Kehittämistyö jo vauhdissa IDEAT TODEKSI 
JA RAHAKSI

kaalle. Oppirahojakin on maksettu eikä 

OSALLISTU IDEAKILPAILUUN 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI!

 
Tule keskustelemaan luottamuksellisesti oivalluksestasi ja ilmoita se samalla 

ideakilpailuun. Hae ideakilpailun esite, säännöt ja ilmoittautumislomake paikan-
päältä. Hankevetäjä Tero Tikkasen kanssa voit keskustella myös muista hankkee-

seen liittyvistä asioista. Tero on paikalla seuraavasti:

Paikkakunta Päivä klo Osoite

Vuolijoki 13.5. 9-12 KOy Vuolijoen kunnantalo, kokoustila
Vaala 13.5. 13.30-16 Kunnantalo, Kunnanhallituksen huone
Paltamo 14.5. 13-16 Kunnanvirasto, Neuvotteluhuone                  
Puolanka 15.5. 12-15 Kunnantalo, toimisto
Suomussalmi 16.5. 12-16 Kunnantalo, Vihreä kammari
   (A-porras 3. kerros)
Hyrynsalmi 20.5. 9-12 Kunnantalo, Lautakuntien huone
Ristijärvi 20.5. 13.30-16 Kunnanvirasto, Valtuustosali
Kuhmo 21.5. 12-15 Kaupunginvirasto, Suvanto-tila
Sotkamo 22.5. 12-16 Kunnanvirasto, Kahvion neuvotteluhuone

Lisätietoja: Hankevetäjä Tero Tikkanen 050-568 7445

ta, sillä ne ovat ehkä vain omassa käy-

luksia eteenpäin voidaan 

takin. Uusille ratkaisuil-
le ja keksinnöille on syn-
tynyt myös uutta tarvet-
ta maaseudun elinkeino-
rakenteen monipuolistu-
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Kuhmon Jämäsjärven rannalla on tontun verstas, Silas Tonttukylä. Valikoimissa on 
yli sata erilaista tuotetta. Suurin osa on jouluisia, mutta joukossa on myös erilaisia mui-
ta teematuotteita. -Ja aina on jotain uutta suunnitteilla, sanoo yrittäjä Uwe Sauer. Kes-
kityn toki tuotteisiin, joille on kysyntää. Joskus yritän poistaa valikoimasta jonkin van-
han tuotteen, mutta huomaan, että parin vuoden tauon jälkeen se onkin taas ollut jäl-
leenmyyjien ostetuimpien tuotteiden joukossa, hän sanoo. Tärkein tuote on aito, käsi-
työnä valmistettu tonttu, joita on tarjolla noin 60 erilaista mallia. 

Tuotannosta 92 % vientiin. Maailmalla suomalainen joulutuote on kiinnostava 
ja haluttu. Siellä asiakkaille perinnetontun tausta, historia ja tarina ovat tärkeitä. Silas 
Tonttukylän tuotteita ostavat jälleenmyyjät, jotka arvostavat perinteistä laatua ja desig-
nia. -Etelä-Amerikka taitaa olla ainoa alue, jossa tuotteita ei vielä ole kaupoissa saatavil-
la, sanoo Uwe.

Moni ihmettelee, kuinka pärjään kisassa massatuotannon kanssa. Laatu on keskei-
nen valtti, hintakin, vaikka tuotteet ovat käsityötä ja toimituskulut maailmalle kovat.

Työtä tasaisesti ympäri vuoden. Jälleenmyyjät ostavat joulutuotteet yleen-
sä messuilta tammi/helmikuun vaihteessa. Myös minun tilauskanta muodostuu hyvis-
sä ajoin. Osallistun joillekin messuille, mutta pääosin saan tilaukset vakioasiakkailtani. 
Syksyksi olenkin kutsunut heitä eripuolilta maailmaa tutustumaan Kuhmoon ja tont-
tukylän verstaaseen. 

Parhaillaan neuvottelen parin ulkomaisen suuryrityksen kanssa yhteistyöstä, joista 
toisen kanssa neuvottelut ovat loppusuoralla. Kysymyksessä on muutakin kuin tonttuja. 
Mikäli nämä projektit toteutuvat suunnitellusti, tarvitsen tänne sitten jo lisätyövoimaa. 

Monen matkan ja mutkan kautta Kuhmoon. Uwen laaja yhteistyöverkosto on 
syntynyt jo kotimaassa Saksassa. Siellä hän osallistui mm. matkamessuille esitellen suo-
malaista matkailutarjontaa. Vapaa-ajalla Suomi tuli tutuksi omien pyöräretkien kautta.

Uwe oli mukana testaamassa ja kehittämässä suomalaisia ja erityisesti Lapin hotel-
leja ja palveluja saksalaisille matkatoimistoille. Noiden vuosien aikana syntyi myös 
idea tontuista. Suomen matkoja kertyi lähes 250, joista yksi kohtalokas ystävyysmatka 
vuonna 2001 Kuhmoon. Mervi ja Uwe asuivat yhdessä seitsemän vuotta Saksassa, jona 
aikana jo aiemmin Saksassa hyvin kaupaksi käyneet tontut aloittivat maailman valloi-
tuksen. Nelihenkinen perhe päätti muuttaa Kuhmoon ja yritystoiminta rekisteröitiin 
tänne 2008. Monet jälleenmyyjät olivat toivoneet, että Uwen tontut saataisiin aidoiksi 
suomalaisiksi tuotteiksi.

Nettikauppa avataan myös kuluttajille. Vaikka yli 90 % tuotteista menee vien-
tiin, tehostamme tulevaisuudessa myös markkinointia kotimaassa. Päivitän paraikaa 
jälleenmyyjien nettikauppaa ja saan samalla yksityisille kuluttajille oman nettikaupan. 

Uusia yhteistyökumppaneita? Uwe on avoin uusille haasteille, myös erilaiset 
kumppanuudet kiinnostavat. Löytyisikö kainuulaisia tai laajemman alueen tuotteita, 
jotka sopisivat tonttujen rinnalle, lisätuotteiksi tai vaikkapa yhteiseksi uudeksi tuote-
kokonaisuudeksi? Ulkomaan markkinoille mentäessä kannattaa miettiä tarkkaan, mitä 
se vaatii ja mitä uusia kustannuksia se tuo. -Vinkkejä kyllä kiinnostuneille tarjoan, hän 
sanoo.

Silas tonttukylä on saanut ELY-keskuksesta investointitukea tuotantotilan muutos-
töihin ja laajennukseen.

TONTTUKYLÄSSÄ

Verstas on rakennet-
tu Mervin lapsuudenko-
din navettaan. Tuotanto-, 
pakkaus- ja varastotilo-
jen lisäksi on näyttelyti-
la, varsinaista myymä-
lää ei ole. Tuotevalikoi-
maan voi tutustua netti-
sivuilla.

On huopa- tai neulehat-
tuisia, isompia ja pie-
nempiä tonttuja. Filo-
sofia on, että jokai-
nen joka pitää tontus-
ta, voi sen hankkia. Hin-
ta on hieman alle kym-
menen euron, mutta jäl-
leenmyyjän palkkios-
ta riippuen se vaihtelee. 
Voit tilata myös yksilöl-
lisiä, räätälöityjä tont-
tuja tai muita tuotteita. 
Tuotteisiin tai pakkauk-
siin saa myös logopaina-
tuksen, joten ne sopivat 
myös yrityslahjoiksi.

Kuvat:
Silas Tonttukylä

Silas 
Tonttukylä, 
Kuhmo
yrittäjä 
Uwe Sauer

www.tonttukyla.fi

Kesällä Sotkamos-
sa ja Vuokatissa 
pidettävien suun-
nistuksen MM 2013 
kisojen tonttu-
maskotit valmis-
tuvat myös täällä 
tonttukylässä.

on aina 
joulu
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Kun motivoituneet, omiin ideoihinsa luottavat ihmiset kohtaavat, saavat tukea asian-
tuntijoilta ja kokeneemmilta konkareilta, kokeilevat, ehkä kompastuvat, haastavat ja 
kannustavat toisiaan, mitä siitä voi syntyä?  Luonnollisesti uusi oppimis- ja innovaa-
tioympäristö sekä verkosto opiskelijoille, markkinoille pyrkiville uusille yrittäjille 
tai yritystoimintaansa kehittäville yrityksille ja alueen kehittäjäorganisaatioille. Kai-
nuun ammattiopiston KantriYritys –hankkeen yrityskiihdyttämö edistää juuri tätä 
toimintaa lisäten samalla kaikkien sidosryhmiensä yhteistyötä. Sisältö on suunnattu 
erityisesti luonnonvara-, elintarvike- ja matkailualan opiskelijoille ja yrittäjille. 

Yrityskiihdyttämön toiminta käynnistyi vuoden 2013 alussa koulutusten ja verkostoitu-
misen merkeissä. Keskiössä on ollut osuuskunnan perustamiseen tähtäävä koulutus, jonka 
kautta mm. opiskelijat voivat jatkossa harjoitella yrittäjyyttä käytännössä. Osuuskunnan 
kautta kaikki sen jäsenet saavat tuekseen monipuolisen verkoston eri alojen asiantuntemus-
ta. Ja mikä parasta, opiskelijoilla on käytettävissään kahdeksan Mentor-yrittäjän moni-
puolinen kokemus ja osaaminen eri aloilta. Nyt jo mukaan lähteneille yrittäjille on kevään 
aikana tarjottu erityyppistä innovointi-, markkinointi-, tuotekehitys- ja tuotteistamiskou-
lutusta. Kaikki koulutukset ovat avoimia myös muille yrittäjille.

Projektipäällikkö Sari Laukkanen on innoissaan hankkeen tulevasta sisällöstä. -Ollaan 
aika alkumetreillä, mutta kun saadaan mukaan muut elementit eli alueelle valmistuva 
infra erilaisine ympäristöineen, Impilinna saneerattua ja osuuskunta pyörimään, voimme 
jo konkreettisemmin kertoa, miksi opiskelijoiden ja yrittäjien kannattaa tarttua tähän nyt 
heti. Tuotekehitysprosessit ovat haastavia, nekin vievät aikaa. Kaiken toiminnan tavoite on 
hyvin yksinkertainen eli saada Kainuusta uusia tuotteita ja palveluita matkailu-, luonnon-
vara- ja elintarvikealalle. 

Osuuskuntakoulutuksessa on mukana jo joukko kainuulaisia yrittäjiä ja aikuisopiskeli-
joitamme. Otamme mukaan myös NY-Vuosi yrittäjänä–ohjelman nuoria, jotka perustavat 
vuodeksi opintojen ohessa oman harjoitusyrityksen. Sen jälkeen he voivat sujuvasti jatkaa 
toimintaa osuuskunnan kautta. 

www.kao.fi /kantriyritys
www.kao.fi /kantrikoulutus

Yrityskiihdyttämön kautta yrittäjäksi
SEPPÄLÄN OPPIMISYMPÄRISTÖ

KANNUSTAA YRITTÄMISEEN

Impilinnan uusi elämä. Tilaan on suun-
nitteilla mm. tuotekehityskeittiö, ravinto-
la, pieni kauppa ja vuokratiloja yrittäjille. 
-Vain mielikuvitus on rajana, kun mietimme 
tämän kokonaisuuden, tilan ja ympäristön 
mahdollisuuksia yritystoiminnan suunnitte-
lussa, testaamisessa ja toteutuksessa. Kun 
tässä vahvasti on mukana myös koulun ja 
muiden tahojen niin fyysinen kuin henkinen 
tuki, voidaan tätä kautta luoda uusia mah-
tavia matkailutuotteita, sanoo Sari Laukka-
nen.
Kainuun ammattiopiston Seppälän toimi-
piste tarjoaa opinnoille erinomaiset puit-
teet. Täällä on moderni 20-paikkainen koi-
rahoitola, talli koulutilan suomenhevosil-
le ja poneille sekä 36-paikkainen kylmäpi-
hatto kyyttöjen geenipankkikarjalle. Koulu-
tilalla on omia luomuviljelyssä olevia pelto-
ja ja metsää sekä nykyaikainen konekanta 
ja verstastilat konealan opintoihin. Alueella 
toimii eläinsairaala Countrypolis. Golf-, 
puutarha- ja viherala on kokonaisuus, jos-
ta löytyy mahdollisuuksia sekä kasvien että 
koneiden parissa viihtyville. Alueella on 
puutarhamyymälä sekä oppimisympäristö-

nä toimivat kasvihuoneet, viherrakennuk-
sen halli ja yrttimaa. Luonnonvara-alan 
yksikköön on valmistumassa alue urhei-
lunurmi- ja viheralan oppimisympäristök-
si. Siinä on aidattu monitoimikenttä, kol-
me erityylistä golfväylää ja golfi n harjoit-
telualueet.

-Mentorin ominaisuudessa haluan pai-
nottaa oman tekemisen merkitystä. Idea 
ilman isäntää jää vain ideaksi, joka ei 
toteudu. Idea tulee kertoa eteenpäin ja se 
palaa parempana takaisin. Kun aloitetaan, 
vaikein päätös on usein juuri liikkeelle-
lähtö. Asenne ratkaisee - aina.

Kalle Virtanen, 
kahvikauppias
Vuoden positiivisin 
Kainuulainen 2012, 
Murunen - Kainuun 
Vuoden nuori yritys 
2012, Kuppi kahvia 
& pala taivasta 
www. murunen.fi 
Murunen/Facebook

KantriYritys-hankkeen rahoitus 2013-2014 Maa-
seuturahastosta Kainuun ELY-keskuksen kautta. 
Koulutukset järjestää KantriKoulutus –hanke.
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Suomessa animen ja mangan harrastajien määrä kasvoi räjähdysmäi-
sesti 2000–luvun alussa.  Silloin TV:ssä alettiin näyttäää erilaisia sarjoja. Näitä olivat 
mm. Sailor Moon, Transformers, Magic Knight Rayearth ja Henkien Kätkemä. Myös 
uusia elokuvia tuli teattereihin, joista tunnetuimpia lienee Prinsessa Mononoke.  

MoriconPilotti - tapahtuma järjestettiin 60 päivässä. Hyvin sitten kuitenkin 
pärjättiin. Tapahtuma järjestettiin Paltamossa 8-10.3.2013. Perjantai alkoi asujenteko-
pajalla, jonne osallistui 12 nuorta. Siellä valmistui kolme asua ja ne palkittiin sunnun-
tain asukilpailussa loistavin palkinnoin. Lauantain aikana nuoret työskentelivät asupa-
jassa, mutta samaan aikaan tiloissa pyöri conitapahtuma, jossa oli luentoja ja myyntipa-
joja. Luennoitsijoita tuli paikalle aina Savonlinnasta ja Järvenpäästä asti. Viikonlopun 
tapahtuma keräsi Työvoimatalolle satakunta osallistujaa. 

Harrastajia on runsaasti. Esimerkiksi vuosittain kesäkuun 14.-16. päivä järjes-
tettävä Desucon, yksi Suomen suurimmista tapahtumista, möi lippunsa loppuun heti 
ensimmäisten 57 tunnin aikana. Lippujen määrää rajoittamalla Desucon ylläpitää ase-
maansa Suomen halutuimpana ja mystisimpänä anime ja manga tapahtumana, koska 
sinne eivät siis kaikki halukkaat edes pääse. 

Suomen Animeunioni on kommunikaatioportaali kaikille valtakunnan anime – ja 
mangayhdistyksille. Se listaa sivuillaan (www.animeunioni.org) ainakin 20 erilaista 
yhdistystä ympäri Suomen. Suomessa julkaistaan myös lehteä, jonka nimi on tietenkin 
– Anime. 

Perusteilla oma anime ja manga –yhteisö. Me Moriconin sydänporukka 
olemme jättäneet rekisteröintihakemuksen Kainuun alueelle perustettavasta anime ja 
manga -yhteisöstä. Tarkoitus on siis jatkaa Moriconin järjestämistä ja samalla tuoda 
esille mangan lukemista ja organisoida aiheeseen liittyviä tapahtumia, kuten esimerkik-
si animen katseluiltoja.  

Ihan omalla tyylillä. Moricon haluaa poiketa muista Suomen anime ja manga 
-tapahtumista siinä, että Moriconissa opetettaisiin ja ohjattaisiin cosplayaamiseen eli 
asupukeutumiseen liittyviä kädentaitoja, mutta myös muita taitoja, jotka liittyvät ilmai-
sutaitoon, tapahtumanjärjestämiseen, sekä cosplay-tapahtumien audiovisuaaliseen vies-
tintään. Monen aloittelevan harrastajan ongelma voi esimerkiksi olla se, että asuja ei 
osata ommella itse. Haluaisimme siis järjestää tapahtumia, joissa nuoret ja vähän van-
hemmatkin kokoontuisivat rennoissa merkeissä yhdessä ompelemaan, jakamaan vink-
kejä, opettamaan toinen toistaan, sekä tietenkin viettämään aikaa yhdessä muiden alan 
harrastajien kanssa. Muissa coneissa Suomessa pukeudutaan, kilpaillaan ja kuunnel-
laan luentoja. Moricon haluaisi myös järjestää pienimuotoisen kisan oman tapahtuman-
sa yhteydessä, jotta myös kilpailukokemusta voisi harjoitella. Moricon-tapahtuman pää-
paino olisi kuitenkin aina opetuksellisessa ja elämyksellisessä toiminnassa. 

Palaute oli hyvää! MoriconPilotin palautteessa kehuttiin järjestelyiden onnistunei-
suutta ja ihasteltiin tapahtuman sympaattisuutta ja sitä, että järjestäjät olivat aina tavat-
tavissa ja heidän kanssaan saattoi jutella pitkin päivää. Tämä onkin varmasti aivan uut-
ta verrattuna Suomen muihin tuhansittain yleisöä vetäviin tapahtumiin, joissa järjestä-
jät olosuhteiden pakosta joutuvat olemaan kiinni tehtävissään tai haluavat pysyä muu-
ten vain anonyymeina. 

Moricon-tapahtuman idea lähti Paltamon nuorista, jotka viime syk-
synä manasivat nuorisotyöntekijälleen Ismolle, miten kaikki tapah-
tumat ovat kaukana Etelä-Suomessa. Ismo ihmetteli, että miksi tän-
ne ei voisi järjestää omaa tapahtumaa ja ryhtyi selvittelemään rahoi-
tusta. Näin siis otettiin yhteyttä Oulujärvi Leaderiin, jonne rahoitus-
hakemus sitten lähtikin. Myöntävä päätös tuli 21.12.2012 ja Paltamon 
Työvoimayhdistys palkkasi kehittäjä-ohjaajan eli minut tammikuun 
alkupuolella. Vastaan myös tästä Moricon-projektista, hoidan talous-
asiat ja tiedotan. Päädyin tekemään sitten kaikkea muutakin, sillä 
mukana olevat nuoremme joutuivat juuri yo-kirjoitusruljanssiin.

Teksti ja kuvat:
Minna Parkkinen, kehittäjä-ohjaaja
Paltamon työvoimayhdistys ry

ITSELLE TEHTY

Ihomaalaus tukee cosplayta, sillä joil-
lakin hahmoilla on erivärinen iho tai 
maskeeraus, näin näiden taitojen har-
joittaminen tukee harrastusta. 

Kajaanilainen SUNIKU-ryhmä 
kokoontuu Vespan tiloissa. Ota roh-
keasti yhteyttä heihin, jos haluat 
tutustua animeen ja mangaan sekä 
tavata samanmielisiä harrastajia. 
Sunikun puheenjohtajana toimii Katja 
Haapalainen ja hänet tavoittaa sähkö-
postista kattaro@windowslive.com. 

ITSELLE TEHTY

www.kaimacha.blogspot.fi 

Kainuun Anime, Manga ja 
Cosplay Harrastajat ry:n 
sivut löytyvät osoitteesta
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Sotkamon Juholankylällä on talli, verstas sekä 
pieni yhdistys, jonka viiden jäsenen työ on selke-
ästi nousemassa uudelle tasolle. Idea lähti pienen 
kaveriporukan ajatuksesta auttaa ja tukea niitä, jot-
ka ovat jäämässä yksin. ”Jos jokaisella olisi joku, 
kenenkään ei tarvitsisi olla yksin” on Ristinkan-
tajat ry:n kantava ajatus. Yhdistyksen taustalla on 
seurakunnan nuorisotyön yhdistämiä nuoria, jotka 
nyt kukin oman työnsä, vahvuuksien ja osaamisen-
sa kautta tarjoavat apua ja tekemistä muille. 

Palveluille on kysyntää ja selkeä tarve. 
Sotkamossa ei ole ollut tämän tyyppistä paikkaa, 
joten meidät on otettu hyvin vastaan, kertovat Hei-
di ja Maija. Mietimme pitkään palvelujen sisältö-
jä sekä kartoitimme yhteistyökumppaneita ja vuo-
den 2012 alusta aloitimme aktiivisemmin konk-
reettisen työn. Palvelutarjontaamme kuuluvat eri-
laiset sosiaaliset palvelut kuten tukihenkilötoimin-
ta ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta. 

Tuotevalikoimamme on kevään aikana 
laajentunut. Olemme tähän saakka tarjonneet 
palveluja yksittäisille henkilöille, Leader –hanke 
mahdollistaa nyt pienryhmätoiminnan. Toivomme 
saavamme asiakkaita Kainuun sote-kuntayhtymän, 
sosiaalitoimen, koulujen ja tärkeän tukijamme Sot-
kamon seurakunnan kautta, mutta tarjoamme pal-
veluja myös yhdistyksille, työyhteisöille sekä luok-
ka- ja muille ryhmille. Järjestämme myös virkistys-
päiviä, joilla keräämme varoja yhdistyksen toimin-
taan. Tänä vuonna saimme myös kunnalta yleis-
hyödyllisen yhdistyksen -tukea toimintaamme. 

Olemme pieni, vapaaehtoisvoimin toimi-
va yhdistys. Oman perheen ja pienten lasten van-
hempina meitäkin vaivaa ajoittainen ”aikapula”, 
sillä kaikilla meillä on oma päivätyö muualla. Haa-
veissa on saada tänne toimintakeskus. Tilat vaa-
tivat remontin, tarvitsemme aidatun uuden hiek-
kakentän ja monia muita pieniä asioita. Olemme 
nuori yhdistys, jolla ei ole suuria varoja, joten han-
ketoiminta on näin alkuun meille hyvä tapa miet-
tiä jatkoa ja toiminnan monipuolisuutta.

Maalla on mukavaa! Elävä Kainuu Leade-
rin tukemassa, vuoden mittaisessa hankkeessa tar-
joamme maaseudulle sopivaa green care eli vih-
reän hoivan pienryhmätoimintaa lapsille ja nuo-

Juholankylän kauniissa 
maisemissa on hyvät puit-
teet toiminnalle, täällä viih-
tyvät myös tallin hevoset 
Ralle, Fiona ja Siru.

Heidi Kotilainen (oik.) on 
sosionomi (AMK) ja kirkon 
nuorisotyönohjaaja, Maija 
Lipponen DI ja matemaat-
tisten aineiden opettaja ja 
tutkija. Molemmat opiskele-
vat tällä hetkellä myös sosi-
aalipedagogista hevostoi-
mintaa. Yhdistyksen hal-
litukseen kuuluvat myös 
Juho Lipponen, Kari-Pek-
ka Vehkaoja ja Miika J. Nor-
vanto. 

Kuvat: Ristinkantajat ry.

rille. Alakouluikäisten ryhmä on kokoontunut 
kevään aikana, yläkouluikäiset aloittavat syksyllä. 
Ryhmässä on noin 5-6 osallistujaa, jotka valitaan 
yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Sekä jokaisen 
osallistujan että ryhmän erityistarpeet huomioi-
daan ennakkoon.  

Luonto ja eläimet ovat keskeisessä roo-
lissa kun luodaan puitteita henkiseen, fyysiseen ja 
sosiaaliseen hyvinvointiin tähtäävässä työssä. Tal-
lin työt ja hevosten hoito kuuluvat aina ohjelmaan, 
näiden parissa opetellaan arkielämän rutiineja. 
Kaikessa toiminnassa fyysinen, ohjattavan oma 
tekeminen ja osallistuminen on keskeistä. Vastuu 
eläimistä auttaa ymmärtämään, miksi myös oma 
hyvinvointi on tärkeää. Toimintaamme kuuluvat 
myös luontoretket, kädentaitojen harjoittaminen ja 
monipuolisesti maaseudun elämään tutustuminen. 

Koska meillä on mukana puuseppä verstaineen, 
sosionomi, elokuvaohjaaja, kirkon nuorisotyön-
ohjaaja ja opettaja-tutkija, meidän oma ammat-
tiosaamisemme on hyödynnettävissä monipuoli-
sesti eri aloilla. Tukihenkilötoiminta on räätälöi-
tävissä täysin asiakkaan tarpeisiin. Verstastoimin-
ta tarjoaa mielekästä työtä kuntoutumisen tueksi 
ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kautta voi-
daan pureutua monenlaisiin haasteisiin. Meillä ei 
ole keskitytty ratsastukseen, toki sitäkin on mah-
dollista kokeilla.  

Yhdistys on ollut hyvä väylä aloittaa tämä työ, 
jolle palautteen pohjalta näyttää olevan tarvetta. 
Siksi myös oma lisäkouluttautuminen motivoi, jos 
tästä voisi jatkossa vaikka saada myös oman työtu-
lon. Nyt vapaa-ajalla tehtävä työ on poissa perheen 
vapaa-ajasta ja siksi se ei voi jatkossa pohjautua täy-
sipainoisesti vapaaehtoisuuteen. 

Syrjäytyminen on tämän ajan suuri 
ongelma, laitospaikan hinta on kova. Täl-
lä ehkäisevällä työllä haluamme olla tuottamassa 
monipuolisia sosiaalisia palveluja, jotta lapset, nuo-
ret, perheet, nuoret aikuiset, mielenterveyskun-
toutujat, päihderiippuvaiset ja muiden ongelmien 
kanssa kamppailevat voisivat löytää sopivia ratkai-
suja ajoissa. Haluamme olla luomassa positiivista 
kierrettä kanssaihmistemme elämään!

www.ristinkantajat.fi
www.facebook.com/

RistinkantajatRy

”Jos jokaisella olisi joku, kenenkään 
ei tarvitsisi 
olla yksin” 
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KAKSI ERILAISTA LÄHTÖKOHTAA. Karttoja ja esitteitä voisi ver-
rata meidän kyläkirjoihin. Miten kyläkirjat toimisivat uudenlaisen 
kehittämistyön pohjana? Panicalessa kaikki kiinnostuneet asukkaat 
pääsivät kertomaan itselle tärkeistä kohteista ja asioista. Elämän 
näkyminen kartassa oli pääajatus, siksi myös kylän keskusta valit-
tiin karttaan, koska se on ollut kaikille tärkeä ja merkittävä paikka, 
myös sen ulkopuolella asuville.

EKOMUSEOMATKALLA ITALIASSA

Paltamossa Ekomuseo –työ on eden-
nyt reippaasti ja maaliskuun alussa tulok-
sia esiteltiin italialaisille Piceno ja Sibillan Lea-
der -ryhmien Ekomuseo-kumppaneille. Parin 
käyntikohteen lisäksi tutustuttiin kahden val-
miin Ekomuseo-kartan sisältöön, saatiin ideoi-
ta kartan materiaalin keräämiseen ja toteutuk-
seen sekä osallistuttiin työpajaan, jossa ryhmät 
esittelivät jo tekemiään materiaaleja. Kohtaami-
sen keskeisin viesti oli selkeä, opitaan toistem-
me tekemisestä, vältetään koetut sudenkuopat 
ja keskitytään hyväksi havaittuihin työskente-
lytapoihin muistaen kuitenkin alueelliset erot, 
taustat ja omat tavoitteet. 

Sekä Suomessa että Italiassa aluei-
ta ja osin Ekomuseo-työtä värittävät 
samantyyppiset ongelmat. Kylät ovat auti-
oituneet, nuoret hävinneet kaupunkeihin, jäljel-
le jäänyt väki on iäkästä ja talouden ongelmat hei-
jastuvat elinkeinoihin. Vierailualueella paikallista 
Leader-toimintaa pidetään todella tärkeänä, näillä 
tuilla voidaan edes jollain muotoa säilyttää alueel-
le ominaisia elinkeinoja, lisätä turismia, aktivoida 
yrittäjiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön.  

Italiassa Ekomuseo-työllä 
on pidemmät perinteet. Siel-
lä on säädetty laki, joka määrit-
telee Ekomuseon kriteerit. Kenen 
tahansa yksittäisen henkilön tai 
pienen piirin keräämä tieto ei voi 
olla konkreettinen lopputulos, 
vaan tarkoitus on saada ihmiset 
osallistumaan. Ilman osallistu-
mista ei voi syntyä yhteenkuulu-
vuutta. Kun puhutaan Ekomuse-
osta, puhutaan niin menneisyy-
destä, nykyisyydestä kuin tule-
vaisuudesta. Ja tärkeänä osana sitä ovat 
alueen ihmiset ja yhteisöt, mutta myös 
tuleva sukupolvi. Ei pidä unohtaa sitä 
tosiasiaa, että näistä esille nostettavis-
ta perinteistä ja tuotteista voidaan myös 
saada runsaasti uusia ideoita, jopa val-
miita tuotteita alueiden kulttuu-
ri- ja matkailutarjontaan. Perinne-
tietoa on kyllä meilläkin 
hyvin kerätty, mutta ovat-
ko ne jääneet vain 
tiedoksi ja muis-
toiksi museoihin?

Italiassa Ekomu-
seo-työssä yhteistyö-
kumppaneina on erilai-
sia yhdistyksiä, joiden kaut-
ta on saatu lisäresursseja, 

mukana on runsaasti eri alojen korkeas-
ti koulutettuja nuoria ammattilaisia mm. 
arkkitehti, antropologi, taideaineiden opis-
kelija, kirjailija, graafi kko ja valokuvaaja. 
Nämä ammattilaiset ovat innokkaasti tart-
tuneet näihin vanhoihin perinteisiin, nii-
den tuotteistamiseen ja elävöittämiseen.

Paltamolaiset saivat runsaas-
ti vinkkejä omaan työhön. -Rimakau-
hua voi toki syntyä, jos lähdemme yhtä 
perusteellisesti etenemään, johtoajatukse-
na voisi pitää: mieluummin vähän hyvää 
kuin paljon epätarkkaa, kommentoi mat-
kan antia Seppo Härkönen Melalahden 
kyläyhdistyksestä. Hakasuon Olavi Leino-
nen muistutti, että väkisin ei kannata hou-
kutella ketään mukaan, tehdään työtä nii-
den kanssa jotka ovat asiasta kiinnostu-
neita. Kaikille yhteinen ilonaihe on yhteis-
työ Paltamon lukiolaisten kanssa.  Kaik-
kineen paltamolaiset olivat tyytyväisiä jo 
tehtyyn omaan työhön, nyt vain pitää osa-
ta paketoida kokonaisuudet kiinnostavasti 
ja monipuolisesti. 

MATKAN PUUHANAISET. 
Hankevetäjä Anna Huusko 

sekä hankeneuvoja 
Fernanda Silva (oik.)

NUORET ASIANTUNTIJAT. 
Marco Pietrzela edustaa Tule-
vaisuuden Juuret –yhdistys-
tä, joka aktiivisesti kartoittaa 
alueensa Ekomuseo–kohteita. 
Sara Mancini on taideaineiden 
opiskelija ja työstää mm. Sibil-
lan alueen Ekomuseokartan 
visuaalista ilmettä. 

TYÖPAJASSA.  Paltamosta matkal-
la olivat Kaleva Kovalainen Paltamo-
seura, Seppo Härkönen Melalah-
ti, Olavi Leinonen Hakasuo, Jouni ja 
Raili Leinonen, Vaarankylä, Marjat-
ta Leinonen ja Hilkka Kärki Mieslahti 
sekä Sisko Laukkanen Hakasuo.

vaisuudesta. Ja tärkeänä osana sitä ovat 
alueen ihmiset ja yhteisöt, mutta myös 
tuleva sukupolvi. Ei pidä unohtaa sitä 
tosiasiaa, että näistä esille nostettavis-
ta perinteistä ja tuotteista voidaan myös 
saada runsaasti uusia ideoita, jopa val-
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PERINTEISET ELINKEINOT 
KATOAMASSA. Alueen lammas-
talous on hiipunut, nyt lampaita on 
jäljellä todella vähän. Sibillan Eko-
museokohteessa perinnebiotoop-
pien avulla maisemaa ja lammas-
taloutta ollaan hiljalleen elvyttä-
mässä. Kylän ainoa lampuri myy 
juustot omassa kaupassaan.

SAN FELICIANON alueella kalastus on ollut mer-
kittävä elinkeino ja järvellä on keskeinen rooli 
kylän elämässä. Suurin ongelma oli saada ihmi-
set kertomaan alueen historiasta. Myös alu-
een koululaisia ja päiväkotien lapsia haastatel-
tiin. Samalla saatiin kontakti lasten vanhem-
piin. Kukin kertoi omista rakkaista paikoista, jon-
ne haluaisi viedä ystävän. Kartan keskeiseksi tee-
maksi nousi selkeästi järvi, kalastus, erilaiset 
tavat kalastaa ja soutaa sekä kala ruokana.

MITEN LAPSET SAATIIN MUKAAN? 
Tämä poika toi koulusta kotiin kyse-
lyn, jonka innoittama äiti lähti mukaan 
kartan työstämiseen, osin myös työn-
sä kautta kunnan hallinnon edusta-
jana. Kohteet kyllä tunnettiin hyvin, 
mutta tarinat olivat jo unohtuneet. Iso-
isätkään eivät kaikkea enää muista-
neet, joten materiaalin kerääminen oli 
väliin työlästä. Ryhmä koki työn kui-
tenkin motivoivana ja tärkeänä, yhdes-
sä oli myös hauskaa, joten tekeminen 
ei pääty kartan valmistumiseen, ker-
toi äiti.

TYÖPAJASSA TODETTUA. Jos emme 
tunne juuriamme, emme pysty katso-
maan tulevaisuuteen, henkinen pää-
oma on myös tärkeää, muistutti Mari-
na Valentini, Picenon Leader–ryhmän 
toiminnanjohtaja yhteisen seminaarin 
alkuun. Sibillan ja Picenon Ekomuseo 
–hankkeet käynnistyvät tästä nyt täy-
dellä teholla. Paltamossa materiaalin 
keruussa ollaan jonkin verran pidem-
mällä. Oulujärvi Leaderin toiminnan-
johtaja Pirjo Oikarinen korosti perin-
teen siirtämisen tärkeyttä, ei ole tar-
koitus nostaa niitä vain esille ja näh-
täville, ne pitäisi saada muutetuksi 
nykypäivään sovellettaviksi. 

OMAVARAISUUS. Kestävän kehityksen 
periaatteella mudasta ja oljesta van-
haan karjarakennukseen saneeratus-
sa opetuskeskuksessa hyödynnetään luonnon vesivarat tehokkaasti, käy-
tetään mahdollisimman vähän energiaa tai muita materiaaleja, eli ollaan 
niin omavaraisia kuin se vain on mahdollista. Lapset oppivat konkreettises-
ti, mitä tarkoittaa kun vesi sotketaan – sitä ei voi juoda, tai jos ovi pidetään 
avoinna – tulee kylmä, koska on hukattu energiaa.  (www.pantarei-cea.it). 
Kainuussa on paljon osaamista omavaraisesta ja luonnon antimia hyödyn-
tävästä elämisestä, joka näyttää maailmalla olevan kasvava trendi. Miten 
meillä tätä tietoa on hyödynnetty?

PAIKALLISTEN MAAILMOJEN 
NÄYTTELY.  Kiertää myös Pal-
tamoon. Kukin Ekomuseo lisää 
näyttelyyn jotain omaa mate-
riaalia tai toiminnallisia ele-
menttejä, joita vierailija voi 
kokeilla.

AURINKOENERGIA TALTEEN. Var-
sin yleinen näky pihapiireissä. Tässä 
hotellin autokatokset ovat tehokkaas-
sa hyötykäytössä.

KAUKANA TOISISTAAN. Etäisyy-
det ovat ongelma myös täällä, jos 
matka ei aina ole niin pitkä, voi 
ajoaika serpentiiniteillä kuitenkin 
viedä aikaa.

www.ekomuseo.blogspot.fi  
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EKOMUSEO PALTAMOSSA
SEURAA EKOMUSEON ETENEMISTÄ
www.ekomuseo.blogspot.fi                                         ekomuseo muistoista tulevaisuuteen

KONTAKTEJA. Paltamo-Seuran Kaleva Kovalainen (oik.)
vaihtaa yhteystietoja Paolo Concettin kanssa. Yhdistävänä 
työnä ovat karttojen toteutukset ja nettisivut, joiden tiimoilta 
yhteydenpito tulee olemaan vilkasta.
Paltamo-Seuraa edustava Kaleva Kovalainen tuli mukaan 
Ekomuseo–työhön vuoden alusta ja sai matkalta rautaisan-
noksen tietoa omaan  tulevaan työhönsä. –Eipä jäänyt epä-
selväksi, mistä tässä on kysymys. On helpompaa lähteä 
työstämään materiaaleja, kun on toisten kokemukset ja vin-
kit apuna alkuvaiheessa. 

Kalevan tulevat tehtävät liittyvät mm. Paltamon Ekomuseo 
–karttojen tekniseen toteutukseen, miten kartat saadaan 
myös verkossa hyvin toimiviksi. Paltamo-Seura myös koor-
dinoi hankkeen aikana syntyvän tiedon keräämistä ja yllä-
pitää nettisivuja niin hankkeen aikana 
kuin sen jälkeenkin.
Nyt myös Leader-työ tulee Kalevalle 
tutuksi, sillä hänet valittiin tänä kevää-
nä Oulujärvi Leader ry:n 
hallitukseen kaudelle 2013-2015.

PELASTA KAINUULAINEN PERINNESANA!
Etsimme hyviä unohtumassa olevia vanhoja sanoja, jotka liittyvät 
terva-, rauta- tai myllytoimintaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpos-
tilla tai täytä lomake Paltamon Ekomuseon kotisivuilla tai kirjas-
tossa 31.5. mennessä. Sanaehdotuksia voi jättää myös Paltamon 
alueella liikennöivään kirjastoautoon tai Hakasuon koululle. Ehdo-
ta sanaa ja kerro mitä sana tarkoittaa. Missä yhteydessä ja millä 
alueella sanaa on käytetty?
Näistä sanoista valittuja sanoja tallennetaan sanaseinään, joka 
paljastetaan Rautaa, tervaa ja rosvoja –tapahtumassa Hakasuon 
myllyllä heinäkuussa.
Sanakeräyksen järjestävät: Hakasuon koulu, Hakasuon seudun 
kyläyhdistys ja Muistoista tulevaisuuteen –ekomuseohanke.

sähköposti: kaisa.toivonen@paltamo.fi 
www.ekomuseo.blogspot.fi  tai puh. 044 750 0727

HAKASUON KOULU PERINNETAL-
KOISSA. Hakasuon koululaiset ovat 
olleet tosissaan ja todella aktiivises-
ti mukana perinnetyössä. Italialai-
set ihastuivat näytettyihin videoihin 
ja haluavat syksyllä tutustua nimen-
omaan lasten parissa tehtävään työ-
hön. Hakasuon koulun opettaja Kai-
sa Toivonen onkin aloittelemassa 
yhteydenpitoa Sara Mancinin kans-
sa, jotta italialaiset pääsevät vauh-
tiin myös tässä työssä.

Perinnesyksy on ollut monipuolinen. 
”Rukiin tie pellolta leiväksi” van-
hoin työmenetelmin on nyt tuttua, 
aiheesta tehtiin myös video. Haka-
suon myllyssä jauhatetuista ruisjau-
hoista koululaiset leipoivat omat lei-
vät, myös juustoleivät on jo leivot-
tu. Helmikuisessa perinnejuhlassa 
oppilaat esittivät kainuulaisia ja pal-
tamolaisia lauluja ja olivat somis-
taneet juhlatilan metsästykseen ja 
kalastukseen liittyvillä vanhoilla 
esineillä. 

Myös olkikoristeet, räsymatot ja ryi-
jyt ovat jo hallinnassa, samoin pal-
jon muita menneen ajan tuiki tär-
keitä tuotteita ja työtapoja, joilla on 
sujuvasti ennen pärjätty. 

MITÄ MUUTA TULOSSA? Vaarankylän uusi, hankkeen 
myötä syntyvä tapahtuma ”Kaiken kansan hirvipeijai-
set” toteutetaan syksyllä ensimmäisen kerran. Samaan 
aikaan italialaiset yhteistyökumppanit ovat täällä tutus-
tumassa Paltamon Ekomuseon vaiheisiin ja etenemi-
seen.

AMAZING RACE KILPAILU. Tämän 
nuoret suunnittelevat vanhojen 
perinteiden pohjalta. Kilpailulajeina 
voi olla mm. tuohilipin teko, muikun 
puhkaisu, värttinällä kehrääminen, 
kermavaahdon vatkaaminen varvul-
la, vitaksen teko. Onnistuisiko sinul-
ta? Tämä on taitokisa, jota voidaan 
kisailla erilaisissa tilaisuuksissa, 
ja se sopii toteutettavaksi erilaisten 
ryhmien kanssa.

LUKIOLAISET. Lukiolaisille on tulossa syksyllä Ekomu-
seo-kuviskurssi, jossa suunnitellaan hankekylille Eko-
museokarttaa. Historiassa ja kotitaloudessa työsken-
nellään myös Ekomuseo–aiheiden parissa. Viime syk-
synä kotitalousopettaja Mervi Rahko organisoi opiskeli-
joille jo kaksipäiväisen perinneruokakurssin.
-Tekemällä oppii, oman kulttuurin tuntemus kas-
vaa perinteiden oppimisen kautta, sanoo lukiolainen 
Annukka Heikkinen. Tämä kansainvälinen hanke on 
mahdollistanut monia sellaisia asioita, joita ei muutoin 
tulisi tehdyksi. Ja lisää mielenkiintoista tekemistä on 
vielä tiedossa. 

Ekomuseo–jutun kuvat 
Kaleva Kovalainen, Anna Huusko, 
Kaisa Toivonen ja Marjo Nousiainen.

facebook



15

European Oral Singing Traditions - yhteistyön päätavoitteena on synnyttää 
suullisten lauluperinteiden tutkimukseen ja pedagogiikkaan sekä festivaali-
toimintaan erikoistuneiden organisaatioiden välille yhteistyöverkosto. Tämä 
verkosto on sitten tukena kaikille niille eri osa-alueille, jotka kussakin maas-
sa ovat ajankohtaisia.

Meillä Kainuussa on ajankohtaista tehostaa runolauluperinteen, ja ylipäätäänkin 
vanhojen lauluperinteiden elvytystä ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa ja samal-
la kehittää kulttuurimatkailun edellytyksiä. Runolaulu-Akatemia onkin saanut pal-
jon tukea ja kontakteja kansainväliselle toiminnalleen. Ensimmäinen iso seminaa-
ri pidettiin Kuhmossa 23.–25.3.2012 ja siihen osallistui hankeyhteistyön merkeissä 
tutkija-muusikko Dominique Jouve ja Kristina Kuusisto-Bouvet Bretagnesta, tut-
kijat Mari Sarv ja Janika Oras Tartosta, sekä suuri määrä suomalaisia ja karjalai-
sia tutkijoita ja muusikkoja. Lisäksi mukana oli edustus Alankomaista ja Ruotsista. 
Yhteensä seminaariin osallistui noin 40 henkilöä ja se oli erittäin onnistunut.

Bretagnessa tutustuimme kävelykonsertti-ideaan. Botmerissä Addes-
yhdistys järjestää lapsille, mutta myös kulttuurimatkailuun liittyen kävelykonsertte-
ja. Osallistujat kävelevät kohteeseen, jossa on kulttuurisesti jotakin mielenkiintois-
ta, vaikkapa vanha kartano tai mylly. Siellä esitetään kohteeseen liittyvää ohjelmaa, 
lauluja ja kertomuksia. Osallistujat saavat myös laulaa. Yhden kävelykonsertin var-
rella voi olla useita pysähdyskohteita. Yläkuvassa mukana on päiväkoti-ikäisiä lap-
sia. 

Myös kainuulaiset lapset mukana lauluperinteiden elvyttämises-
sä. Mieleenpainuva oli viime helmikuussa toteutettu bretagnelaisten opettajien ja 
pedagogien vierailu Kainuussa ja Helsingissä. Kuhmon Timoniemen koululla vie-
raat näkivät iloisen Kalevala-aiheisen juhlan, joka sisälsi paljon runolaulua ja mui-
ta lasten esityksiä. Juhlan ohjelmaa varten lapset saivat opetusta paitsi oman koulun 
opettajiltaan, myös Runolaulu-Akatemian johtajalta Pekka Huttu-Hiltuselta. Vie-
railijoiden kanssa sovittiin, että myös koulujen tasolla pyritään ylläpitämään yhteyt-
tä vierailun jälkeenkin.

Aikuisten tasolla tapahtuvaa perinteen tallennusta ja elvytystä.  Vie-
raat tapasivat myös ”Suomen viimeisen runolaulajan” Jussi Huovisen Suomussal-
men Hietajärvellä ja tutustuivat Kuhmon Yhteislukion musiikkilinjan toimintaan. 
Lukiolaisten runolaulu-ryhmä onkin lähdössä vastavierailulle Bretagneen touko-
kuussa. 

EOST-hankkeen tuloksena on syntynyt yhteistyöverkosto. Bretagnelaisille, 
samoin kuin skotlantilaisille on erityisen tärkeätä oman kielen turvaaminen. Ovat-
han molemmat, sekä breton Ranskassa että gael Skotlannissa, alueellaan vähem-
mistökieliä. Niiden elossapysymistä voidaan merkittävästikin tukea lauluperinteen 
avulla, sillä laulaminen ylläpitää kieltä tehokkaasti. 

Kansainvälistä yhteistyötä 
LAULUPERINTEIDEN ELVYTTÄMISEEN

Kainuulaisille runolaulun tutkimustoimin-
ta on tärkeä myös kulttuurimatkailun kehittämi-
sen kannalta. Kalevalan synnyttänyt lauluperinne 
on vielä elossa Kainuussa ja lähialueellamme Vie-
nan Karjalassa. Ihmiset ovat valmiita tulemaan 
kaukaakin nähdäkseen Kalevalan synnyttänyttä 
kulttuuriympäristöä ja kuullakseen vanhaa runo-
lauluperinnettä. Jo nyt Bretagnessa on matkanjär-
jestäjiä, joiden kanssa neuvottelemme tilausmat-
kojen järjestämisestä tänne Sommelon aikaan. 
Myös Lentiiran kylä on kiinnostunut kylienväli-
sestä yhteistyöstä bretagnelaisten kanssa. Ehkä jo 
kesällä 2014 näemme Lentiirassa bretagnelaisen 
kesäjuhlan, jossa villisikaa paistetaan vartaassa ja 
iloiset ihmiset juhlivat pitkälle iltaan nuotioiden 
äärellä, aivan kuten Asterixin kotiseudulla vielä-
kin tehdään. 

Teksti ja kuvat: Pekka Huttu-Hiltunen

MIKÄ HANKE? 
European Oral Singing Traditions on hyvässä 
vauhdissa oleva kansainvälinen yhteistyöhan-
ke, jossa on mukana kymmenen toimijaa nel-
jästä eri maasta. Koordinoiva toimintaryhmä on 
Elävä Kainuu Leader ry ja varsinaista toimintaa 
vetää Runolaulu-Akatemia, Juminkeko-säätiön 
kansanmusiikin tutkimusyksikkö. 

Timoniemen koulun oppilaiden runolaulu-esi-
tys helmikuussa 2013.
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-Päällimmäisenä tunteena on syvä helpotus, sanoo Kuhmon Työttömien yhdistyksen 
rakennusprojektin vetänyt toiminnanohjaaja Seija Kyllönen. Uusi 48 -paikkainen kah-
vila-ruokala ja keittiö keskeisellä paikalla Kuhmon keskustassa saatiin käyttöön tammi-
kuun alussa. Keittiö käyttää ja suosii paikallisia raaka-aineita. 

Kaupat tilasta tehtiin syksyllä 2011. -Emme hakeneet helpointa ratkaisua, 
teimme työn kunnolla ja taloudellisesti. Aikaa kului melkoisesti materiaalien hankin-
taan kilpailuttamisineen, töiden organisointiin ja valvontaan. Myös itse korjattuja tai 
muutoin vähän käytettyjä kierrätystuotteita, erilaisia koneita, laitteita ja kalusteita löy-
tyy niin keittiöstä kuin toimistotiloista. Näissä tiloissa esteettömyys on myös tärkeä. 
Toimintojen saaminen saman katon alle auttaa koko toiminnan pyörittämisessä, niin 
työnsuunnittelussa kuin -johdossakin.

Miksi? Kuhmon Työttömien yhdistys joutui hankkimaan uudet toimitilat, kos-
ka entisissä toimitiloissa oli niin paljon rakenteellisia puutteita, että niistä ei olisi saatu 
remontoimallakaan toimivia ja käytännöllisiä. Uusien toimitilojen etsimisvaiheessa käy-
tiin läpi keskustassa olevat mahdolliset vaihtoehdot. Koska sopivia vuokratiloja ei yhdis-
tyksen laajalle toiminnalle löytynyt tarpeeksi läheltä keskustaa, eikä uusien toimitilo-
jen hankkiminen Kuhmon kaupungilta onnistunut, päätettiin ostaa omaksi juuri tuol-
loin yritystoiminnasta vapautumassa oleva kiinteistö. Muutoin olisi yhdistyksen toimin-
ta jouduttu lopettamaan. Kiinteistön hankintaan ja remontointiin saatiin tukea Elävä 
Kainuu Leaderistä. 

Nyt toimintaa on saatu pääosin keskitettyä saman katon alle. Vain erilai-
nen sähkö- ja elektroniikkaromu, jota tulee vuodessa noin 100.000 kiloa, vastaanote-
taan muissa tiloissa. Muu materiaali ohjataan Kuhmon Ekotorille myyntiin tai lahjoi-
tetaan humanitäärisenä apuna eteenpäin kriisikohteisiin eri puolille maailmaa. Lajitte-
lutilaan on saatu myös askartelu/ompelupiste ja muutoinkin kaikille toiminnoille löy-
tyy nyt omat selkeämmät ja viihtyisät paikat. Suurin muutos on tullut keittiötiloihin: 
aiemmin hyvin ahtaat ja varustukseltaan puutteelliset ruoanvalmistustilat ovat vaihtu-
neet käytännöllisiin, toimiviin ja viihtyisiin kahvila-ruokalatiloihin. Myös tekstiilien ja 
kovan tavaran kierrätys on saanut kiinteistön hankinnan myötä hyvät ja väljät toimiti-
lat.

Tärkeä kohtaamispaikka on otettu hyvin vastaan. Yhdistyksen jäsenmää-
rä kasvoi välittömästi, ollen noin 350 henkilöä ja lounasaikaan klo 11-12.30 on vilkas-
ta. Ruokailijoita on päivittäin 40 - 50. Ruokalapalvelut on tarkoitettu vain yhdistyksen 
asiakasjäsenille, kahvilapalvelut ovat muina aikoina muidenkin käytettävissä. Tilassa on 
ATK -piste. Muut yhdistykset voivat käyttää ruokalatiloja kokoustilana, mutta ne sopi-
vat käytettäväksi myös erilaisiin juhlatilaisuuksiin.

-Tilat mahdollistavat jatkossa monenlaista uutta toimintaa, myös ilta-
aikoina. Erilaisten ESR-hankkeiden, mm. Työvalmennuskeskus Työsilta -hankkeen 
kautta voimme tehokkaammin tarjota uusia, erilaisia palveluja. Työvalmennuspalvelu-
ja tuotteistamalla ja erilaista osatutkintokoulutusta kehittämällä pystymme tehokkaam-
min ennaltaehkäisemään työttömyyden ja syrjäytymisen aiheuttamia ongelmia. Erilai-
silla työjaksoilla olevien hen-
kilöiden määrä kerrallaan on 
noin 50 - 60 ja vuositasol-
la noin 150, joten työmme ja 
puitteemme ovat erittäin mer-
kityksellisiä niin työllistettä-
ville kuin kaikille sidosryh-
millemme. Kuhmon Työttö-
mien yhdistyksen toiminta ja 
työllistäminen vaikuttaa noin 
kaksi prosenttia Kuhmon 
työttömyysasteeseen, muis-
tuttaa Seija Kyllönen.

kuhmon Työttömien yhdistyksen suururakka valmis

VANHASTA UUDET PUITTEET 
MONIPUOLISEEN TOIMINTAAN

Kuhmon Työttömien yhdistys ry.
•	 Jäsenmäärä	350
•	 Tiloissa	myös	kierrätyskeskus	Eko-

tori ja itsepalvelukirppis

-Talkootyöllä saimme laadukkaan 
perustyön lisäksi myös kivoja yksityis-
kohtia. Rakennustalkoissa oli muka-
na mm. työttömiä, eläkeläisiä ja halli-
tuksen jäseniä. Sähkö- ja LVI–työt tee-
tettiin kilpailutuksen kautta. Osa töistä 
teetettiin ammattitimpureilla ja monet 
muut pääsivät päivittämään rakennus-
alan osaamistaan. Mukana oli myös 
kymmenkunta palkkatuella työllistettyä 
rakennusalan osaajaa sekä pintakäsit-
telyalan opiskelijoita, jotka saivat omaan 
ammattitutkintoon liittyvät työssäoppi-
misen jaksot suoritetuiksi. Jotain pieniä 
yllätyksiä oli, niitä on vanhoissa kiinteis-
töissä aina. Nyt käytettävissämme ovat 
myös hyvät sosiaalitilat saunoineen, toi-
mistot sekä pieni neuvottelutila takkoi-
neen. 
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Lisävirtaa yhteistyöstä –aktivointihank-
keen voimin aloitimme syksyllä 2009 yhteis-
työn Kainuun ja Pohjois-Unkarin 36JóPalóc 
Leader -alueen välillä. Pääsin silloin käy-
mään Kazárin kylässä ja tutustuin sikäläi-
seen Leader-työhön ja maaseutukehittäjiin. 
Tuntui todella hyvältä kuulla, kuinka suu-
ren rakennemuutoksen läpikäynyt kaivos-
alue oli löytänyt uuden tien selviytymiseen 
ja toiveikkaaseen tulevaisuuteen turvautuen 
ja investoiden omiin perinteisiinsä, nuorten 
aktiivisuuteen ja vanhusten osaamiseen.

Esiselvitystyön tuloksena määrittelimme 
alueidemme intressit kehittämistyöhön sekä 
Leader-työn mahdollisuudet. Kulttuuripe-
rinnön vaaliminen, nuoret maaseudulla ja 
yhteistyö hevostoiminnassa nousivat selkeik-
si teemoiksi. Vuosina 2010 ja 2011 järjestim-
me kumppanuusmatkoja, jolloin yhdistysten 
edustajat ja yrittäjät pääsivät tutustumaan 
toistensa alueisiin ja toimintaan. Vierailu-
jen aikana osallistujat totesivat puolin ja toi-
sin, että olisi niin paljon opittavaa toisiltam-
me ja olisi selkeä tarve päästä pintaa syvem-
mälle. Toisaalta pienille toimijoille näytti 
olevan ylitsepääsemätön kynnys lähteä vetä-
mään omaa kansainvälistä hanketta. Koska 
yhteistyöteemoja on useampi ja kiinnostu-
neita toimijoita Kainuussa toistakymmentä, 
työn jatkamista on järkevämpää ja kustan-
nustehokkaampaa suunnitella Leader-ryhmi-
en vetämänä.  

Nyt on koittanut aika päästä pin-
taa syvemmälle. Tieto-taidon siirtoa jat-
ketaan samoissa teemoissa ja uudetkin kiin-
nostuneet voivat liittyä mukaan. Hankkeen 
toiminnallisissa työpajoissa on mahdollis-
ta vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ja vaik-

UNKARI-YHTEISTYÖN UUDET TUULET
ka kokeilla ihan käytännössä kumppaneiden 
työtapoja ja menetelmiä. 

Esimerkiksi hevostoimijat voivat osallis-
tua kumppanien pitämän hevostapahtu-
man järjestelytyöhön tai hevosvaellukseen ja 
oppia uusia käytäntöjä tai työtapoja. Sama-
ten nuorten tai nuorten aikuisten ryhmän 
odotetaan osallistuvan innovatiiviseen nuo-
risotapahtumaan Unkarissa elokuun lopussa. 
”Paloc-mutka” on kazárilaisten oiva ja nuo-
rekas tapa tempaista nuoria mukaan oman 
alueen tuntemiseen ja kehittämiseen. 

Kokemalla uutta! Toivomme, että kai-
nuulaiset oppivat sellaista uutta, jota voi-
vat hyödyntää omalla alueellaan ja toimin-
nassaan pysyvästi. Syyskuun lopussa on vuo-
rossaan meidän näytön paikka: järjestämme 
kumppaneillemme kokonaisen viikon maa-
seutukehittämisen merkeissä.    

Unkari-yhteistyön uutuutena on 
myös se, että Unkarin lisäksi mukanam-
me työskentelevät Kazarin kylän vanhat 
yhteistyökumppanit Tšekeistä, Slovakiasta 
ja Romaniasta sekä mukaan tullut uusi ryh-
mä Italian Toscanan alueelta. Kainuuseen 
siis odotetaan syyskuussa ryhmiä kaikis-
ta kumppanimaista, yhteensä noin 30 ulko-
maalaista osallistujaa. 

”Palóc-Kainuu – Active Together” –hank-
keen voimin pystymme tukemaan osittain 
hankkeeseen osallistuvien matkoja sekä Kai-
nuussa tapahtuvan ohjelmaviikon järjestä-
mistä. Tarkemmat tiedot aikataulusta, toi-
menpiteistä, tapahtumista ja kohderyhmistä 
löytyvät Elävä Kainuu Leaderin kotisivuilta. 
Kiinnostu ja innostu mukaan! Jatkan hank-
keen veturina palattuani nyt hoitovapaalta.  

Teksti ja kuvat: Monika Kokkonen

Laska-kylätapahtuma Kazárissa 2011 
keväällä.  Täällä kainuulainen ruisleipä, 
marjahillo, puu- ja käsityöt tulivat  tutuiksi. 
Esittelijänä Monika Kokkonen.

Ristijärven Martat esittelivät kainuulaista 
ruokaperinnettä kansainväliselle kyläylei-
sölle Kazárin Kokkiakatemiassa kevääl-
lä 2011. Kattilassa on kermainen lohikeit-
to, vieressä kainuulainen nyrkkirieska ja 
perinteinen marjavelli.

Vuosittainen hevostapahtuma 
Karancsberényissä. Vaunuja 
ajaa Kornél Torák, Kainuussa-
kin vieraillut, paikallisen hevos-
ystävien seuran puheenjohtaja, 
yrittäjä ja kyläkehittäjä. 
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Vuolijoen kylien imagon nostoa, aktivointia, nuorten kyläsuunnittelua, vanhusten virike-
toimintaa, valokuitua, kärkihankkeita ja ennen kaikkea tiedottamista – tätä kaikkea ja pal-
jon muuta on Meidän Vuolijoki –hanke. 

Kyläsuunnittelu ja kärkihankkeet. Kajaanin kaupunki pyysi kyliltään ns. kärki-
hankkeita. Vuolijoen kylät aktivoituivat ja esiin nousi monenlaista kehittämisideaa ja tar-
vetta. Valokuitu ja jätevesiasiat puhuttavat, kuin myös tieasiat. Uimapaikkojen kunnos-
tus, luistelukenttien ja latuverkoston ylläpitäminen – kylien väki on valmis tekemään oman 
osansa, mutta pienikin tuki tulee tarpeeseen. 

Meidän Vuolijoki  –hankkeen tehtävänä onkin lisätä vuoropuhelua kylien ja kaupunginosi-
en sekä virkamiesten ja päättäjien välillä. Tiedonkulun parantaminen eri tahojen, yhdistysten, 
yritysten, hankkeiden ja eri toimijoiden välillä on tärkeää ja haastavaa. Meidän siis pitää syn-
nyttää paljon uusia hankeideoita, etsiä niihin rahoituskanavat ja saada lisää toimintaa!

Tontti- ja asukaspörssi. Keräämme jo tietoja vapaista tonteista ja taloista. Vapaita 
asuntoja on myynnissä aika vähän ja tarkoituksena on löytää myös ns. hiljaisessa myynnis-
sä olevat kohteet. Vahvuuksia ovat tietysti kaunis luonto ja olemassa olevat lähipalvelut, jot-
ka pyritään säilyttämään ja edelleen kehittämään. 

Historia-kirja. ”Joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä”. Vuolijoen kylien historia-
kirjan kokoamiseen ja Vuolijoen perustilanteen kartoittamiseen projekti osallistuu olemal-
la mukana senioreiden muistelutapahtumissa.  Samalla keräämme tietoa vanhusten toiveista. 
Hanke on jo poikinut atk-kerhon, jossa voi aloittaa alkeista, ensimmäiseen kokoontumiseen 
tuli 17 senioria, joista neljällä oli oma läppäri mukana. Kylien historiakirjaan on jo kerätty 
valtavasti materiaalia ja valokuvia. Jämäkkyyttä kirjaan antaa mm. Oulun Yliopiston opin-
näytetyö Vuolijoen väestöhistoriasta, jota tekee Vuolijoelta kotoisin oleva Elisa Valtanen. 

Minun kotikyläni parhaat asiat. Haastoimme Vuolijoen alakoululaiset mukaan tuo-
maan esille kotikyliensä hyviä puolia. Aiheena on ”Minun Vuolijokeni – mitä hyvää ja kau-
nista näet ja koet kotikylässäsi?” Toteuttamistapa on vapaa ja odotamme innolla, millaisia 
valokuvia, piirustuksia, kertomuksia, runoja, yms. he saavat aikaan. Nämä työt ovat esil-
lä Vuolijoen Riihipihassa Wanhan ajan maaseutunäyttelyssä, jossa muita teemoja ovat bio-
energia ja lapset. Yläkoululaiset kutsutaan tekemään Meidän Vuolijoki –hankkeelle logo 
sekä keksimään hyviä iskulauseita kotikylille. ”Yönuokkarissa” on jo kerätty nuorten mie-
lestä hyviä asioita, mutta myös kehittämiskohteita. 

Projektipäällikkö on työrukkanen ja yhteystaho eri puolille. Jokainen voi esittää asioi-
ta projektiin. Meidän Vuolijoki haluaa tuoda esille alueen parhaita puolia ja toimia niin tie-
dottajana kuin myös asioiden edistäjänä eri tahoille. Motto: Turhautumisesta aktiiviseen 
toimintaan!

Turhautumisesta toimintaan!

MEIDÄN VUOLIJOKI

Meidän Vuolijoki –hanketta rahoittaa 
Oulujärvi Leader, hanke on kaksivuo-
tinen ja kestää vuoden 2014 loppuun. 
Hanketta hallinnoi Vuolijoen maaseutu-
yhdistys ry. Hankkeen ydinalue on Vuo-
lijoen neljä kylää: Käkilahti, Ojanperä, 
Kuusiranta ja Vuolijoen kirkonkylä. 

Meidän Vuolijoki -hankkeen 
tavoitteet:
•	Mukana	olevien	kylien	yhteistyön	edis-

täminen
•	 Uusien	asukkaiden	saaminen
•	 Vuolijoen	ja	vuolijokisten	imagon	nosto
•	 Vanhusten	asuinpalveluiden	ja	virike-

toiminnan kehittäminen
•	 Nuorten	aktivointi	ja	harrastetoimin-

nan kehittäminen
•	 Pitkäjänteinen	ja	vaikutuksellinen	

kehittämisprosessi, alueen toiminta-
edellytysten aktiivinen parantaminen

Wanhan ajan maatalousnäyttelyssä on 
tunnelmaa. Kuva: Pekka Hiltunen

Meidän Vuolijoki –hanketta alettiin suun-
nitella muutama vuosi sitten ja yhte-
nä tärkeimpänä tavoitteena oli säilyttää 
Vuolijoen alakoulu. Kuva lasten iloisesta 
luistelutapahtumasta, jonka järjesti Van-
hempainyhdistys hiihtoloman alkuun. 
Kuva: Marjo Valtanen

www.meidanvuolijoki.fi

WANHAN AJAN 
MAATALOUSNÄYTTELY 
13.-14.7.2013 
Tapahtumassa esiintyvät Mikko Ala-
talo, talotohtori Panu Kaila ja pellet 
Nelli&Niilo. Musiikkia lapsille ja aikuisil-
le. Näyttely on vuolijokisten ja Riihipiha-
museon säätiön yhteinen voimanponnis-
tus. Avoinna: la 9.30-17, su 10-17.

Tekstit: Marjo Valtanen
Meidän Vuolijoki –hankkeen projektipäällikkö
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K a i k i l l a  m u k a v u u k s i l l a

Paltamo kaikilla mukavuuksilla -kehitys-
hanke syntyi Paltamon asumistyöryhmän 
vuosien aikana kokoamien asioiden tulokse-
na. Mukana oli alueen yritykset, yhdistykset 
sekä eri osaamis- ja toiminta-alueilla vaikut-
taneita henkilöitä.

Lähdimme viemään eteenpäin asioita, jot-
ka kannustavat ihmisiä, yrityksiä ja yhtei-
söjä yhteistoimintaan. Tavoitteena on saada 
Paltamosta kiinnostava, kestävään kehityk-
seen perustuva, menestyvä, elinvoimainen ja 
vetovoimainen alue palveluineen.

Meillä on neljä kärkiteemaa. Paltamos-
ta kehitetään viihtyisä, haluttu ja turvallinen 
asuinympäristö. Paltamosta rakentuu loma-
asukasystävällinen vapaa-ajan viettoalue. Tääl-
lä on mukava pysähtyä, tänne saadaan uusia 
tapahtumia ja jo olemassa olevia kehitetään.

Projektipäällikön on tärkeää alussa selvit-
tää alueen toiminnallinen tila. Mitä on teh-
ty, keitä ovat aktiiviset tekijät ja mitä ongel-
mia asioiden eteenpäin viennissä on ollut.

Asioita käsitellään avoimesti ja laa-
jasti. Suurempi hankeryhmä, jossa on 
mukana omarahoitukseen sitoutuneet tahot, 
kokoontuu vuoden aikana 2-3 kertaa. Pie-
nempi ydinjoukko, kehitysryhmä, toimii 
hankkeen johtoryhmänä ja kokoontuu 1-2 
kuukauden välein. Jatkotoimiin johtaneet 
ideat jalkautetaan ja asiat viedään vielä idea-
riihi -tyyppisiin keskusteluihin. Omarahoi-
tukseen ja kehitystoimiin sitoutui etukäteen 
22 yritystä ja 3 yhdistystä.

Koulutusta. Hanketöinä toteutamme 20 
tunnin koulutusohjelman, joka jakaantuu 
3-4 koulutustilaisuuteen. Ensimmäiset oli-
vat jo huhtikuussa, aiheena tapahtumien jär-
jestäminen. Toinen aihepiiri on palvelutuot-
tajien koulutus, joka toteutetaan toukokuus-
sa. Muut aiheet ja ajankohdat tarkentuvat 
kevään aikana.

YhTeisen Tekemisen merkeissä
Tiedottamista. Paltamossa ratkaisu oli 

uuden asukaslehden tekeminen. Ensimmäi-
nen numero ilmestyi helmikuussa ja toi-
nen ilmestyy kesäkuussa. Se jaetaan Palta-
mon jokaiseen kotiin ja kesäasunnon omista-
jille kotiosoitteisiin. Ensimmäisestä lehdestä 
saimme hyvää palautetta. Nyt on jo varmis-
tunut lehden ilmestyminen neljä kertaa vuo-
dessa hankeajan jälkeenkin.

Ei vain keskustaajaman kehittä-
mistä. Paltamossa kannetaan huolta myös 
ympärillä toimivista kylistä. Olemme tavan-
neet kyläyhdistysten edustajat. 

Toivomme, että loma-asukkaamme löy-
tävät tiensä keskustaajamaan ostoksille ja 
tapahtumiin. Heistä voi löytyä kyläyhdis-
tyksiin uusia voimia, kunhan heidät vain 
hyväksytään mukaan.

Paltamossa on paljon pieniä tapah-
tumia. Suunnitelmassa kirjattiin tavoitteek-
si yhden uuden tapahtuman saaminen. Jo nyt 
on ilmaantunut uusia tapahtumia uusille koh-
deryhmille. Tällaisia ovat mm. hevosharrasta-
jat, joiden toimesta Paltamossa on elokuussa 
harjoitusravit poni- ja laukkalähtöineen.

Uuden porukan Paltamoon kokoaa myös 
karavaanarialueen avautuminen juhannuk-
seksi. Heille suunnitellaan ja järjestetään toi-
mintaa, joka toisi heidät Paltamoon vuosit-
tain. Moottoriurheilupuolelle uusia tuulia 
tuo moottoripyöräkerho, jonka perustamis-
kokous kokosi lähes 30 paltamolaista moto-
ristia mukaan. MC-Tervanpolttajiin pääsevät 
mukaan myös mopoilijat. Jotain tapahtumaa 
saadaan ehkä jo kesälle 2013.

Miksi pysähtyä Paltamossa? Tai 
mikä pysäyttäisi? Tämä saattaa olla hank-
keen vaikein asia. Liikennevirta Paltamon 
ohitse Ouluun, Kajaaniin ja Lappiin on saa-
tava poikkeamaan Paltamon palvelutarjon-
nan äärellä. Ideoita on tullut runsaasti. Ehkä 

liikenteen uudenlainen järjestely pysäyttäisi 
ja ohjaisi kulkijoita paremmin.

Miten Paltamoon uusia asukkaita 
ja yrityksiä? Kajaanin kupeessa sijaitseva 
Paltamo voisi olla houkutteleva vaihtoehto 
muuttajille. Tontteja on jo tarjolla kiinnostu-
neille, mutta niiden markkinointi ja tiedot-
taminen kaipaavat tehostamista. Paltamon 
helmi voi olla uusi asuinalue, Autioniemi. 
Uusilla asumisratkaisuilla se voisi houkutella 
laajemminkin muuttamaan Paltamoon. 

Muuttavaa muistetaan. Jatkossa lähe-
tämme uusille asukkaille, vastasyntyneille, 
yrityksensä tänne muuttajille, uusille loma-
asunnon rakentajille ja ostajille Tervetu-
loa -postikortin ja infopaketin, jonka sisäl-
töä muotoillaan sen mukaan, kuka on saa-
ja. Hanketyönä ideoitu paketti on valmis ja 
kunta on lupautunut jatkossa hoitamaan sen 
käytännön työt.

Selkeitä tavoitteita - jatkuvuus on 
tärkeää. Yhteisesti asetetuilla tavoitteilla ja 
niiden saavuttamiseksi tehtävällä päämäärä-
tietoisella työllä saadaan aikaan myös tulok-
sia. Jatkuvuuden turvaamistoimissa tulee 
pohtia, kuka vie saavutettuja asioita eteen-
päin jatkossa. Harvoin tämä tekijä on kun-
taorganisaatio, eli sen varaan ei jatkuvuutta 
voida rakentaa. Pitää löytää yhteistyötahoja, 
joilla on myös oma intressi jatkaa toimintaa 
yhdessä muiden kumppaneiden kanssa. Tal-
kootyön varaan ei voida pitkällä tähtäimellä 
asioiden hoitamista rakentaa. 
Ja mikä tärkeintä, kehityshankkeissa pitää 
uskaltaa jättää asioita myös tekemättä, jos 
resurssit, tarve ja jatkuvuus eivät näytä tur-
vatuilta.

Teksti: Kari Heikkinen, projektipäällikkö
Paltamo -Kaikilla Mukavuuksilla -kehityshanke

www.paltamo.fi
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tai Facebookisssa ”Eino Leino –talo”.
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Eino Leino –talo  KAJAANIN PALTANIEMELLÄ. 
Kulttuurimatkailukohde, joka tarjoaa nähtävää ja kuultavaa monen ikäisille. Talon 
perusnäyttelyihin kuuluvat näyttelyt Eino Leinosta ja hänen elämäntyöstään sekä 
uutena näyttely Elias Lönnrotista, talon toisesta kuuluisasta asukkaasta. 

Talo on perinnetalo, joka on rakennettu vuonna 1978, kun Eino Leinon synty-
mästä oli kulunut 100 vuotta. 

Taloa ja sen pihapiiriä vuokrataan myös yksityiskäyttöön ja erityisesti kesäisin 
talolla järjestetään paljon kesähäitä ja syntymäpäiviä. Talolle sopii tilaisuudesta 
riippuen 30-80 henkilöä juhlimaan ja sitä vuokrataan ympäri vuoden.

Eino Leino –talo on ollut nyt kaksi ja puoli vuotta Elias Lönnrot ja Eino Leino 
–seurojen omistuksessa.  Kun seurojen oma tulorahoitus on pientä, on talon yllä-
pitoon haettu ja saatu erilaisia avustuksia. Oulujärvi Leaderin tuen turvin on pys-
tytty kohentamaan talon energiataloudellisuutta hankkimalla ilmalämpöpumput 
sekä lisäämällä välikaton eristystä. Tukea on saatu myös Paltaniemen kesäteatterin 
näyttämörakenteisiin. 

Paltaniemi –päivät ja 
Eino Leino –talon 
KIRJAPAIVÄT 12.-14.7.2013. 

Talon kesän kohokohtiin kuuluvat jo kol-
matta kertaa järjestettävät Paltaniemi -päi-
vät ja Eino Leino -talon kirjapäivät 12.-
14.7.2013. Tuolloin sekä Eino Leino -talol-
la että koko Paltaniemen alueella tapahtuu! 
Talon pihapiirissä mm. antikvariaattikirjo-
jen myyjiä, erilaisia kirjailijaluentoja ja koko 
Paltaniemen alueella erilaisia kohteita, jotka 
muutoin ovat suljettuja. 

Runokahvila. 
TORSTAISIN kesällä talolla 
järjestetään”Runokahvila” yhteis-
työssä erilaisten kulttuuritoimijoi-
den kanssa. Ohjelmassa on mm. Kai-
nuun kirjailijoiden ja Kainuun Lau-
sujien esityksiä sekä erilaisia konsert-
teja. Tule nauttimaan!

Eino Leino -talon pihapiirissä ole-
vassa Lystinurmi-ladossa järjeste-
tään taas keskiviikkoisin yhteistyössä 
tanssikoulu Casamban kanssa tanssi-
kursseja ja latotansseja. Osallistua voi 
jokainen tanssista kiinnostunut. 

Paltaniemen kesäteatteri  KESÄN 2013 UUTUUS. 
Sitä valmistellaan ohjaaja-dramaturgi Anne Ballinin johdolla. Mukaan on saatu 
useita teatterista kiinnostuneita eri-ikäisiä ja -taustaisia harrastelijoita, ja mukaan 
voi edelleen ilmoittautua. Esitykseksi on valittu Eino Leinon ”Kivesjärveläiset”, 
jonka Anne on sovittanut lavalle sopivaksi. Kesäteatterin lava ja katsomo nousevat 
Eino Leino –talon pihapiiriin, Lystinurmi-ladon viereen rantatörmälle, joten lavan 
taustalta näkyy komea maisema Oulujärvelle. 

Pihapiirin lampaat 

OVAT ILAHDUTTANEET erityisesti lap-
sivieraita. Aitauksen rakentamiseen, uusiin 
tarvittaviin työkaluihin ja uusiin kirjahyl-
lyihin pystyttiin Leader-rahoituksen avul-
la panostamaan. Nyt talolla on myös laa-
ja Lönnrot-kirjasto. Yleisesti ottaen Leader-
rahoituksen tuoma apu on ollut korvaama-
tonta Eino Leino -talon ylläpitäjille.

www.einoleinotalo.fi 

Teksti Saara Uusiheimala-Huttunen, 
kuvat Eino Leino –talo
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Paltaniemen kylätalo,
KOULUSTA KYLÄTALOKSI. Kun koulu-
toiminta loppui 2010, Paltaniemen kyläyh-
distys osti kiinteistön itselleen vuon-
na 2011. Oulujärvi Leaderin tuella tilo-
ja remontoitiin. Tämä kylän keskus ja eri-
laisten kerhojen kokoontumistila sijait-
see aivan Paltaniemen kuvakirkon välittö-
mässä läheisyydessä, Oulujärven rannalla, 
keskellä kylän idyllistä maalaismaisemaa. 
Tilat sopivat mainiosti erilaisten perhejuh-
lien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi 
jopa 80 hengelle. 

Kahvio avoinna Paltaniemi –päivien ajan 
12.-14.7.2013.

www.paltaniemi.com 

www.kankarintaidehuvila.com

Kylätalo Heinis Sotkamossa voi ylpeillä todel-
la erikoisella kesänäyttelyllä, toki muillakin 
tekemisillään. Meneillään on kolmas Elävä Kai-
nuu Leaderin rahoittama hanke. Viime kesä-
nä valmistui kilparatatasoinen, ympäri vuoden 
käytettävä frisbeegolf-rata ja tänä kesänä sanee-
rataan pihapiirin toista rakennusta. Pääraken-
nuksessa on juhlatila 140 hengelle, suurtalous-
keittiö sekä huoneistoja yöpymiseen. Tilojen 
vuokraamisesta tulot pääosin muodostuvatkin. 
250 asukkaan kylällä kesäaikaa vilkastuttavat 
lisäksi lähes sadan kesämökin asukkaat. Kyläyh-
distyksessä on noin 180 jäsentä.

Heinis, TALO KYLÄN SYLISSÄ.

DiscgolfPark heinis, A2 –tason 18-väyläinen 
frisbeegolfrata on erinomaisessa pelikunnos-
sa. Pelaaminen on ilmaista omilla peliväli-
neillä. Kylätalolta saa vuokrattua välineitä ja 
kierroksen päätteeksi voi nauttia kahvilan tar-
jonnasta. 
kesäkuvis –leiri 24.-28.6.2013, kuvataidet-
ta  7-12 -vuotiaille lapsille, ohjaaja TaM Hele-
na Arffman.
’Vietä kesäpäivä heinämäellä´ 30.6.13 klo 13, 
kyläläisten ja kesäasukkaiden ohjelmallinen 
tapaaminen.
Ortodoksinen messu torstaina 4.7.2013 klo 9 
Kukkulan tsasouna, klo 12.30 lounas kyläta-
lolla.  
6.-14.7. suunnistuksen mm-kisojen ja rasti-
viikon aikaan vieraille tarjolla päivällinen päi-
vittäin klo 17.30 – 19.00.

Lisätietoja 
http:/koti.kainuu.com/kpokyla/
facebook: Heinis Vuokatti

Ralf Forströmin 
NÄYTTELY
Lavastaja, pukusuunnittelija ja 
näyttelyarkkitehti Ralf Forström 
juhlii 50-vuotista taiteilijauraa. 
Upeista lavastusten pienoismal-
leista, lavastuksista ja puvuis-
ta koottu näyttely oli avoinna jo vii-
me kesänä ja jatkuu vielä elokuul-
le, josta se siirtyy Helsingin teat-
terimuseoon. Ralf on asunut Sot-
kamossa kylätalon läheisyydessä 
olevalla Kukkulan tilalla vuosikym-
meniä ja asuu edelleen minkä töil-
tään ehtii. Kukkulan tilan pihapiiri 
ja tsasouna on yksityinen kulttuu-
rikohde. Tsasounassa järjestetään 
vuosittain heinäkuun 4. päivä ylei-
sölle avoin messu. 

Näyttely avoinna 18.8.2013 
saakka ma-pe klo 10-14, 
muulloin tilauksesta. 

Lisätietoja: 040-733 5828

Kankarin taidehuvila, 
KOULUSTA TAIDEHUVILAKSI

Ouluun ajellessa tai palatessa kannat-
taa poiketa Kankarin Taidehuvilassa, 
joka sijaitsee Vaalassa valtatie 22:n varrel-
la Oulun ja Kajaanin puolivälissä, etäisyys 
Kajaanista 80 km, Oulusta 100 km. Tääl-
lä Oulujärvi Leaderin tuella  entisen  kan-
sakoulun lämmitys vaihdettiin maaläm-
pöön ja nyt on valmistumassa tilat kehys-
tyspalvelulle. Kankarin taidehuvilassa on 
taidenäyttelyjä, maalaus- ja litografi akurs-
seja sekä residenssitoimintaa. Kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaassa hirsirakennuksessa 
heijastuu 1920-luvun klassismin leima.

Taidehuvila on kesällä avoinna 15.6.-
31.8.2013 päivittäin klo 12-18. Kesän 
näyttelyssä on esillä taidegrafi ikkaa ja veis-
toksia. Taiteilijoina ovat Suomen eturivin 
taiteilijat. 
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Luonto- ja Eräpalvelu 
KAIRA

Kiinnostaisiko jahti? Voit tilata toiveidesi 
mukaisen metsästysreissun, joka toteutetaan 
metsästysaikojen ja lupien puitteissa. Luon-
to- ja Eräpalvelu KAIRA tuottaa vastuullista 
eräpalvelua (Eräkaira) metsästäjille hirves-
tä lintujahtiin, lähes kaikille Suomessa luval-
lisille riistalajeille. Yritys vuokraa myös tun-
nelmallista Haukilammen eräkämppää 
Kajaanissa. Kokoontumistilaa on noin 50 
hengelle, majoitustilaa kuudelle, savusauna, 
luontopolku sekä mahdollisuus veneilyyn ja 
kalastukseen.
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Ärjän saareen 
KESÄRETKELLE!

Kesän yksi ehdoton käyntikohde on Ärjä. 
Tee tänne mukava päivän retki koko per-
heen kanssa tai pidempikin. Ympärillä on 
upea Oulujärvi, saaren kangasmetsät, hiek-
katörmät ja pitkät hiekkarannat houkuttele-
vat seikkailemaan. Vesibussi Ärjään liiken-
nöi 17.6.-11.8.2013 välisenä aikana päivit-
täin. Voit myös tilata oman yksityisen kulje-
tuksen vesitaksilla, joka liikkuu muuallekin 
Oulujärvellä. Saaressa on kesäkahvila Ärjän 
Onni.

Yrittäjä Mika Kopsa hoitaa kuljetukset, 
pyörittää kahvilaa sekä vastaa satamien hoi-
dosta ja kunnossapidosta. Vesibussin ja/tai 
räätälöidyn ohjelmapaketin voi tilata myös 
ryhmille, bussiin mahtuu 36 asiakasta. Kun 
etsit ideaa erilaiseen tapahtumaan, kysy mitä 
Ärjän Onni voisi sinulle tarjota.

www.arjanonni.fi

www.paltamogolf.fi

www.activeseniors.fi

www.erakaira.fi
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Sekä Ärjän Onni että Luonto- ja Eräpal-
velu Kaira ovat saaneet Oulujärvi Leaderil-
tä investointitukea yrityksen perustamisvai-
heessa.

Paltamo Golfin viereen avataan juhannukseksi uusi 50-paikkainen 
karavaanarialue.

Viime syksyn jäljiltä valmiusaste oli jo lähes 85 %. –Tämä investoin-
ti on osa laajempaa kokonaisuutta koko Kainuun matkailun kehittämi-
sessä. Meille on luonnollisesti tärkeää erityisesti golf-matkailun vahvis-
taminen. Haluamme teoil-
lamme rakentaa luottamus-
ta ja näyttää asiakkaille sekä 
yhteistyökumppaneille, että 
olemme tosissamme muka-
na koko Kainuun, mutta eri-
tyisesti Paltamon ja Mete-
linniemen kehittämises-
sä. Majoitus on ollut meil-
lä täällä ongelma jo pitkään, 
tämä on yksi askel eteen-
päin, mutta teemme edel-
leen tiivistä yhteistyötä majoituksen tiimoilta niin Sotkamon kuin Kajaa-
nin suuntaan, sanoo Paltamo Golf Oy:n toimitusjohtaja Reijo Riihimä-
ki. Ilman Oulujärvi Leaderin tukea en ehkä olisi lähtenyt tätä toteutta-
maan, se mataloitti kynnystä, sillä takana on muutoinkin mittavia inves-
tointeja. Tämä tuki ja Paltamon kunnan panostukset ovat tärkeitä, täs-
sä ei jää yrittäjänä yksin, vaan kaikilla on selkeät tavoitteet ja visio tule-
vaisuudesta.

-Pienistä palasista täällä jo muodostuu monipuolinen kokonaisuus, jos-
sa on erilaisia elementtejä eri kohderyhmille ja hyviä syitä ohikulkijoil-
le pysähtyä mennen tullen Paltamoon pidemmäksikin ajaksi. Toivomme, 
että saamme karavaanareista uusia harrastajia golfin pariin, mutta myös 
muiden alueen yritysten asiakkaiksi. Yksi merkittävä lisä on myös vieras-
venesataman polttoainejakelu ja Oulujärvelle suuntautuvien uusien pal-
velujen toteutuminen. Monipuolisuuden myötä voimme vahvistaa myös 
alueen markkinointia, sanoo Riihimäki. Omia ensi kesän tavoitteitam-
me on liikevaihdon kasvattaminen, kesän keleistä riippuen viime vuosi-
na kentällä on pelattu 15.000-17.000 kierrosta, joista puolet on vieraspe-
laajien pelaamia.

Paltamo Caravan 
– UUSI KARAVAANARIALUE PALTAMOON

Elävä Kainuu Leaderin rahoittamassa hankkeessa kerätään tallennet-
tavaa perinnetietoa, jota myös hyödynnetään maaseutumatkailun kehit-
tämisessä ja Kainuun luonnon ja maiseman markkinoinnissa. Hankkeen 
kansainvälinen oppimiskumppani on kyproslainen Delcract Ekomuseo, 
jonka kanssa kehitetään alueiden Ekomuseo-toimintaa yhteisen  
Treasures from the Past kehitysprojektin kautta. Tutustu Pohjois-Kyp-
roksen opintomatkan kuulumisiin, tuleviin tapahtumiin sekä jo tuotet-
tuun materiaaliin nettisivulla.

Active Seniors - Kainuun Helmiä 
PERINNETIETOA KARPPALAN EKOMUSEOON
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www.kitkanviisas.fi 

www.huuskolantila.net

Kainuun vilkkain ammattikalastajien satama Kajaanin Koutalahdessa on 
kunnostettu ja laajennettu syksyn ja talven aikana, remontti valmistui helmi-
kuussa. Kalastajien käyttöön on tullut uutta tilaa noin 125 m2 ja entisiä tiloja 
on kunnostettu. Uuteen osaan on sijoitettu fi leeraustila, jäähileasema ja kaik-
ki kylmätilat (tulevan ja lähtevän kalan kylmiöt, pakaste ja perkausjätepakas-
tin).  Entisiin tiloihin jää sosiaali- ja kalan alkukäsittelytilat. Lisäksi jätevesi-
puhdistamo on uusittu. Kevään aikana tiloihin hankitaan tarvittavat koneet ja 
laitteet, kuten pöydät, käsittelyastiat, kalan halkaisulaite, lavojen siirtovälineet 
ja siivouskoneet. 

Koutalahden kalasatamaa hallinnoi Kajaanin kaupungin kalas-
tuspalvelut. Kalastusmestari Tauno Heikura kertoo, että rekisteröitynei-
tä käyttäjiä on noin 30 henkilöä. Aiemmin ongelmana oli tilanahtaus, mutta 
toteutettu kunnostus mahdollistaa kaikkien kalastajien tilojen käytön ja uusi-
en kalastajien alalle tulon. Uudet tilat täyttävät kaikki elintarvikelain vaati-
mukset, mikä on perusedellytys kalasataman käytölle myös tulevaisuudessa.

Rakennussuunnittelun on rahoittanut Kainuun ja Koillismaan Kalaleader, 
rakennus- ja laiteinvestoinnit Kainuun ELY-keskus.

Aitoja makuja MAATILALTA!
Huuskolan Jäätelön tilameijerin tuo-

tanto Sotkamossa laajenee. Tammikuussa 
2012 avatun meijerin valikoimissa on jääte-
lön lisäksi ollut jo maitotuotteita ja jogurt-
teja. Uuden juustokattilan myötä valikoi-
maan saadaan myös juustot. –Nyt alkuun 
valmistamme kesän sesonkiin sopivia tuot-
teita, esimerkiksi grillattavaksi tai salaat-
teihin sopivaa juustoa, kertoo yrittäjä Sir-
pa Lukkari.

Kannattaa poiketa ostoksilla ja herkutte-
lemassa! Huuskonniemen tilamyymälä on 
kesällä avoinna päivittäin. Lisäksi pidäm-
me Vuokatin jäähallilla kahviota, josta saa 
myös jäätelöä, mutta lisäksi muita herkkuja 
ja pikkusuolaista.

Lisätietoja kesän aukioloajoista ja tuot-
teista tarkemmin nettisivuilta. Yritys on 
saanut tukea investointeihin Kainuun ELY-
keskuksesta.

Kajaanin Koutalahden kalasataman 
REMONTTI VALMIS

”Kitkan viisas” 
sai EU:n 
ALKUPERÄNIMISUOJAN

Koillismaalaisesta Kitkan Viisas 
-muikusta tuli ensimmäinen suoma-
lainen kala, joka sai EU:n alkuperäni-
misuojan maaliskuussa, koko Euroo-
passa alkuperänimisuojattuja tuottei-
ta on 560 kpl. -Hakuprosessi on kes-
tänyt lähes kolme vuotta. Kainuun ja 
Koillismaan Kalaleader on toiminut 
käytännössä hakemusprosessin hoita-
jana yhdessä Koillismaan Luonnonka-

la Oy:n kanssa, kertoo aktivaattori Teuvo Hatva. 
Nimisuojan turvin on tarkoitus tehostaa muikun markkinointia ja tehdä 

koillismaalaista kalaa muutenkin tunnetuksi. Suunnitelmissa on myös lähen-
tää yhteistyötä matkailusektorin kanssa ja varsinkin Rukan alueen matkailu-
yrittäjät odottavat innolla kalataloudesta uutta vetovoimatekijää alueelle.

Lähiruokabuumi ja erilaiset ruokaskandaalit ovat nostaneet 
ruoan alkuperän korostetusti esille. Esimerkiksi savolaiselle Puruve-
den muikulle on myös haettu alkuperänimisuojaa. Hakemus on tällä hetkel-
lä EU:n kuulemismenettelyssä. Olisiko Kainuussa muita elintarvikkeita kuin 
”Kainuun rönttönen” jolle voisi hakea suojausta EU:n suojamenettelystä ja 
näin saada hyötyä markkinoilla? 

Tekstit ja lisätietoja:
aktivaattori Teuvo Hatva, puh. 050 434 0150

sai EU:n
ALKUPERÄNIMISUOJAN

-muikusta tuli ensimmäinen suoma-
lainen kala, joka sai EU:n alkuperäni-
misuojan maaliskuussa, koko Euroo-
passa alkuperänimisuojattuja tuottei-
ta on 560 kpl. -Hakuprosessi on kes-
tänyt lähes kolme vuotta. Kainuun ja 
Koillismaan Kalaleader on toiminut 
käytännössä hakemusprosessin hoita-

-Aina kun mietit vanhasta laadukkaasta 
kalusteesta luopumista, mieti ensin, voisiko 
se elää uutta elämää entisöitynä, sinulla tai 
kierrätyksen kautta jossain muualla, muis-
tuttavat Teija Kemppainen ja Sanna Här-
könen. Se on ekoteko, vanhasta kalusteesta 
saa hienoja verhoilemalla ne uudelleen, jos 
runko on hyvä. Yrittäjät tarjoavat monipuo-
lisesti entisöintipalveluja verstaassaan Tans-
kasentiellä, joka remontoitiin Oulujärvi 
Leaderin tuella. – Meiltä järjestyy verhoilut, 
entisöinnit, verhoilutarvikkeet, kankaat ja 
uusimme myös erilaisten kulkupelien patjat 
ja istuimet, näin kesäsesongin alkuun nekin 
kannattaa tarkistaa, tytöt vinkkaavat.
Facebook teijan ja sannan verhoilu, 
puh. 040-419 2361

Teijan ja Sannan 
Verhoilu KAJAANISSA
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Tervamäen luomu- ja perinnetilalla Sotkamon Sumsalla katsel-
laan tulevaan kesään uusin ajatuksin. Muutos oli myös itselle mah-
dollisuus ja sen huomasi isännän rooliin tarttunut Vesa Niska-
nen, joka palasi omalta kierrokseltaan vaimonsa Annaleenan kans-
sa takaisin maalle jatkamaan perheen tilaa. Sattumien summaa vai 
aitoa maalaisjärkeä? Tekniikka ei tuntunut omalta alalta, kaupun-
kiasuminen ahdisti ja päätös oli helpompi, kun Annaleena näytti 
vihreää valoa. -Täällä pärjää, kun ymmärtää maaseudun mahdolli-
suudet. Meille yrittäjinä on tärkeää nähdä oma roolimme maaseu-
dun tulevaisuuden tekijöinä, mutta tuntea myös asiakkaiden muut-
tuvat tarpeet. Vanhempani Martti ja Lea ovat luoneet hyvän pohjan 
luomun, perinteiden ja luonnon ympärille, sanoo Vesa. 

Sukupolvenvaihdos tehtiin vuoden 2013 alussa. Edellinen 
vuonna 1985 Martti ja Lea Niskasen vaihtuessa sukutilan jatkajiksi. 
Silloin vielä lypsettiin lehmiä, joista luovuttiin vuonna 2001. Siirty-
minen 100 % luomuun sekä pelloilla että emolehmätuotannossa oli 
ratkaisu, joka istuu tähän päivään, maisemaan ja perinnetilan ima-
goon mainiosti. 

Matkailu tuli kuvioihin kesällä 2008. Ideoita ja mahdolli-
suuksia paketoitiin Martin suorittaessa Vuokatti-opistossa kolmi-
vuotisen luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Tilan tulot tule-
vat maatalouden lisäksi metsätaloudesta ja matkailusta. Tervamäel-
tä avautuvat upeat maisemat joka suuntaan ja perinnepihapiiri eläi-
mineen ja rakennuksineen on luonnollinen ja konstailematon koko-

monitoimitila sai jatkajat. Tervamäen perinnetila

LUOTTAA LUOMUUN JA EMOLEHMIIN, VAALII PERINTEITÄ 
JA KEHITTÄÄ MATKAILUA

naisuus maanläheistä elämää, arkea, yrittämistä ja yhdessä tekemis-
tä myös asiakkaiden kanssa. Martti on tunnettu tenori ja Lea Sot-
kamon kesäteatterin pitkäaikainen näyttelijä, joten tässä kulttuu-
rikodissa ei koeta ohjelmapulaa, yhdessä tai erikseen aina järjestyy 
jotain yllätyksellistä elämystä erilaisiin asiakkaiden tilaisuuksiin. 
Aikaisemmin Lealla oli kotona myös tila kampaamo- ja parturipal-
veluille, nyt asiakas voi tilata palvelun kotiinsa.

Jokaiselle riittää töitä! Sukupolvenvaihdos vapauttaa Martin 
ja Lean navetan töistä, lomitukset ja kiireapu vielä hoituvat, muu-
toin he ovat edelleen mukana tilan toiminnassa hyvinkin aktiivises-
ti. Heille on valmistumassa oma, uusi perinnetalo kodiksi pihapii-
rin tuntumaan. Myös uuden rantasaunan rakentaminen työllistää 
koko joukkoa muiden töiden lisäksi. Annaleenan biologian opin-
tojen kandidaatintyö mansikanviljelystä on loppusuoralla ja kesän 
hän työskentelee tutkimusapulaisena Sotkamon MTT:n tutkimus-
asemalla. -Tulevaisuus hänen osaltaan on vielä avoin, vaihtoehtona 
voi olla myös oma ura tilan ulkopuolella, mutta kyllä tilallakin töitä 
riittää, valinta on hänen, sanoo Vesa.

Aikamatka 50-luvulle! Tilan pihapiirissä voi tutustua perin-
teisiin maatilan töihin, työvälineisiin, rakennuksiin ja eläimiin. On 
pässiä, lampaita, vuohia, suomenhevonen, kukko kanoineen, kani 
ja joukossa myös kaksi kyyttöä. Vuosittaiset kävijämäärät ovat kas-
vussa. Tarjolla on monipuolisesti katoavaa kulttuuria, oppimisym-
päristöjä, aitoa luontoa ja näihin liittyvää osaamista, jota aktiivises-
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Martti, Lea, Annaleena ja Vesa Niskanen tar-
joavat aitoja maaseudun elämyksiä ja esittele-
vät entisajan arkipuuhia. Täällä on vielä aitoa 
kesäheinän tuoksua. Talven kirkkaalla säällä voi 
nähdä Vuokatin.

Tilan päärotu on Simmental. Emot  poikivat 
huhti-toukokuun aikana, joka on karjanhoidon 
osalta kiireistä aikaa, valvontaa ja avustamista 
tarvitaan, jotta pienet vasikat saadaan hyvin elä-
män alkuun. Emot hoivaavat vasikoitaan laitu-
milla toukokuusta syyskuun loppuun. Sitten ne 
siirtyvät luomukasvattamoihin, viime syksynä 
Pohjanmaan suunnalle. 

Kauden alussa tehdään aitaukset, sen jälkeen 
hoito on lähinnä valvontaa, lauman siirtoja loh-
koilta toisille ja kivennäisrehun jakelua. Pihatos-
ta käsin eläimet voivat loppusyksyllä vielä liik-
kua ulkosalla pidempäänkin.  Talvella karjanhoi-
to on lähinnä ruokintaa, tarkkailua, lannanpois-
toa ja kuivittamista. Tilalla on peltoja 50 hehtaa-
ria, laitumia 10 hehtaaria, lisäksi on perinnebio-
tooppikohteita, joita laiduntavat niin emolehmät, 
lampaat, kyytöt kuin myös tilan hevonen. 
Kesäkuvat: Perinnetila Tervamäki.

www.tervamaki.net

ti vaalitaan. Marjastus-, kalastus- ja metsästysretket ovat suosittuja, 
erityisesti metsästyskausi on muodostunut vilkkaaksi sesongiksi. 

Erilaisten teematapahtumien lisäksi perheille, koululaisille ja 
muille maaseudun elämästä kiinnostuneille ryhmille järjestyy 
monipuolinen ohjelma ruokailuineen ja majoituksineen. Tilalla jär-
jestetään myös erilaisia asiakkaiden juhlia. 

Nyt hihat on kääritty ja tositoimet edessä. Päätös on teh-
ty. Vesan vinkki muille omaa tulevaisuuttaan maaseudulla pohti-
ville on selkeä, harkitse tilanne tarkkaan, mieti miten ja mitä teki-
sit tilalla toisin, kuuntele myös ulkopuolisia asiantuntijoita. – Laa-
dukkaan kotimaisen ruoan ja puhtaan luonnon arvostus tulee tule-
vaisuudessa vain kasvamaan, joten meitä suun ja mielen ravinnon 
tuottajia tarvitaan jatkossakin.

Tervamäen tila on myös mukana Elävä Kainuu 
Leaderin rahoittamassa 27 Summits Kainuu - maa-
tilamatkailu tutuksi kansainvälisessä hankkees-
sa, jossa mukana on kaikkiaan 27 maata. Kohteista 
muodostuu Euroopan laajuinen maatalousmatkai-
lun verkosto. Tilojen toimintaa kuvataan ja materi-
aaleista tuotetaan lopuksi yhteinen elokuva. 

Lisätietoja: www.europe27.eu
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Huutolan tila Suomussalmella tuottaa energiansa itse. Kuusi kuutiota lietelantaa ja 
1000 kg säilörehua vuorokaudessa käyttävä laitos lämmittää tilan kaksi asuinraken-
nusta ja kaikki lämmitystä vaativat tuotantorakennukset sekä käyttöveden. 

Tavoitteena on tuottaa noin 150.000 kilowatin sähkönkulutuksesta 80 % biokaasulla. Sys-
teemi nojaa valtakunnanverkkoon, jonne menee jonkin verran tasausvirtaa. Kulutushuippu-
na tai käyttökatkoksen aikana suunta on päinvastainen. -E.ONin kanssa yhteistyö on sujunut 
hyvin, mutta sähkön syöttämisestä verkkoon en ole vielä tehnyt myyntisopimusta, sanoo yrit-
täjä Markus Moilanen.

Markus Moilasen kotitilalle valmistui vuonna 1998 uusi navetta, jonne 2005 hankit-
tiin lypsyrobotti. Robotin myötä aikaa vapautui uusille haasteille vastuun navetasta siirtyes-
sä enemmän vaimolle Marja-Riitalle. Nyt takana on 4000-5000 tuntia omaa suunnittelu- ja 
urakointityötä vaatinut biokaasulaitos, joka toimii kuten oli tarkoituskin.

Oppia Saksasta. Oman biokaasulaitoksen toteuttamisessa Metsäkeskuksen Tulipasilli-
hankkeen Saksan matka oli merkittävä. -Saksassa näissä asioissa ollaan jo pitkällä. Elettiin 
vuotta 2008 ja kiertelimme erilaisissa biokaasulaitoksissa. Kuvasin ratkaisuja ja imin kaiken 
mahdollisen tiedon. Ilman reissua en olisi saanut tätä itse toteutetuksi, hän toteaa. Ammatti-
apua olen tarvinnut suunnitelmien puhtaaksi piirtämiseen, kantavien rakenteiden suunnitte-
luun, paloluokituksiin sekä generaattorin sähkösuunnitteluun ja toteutukseen.

Investointiavustuksen ja korkotukilainan pohjaksi laadittu kustannusarvio oli 257.943 
euroa. Lämmöntuotanto käynnistyi 2012 helmikuussa, sähköntuotanto marraskuussa. 

- Nyt olemme saaneet lopulliset laskelmat kasaan. Välillä jo haaveilin pääseväni alle 
200.000 euron, mutta kustannukset nousivat lopulta 262.500 euroon. Summaan sisältyi 
2000 kuution lietesäiliö ja kolmasosa seosrehuvaunun hankintahinnasta. Omalle työlle ei ole 
laskettu rahallista arvoa.

Lannoitehyöty parantaa kannattavuutta. -Takaisinmaksuajaksi on laskettu 11.5 
vuotta. Valmiina ostettavien laitosten takaisinmaksuajat hipovat 20-30 vuotta. Meilläkin 
aika olisi pidempi, jos emme saisi tästä merkittävää lannoitehyötyä. Lannoitelasku tipahti 
12.000 eurolla, mikä on iso summa vuodessa. 

Prosessin tuloksena syntyvä käsittelyjäännös on kasveille käyttökelpoisempaa lannoitetta 
kuin raakaliete. Se on myös hajuttomampaa ja sitä voi käyttää myös talojen läheisyydessä, jol-
loin myös lannanlevitysala kasvaa.

-Laitos tuo merkittäviä säästöjä, mutta ne ovat aina tilakohtaisia, muistuttaa 
Markus. Aiemmin toinen asuinrakennus lämmitettiin öljyllä, jota kului 3000 litraa. Toisen 
lämmityksen tarvittiin puuta. Lannoitehyödyn lisäksi lämmityskustannuksista tuleva säästö 
on huomattava. Päivittäin teen kolme tarkistuskierrosta, noin tunti päivässä korkeintaan riit-
tää käytön ylläpitoon.

-Lupien kanssa ei ollut ongelmia. Emme tarvitse erillistä ympäristölupaa, kun emme 
ota ulkopuolisia jätteitä. Valtiovallan puolelta tämä kaipaisi erilaisen rahoituksen, koska val-
miina ostettavat laitokset ovat kalliita. Myös verkkoon myymisen pitäisi olla kannattavam-
paa, sanoo Markus. Lisäksi prosessissa syntyvään ravinteikkaaseen lannoitteeseen voisi koh-
distua ympäristötuen lisätoimenpiteenä korvattavaa tukea. Nämäkin toimet lisäisivät kannat-
tavuutta merkittävästi ja toimisivat porkkanoina asiaa pohtiville tiloille.

-Nyt kun systeemi on valmis, sitä voi jo itsekin tarkastella helpottunein mielin, esitel-
lä muille, nostaa esille hyödyt, kertoa kustannuksista ja käyttökokemuksista. Tämä oli ras-
kas, mutta mielenkiintoinen projekti, toteaa Markus. Tästä on hyvä lähteä uusien haasteiden 
pariin miettimään vaikkapa, kuinka saamme biokaasun tilan ajoneuvokaluston käyttöön.

maaTilan uusi e
nergiaraTkaisu

SÄHKÖ JA LÄMPÖ OMASTA 
BIOKAASULAITOKSESTA

Tämä systeemi toimii hyvin, haaveis-
sa on jatkossa tankata biokaasua tilan 
kulkupeleihin, sanoo Markus Moilanen.

Biokaasulaitoksen rakennukset 
vasemmalta alkaen, reaktori, lisäsyö-
terakennus sekä konehalli, jossa sijait-
see generaattorihuone.

Tahtotila uusiutuvan energian tuotan-
toon ja käyttöön on selkeästi olemassa, 
monella maatilalla näitä ratkaisuja mie-
titään tosissaan. Kaikkiaan maatiloilla 
Suomessa on sähköä tuottavia laitoksia 
kymmenkunta.
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BIOKAASU 
HYÖDYTTÄÄ 
MAATILAA, 
YMPÄRISTÖÄ JA 
ALUETALOUTTA

Hajautettu energiantuotanto tukee alueta-
loutta monin tavoin. Kun lämpöä, sähköä ja 
liikennepolttoainetta tuotetaan paikallisis-
ta raaka-aineista, eurot jäävät hyödyttämään 
oman alueen taloutta. 

Biokaasun avulla maatila voi olla energia-
omavarainen. Maatiloilla on mahtavana raa-
ka-ainepotentiaalina lanta ja peltobiomassat. 
Lisäsyötteiksi kelpaavat vaikkapa grilliöljyt 
ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat, joiden 
vastaanottamisesta tila saa tuloja.

Puun energiakäytössä olemme Kainuus-
sa edelläkävijöitä. Biokaasu tuo uusiutuvan 
energian palettiin yhden lisän ja mahdolli-
suuden liikennepolttoaineen valmistamiseen. 

EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen, jon-
ka mukaan vuonna 2020 koko EU:n alueel-
la tulee olla metaanin tankkausasemia 150 
kilometrin välein. Maakaasuverkon ulko-
puolella metaania voidaan tuottaa biokaasu-
prosessissa. 

Energiahyödyn lisäksi biokaasuntuotanto 
hyödyttää ympäristöä. Avoimesta lietesäiliös-
tä kupliva metaani saadaan talteen. Metaani 
lisää kasvihuoneilmiötä 21 kertaa hiilidioksi-
dia enemmän. 

 Käsiteltävän materiaalin typpi muuttuu 
prosessissa liukoiseen muotoon, joka on hel-
posti kasvien käytettävissä. Tila säästää lan-
noitteiden hankinnassa, ja runsaasti energiaa 
ja luonnonvaroja kuluttavaa lannoitevalmis-
tusta voidaan vähentää.

Valtion niukat tukitoimet hidastavat bio-
kaasuteknologian yleistymistä. Esimerkki-
tiloja on vielä vähän, eikä laitevalmistajille 
ole kertynyt kokemusta toimivista laitoksis-
ta. Biokaasuinvestoinnin takana onkin usein 
asiaan perehtynyt isäntäväki, näin myös 
Suomussalmen upeilla esimerkkitiloilla. 

Elina Virkkunen
Vanhempi tutkija
MTT Sotkamo 

Oletko kiinnostunut maaseudun ympäristöliiketoiminnasta? Tarjoat-
ko yrittäjänä jo ratkaisuja ympäristöhaasteisiin tai luonnonvarojen ja energian sääs-
töön? Tai kenties suunnitteletko vasta alalle siirtymistä tai laajentamista? 

Oman toimintaympäristön oivaltaminen auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea 
tällä nopeasti muuttuvalla alalla on tehtävä menestyksen eteen. Kannattaa myös 
pohtia, keiden kanssa kannattaisi tehdä yhteistyötä. Älä jää miettimään ratkaisuja 
yksin. Nyt tarjolla on loistava mahdollisuus saada uutta näkökulmaa, uusia toimin-
tamalleja ja tietoa oman liiketoimintasi kehittämiseen.

Oletko pohtinut, mikä yrityksesi tilanne on nyt ja mitä haluaisit olla 
huomenna? Jos mietit laajentamista, etsit uusia myyntikanavia, tarvitset vinkke-
jä markkinointiin tai ideoita tuotekehitykseen - sinun kannattaa ottaa tämä haas-
te vastaan. 

Etsimme ympäristöliiketoiminnan alueelle laajentavia tai jo siellä toimi-
via maaseudun mikroyrityksiä yhdessä pohtimaan alan kehittämistarpeita ja nii-
den ratkaisuvaihtoehtoja, kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä ja verkostoitu-
maan. Järjestämme mm. yhteisiä leiripäiviä ja tutustumismatkoja yrittäjille tärkei-
siin kohteisiin. Tämä kaikki on nyt mahdollista ilman kustannuksia, panoksesi on 
vain oma aika ja halu kehittää liike-
toimintaasi, painottaa asiamies Mika 
Kärki.

Kysy lisää! 
Mika Kärki, puh. 044 771 9030

Potkua maaseudun 

YMPÄRISTÖLIIKE-
TOIMINTAAN

-Nyt on jo starttaamassa kak-
si aihiota, joista toinen Kainuus-
sa. Lisäaihiot ovat tervetulleita, 
sanoo Mika Kärki. Yhteys vain 
minuun, niin lähden junaile-
maan asioita eteenpäin.

Tämän vuoden mittaisen ylimaakunnallisen hankkeen toteuttaa Aluekehitys-
säätiö ja Envitecpolis Oy. Rahoitus tulee neljästä Leader-ryhmästä. Kainuus-
sa hanketta rahoittavat sekä Oulujärvi Leader että Elävä Kainuu Leader, lisäk-
si mukana ovat Pohjois-Savo ja Etelä-Savo.

- Energiatuotanto uusiutuvista  
energialähteistä

- Lämmön/energian tehokas  
käyttö

- Jätevesien käsittely
- Jätehuolto
- Maaperän sekä pohja- ja  

pintavesien suojelu ja puhdistus

Esimerkkejä ympäristöliiketoiminnasta

- Luonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman suojelu

- Ympäristönsuojeluun liittyvät  
toimenpiteet

- Uusiutumattomien luonnon- 
varojen hallinta

- Ulkoilman ja ilmaston suojelu
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Pitkin vuotta 2012 eri sidosryhmäko-
koonpanoissa keskustelimme maatilayrit-
täjille järjestettävän kyselyn suorittami-
sesta. Kyselylle ilmeni tarvetta. Halusim-
me lähestyä yhteisiä asiakkaitamme. 
Kysellä kuulumisia, toiveita ja kehittä-
misajatuksia, joita voisimme yhdessä vie-
dä eteenpäin. Kainuun ELY-keskus päätti 
ostaa kyselyn suorittamisen kilpailutuk-
sen jälkeen ProAgria Kainuulta. 

Lokakuussa 2012 suoritettu maatilakyse-
ly tuotti arvokasta tietoa Kainuun maatalou-
den tilasta ja yrittäjien tulevaisuuden odo-
tuksista. Ilmapiiri vaikuttaa ihan positiivisel-
ta, vaikka kysely tehtiin heti sateisen kesän 
jälkeen syksyn kynnyksellä. Saimme 975 
lähetettyyn kyselyyn 304 vastausta. Vastaus-
prosentti oli 31 %, joka on todella hyvä. 

Kyselyllä halusimme erityisesti myös akti-
voida maatilayrittäjiä miettimään oman 
tilan kehittämistä ja saimmekin 67 asiantun-
tijapyyntöä erilaisten tilojen kehittämistar-
peiden tiimoilta. Saimme hyvää taustatietoa 
ohjelmakauden 2014–2020 suunnitteluun, 
jotta maatalouden neuvonta, koulutus sekä 
investointi- ja kehittämisrahat kohdentuisi-
vat Kainuussa oikeisiin tarpeisiin.  

Vastaajista sukupolvenvaihdosta 
suunnittelee 2-10 vuoden sisällä 65 tilaa, 
joista 40 tapauksessa jatkaja on tiedossa. 
Maidontuottajista samana aikana sukupol-
venvaihdosta suunnittelee 21 tilaa. Vastan-
neista 120 tilalla on lähivuosina suunnitteilla 
noin 200 erikokoista investointia mm. sala-
ojitusta, kuivaamoja, tuote- ja konevarastoja 
sekä tuotantorakennuksia. 

Tilat ovat kiinnostuneita myös bioener-
gian tuottamisesta ja käytöstä, etenkin bio-
kaasusta. Asiantuntija-apua suunnitteluun ja 
toteutukseen yrittäjät saavat mm. Maaseutu-
rakentamisen MARA – hankkeesta. Raken-
taminen suunnitteluineen on useampivuo-
tinen prosessi, tälläkin hetkellä hankkeen 
valmennuksissa on mukana noin 45 maati-
layrittäjää.

Asiantuntijoiden kanssa halutaan keskus-
tella myös tuotantosuunnan muutoksesta, 
suoramyynnistä, kone- ja tilayhteistyöstä, 

Maatilakyselystä monipuolista 

TIETOA KAINUUN 
MAATALOUDEN KEHITTÄMISEEN

työhyvinvoinnista sekä tilan taloustilantees-
ta. Koulutusta ja neuvontaa toivottiin eten-
kin maataloustuista, taloudesta ja maidon-
tuotannosta.

Tuotantosuunnan muutosta suunnittelevat 
tilat etsivät maatalouden rinnalle tai erik-
seen myös muuta yritystoimintaa. Luomu 
kiinnostaa, onhan Kainuussa kokonaispelto-
pinta-alasta luomussa jo noin 23 prosenttia, 
koko maassa vain kahdeksan prosenttia.

Koko Kainuun tilamäärään suhteutet-
tuna maidontuottajista 57 % jatkaa toimin-
taansa ennallaan ja 18 % laajentaa. Vastan-
neissa on myös lypsy- ja nautakarjatiloja, jot-
ka suunnittelevat lopettamista seuraavan vii-
den vuoden aikana. Nautakarjatilat ovat 
kiinnostuneita hakemaan kannattavuuden 
kasvua mm. suoramyynnistä. 

Luonnollisesti on hankala suunnitel-
la tulevaisuutta ja miettiä investointeja, jos 
tilalla ei ole jatkajaa.  Helposti unohdetaan, 
että myös pieni ja hyvin hoidettu tila voi olla 
kannattava. Kaikki maatilat kokoon katso-
matta ovat tärkeitä Kainuussa. Satsaukset 
mm. työympäristön ja eläinten hyvinvointiin 

auttavat jaksamaan. On muistettava, että 
pienikin investointi on päätös jatkamisesta.  
Lopettamista pohtivien kannattaa keskustel-
la asiantuntijoiden sekä nuoremman polven 
kanssa ja miettiä vaihtoehdot tarkkaan myös 
jatkamisen näkökulmasta. Hallittu maatilan 
lopettaminen on myös asiantuntemusta vaa-
tiva toimenpide.

Suurin osa luopumisiässä olevista 
maatilayrittäjien tiloista on kokoluok-
kaa noin 20–35 lehmää ja tässä on mahdolli-
suus uusille sukupolvenvaihdoksille ja tilan-
pidon aloittamisille, joita ensi vuodelle odo-
tamme enemmän. Luopumistuki-ikä nousee 
uuden ohjelmakauden vaihtuessa 2014. 

Viime vuonna Kainuun ELY-keskuk-
sen kautta rahoitettiin seitsemän tilanpidon 
aloittamista, lisäksi on tehty noin viisi muu-
ta vaihdosta, joissa tuen edellytykset eivät 
täyttyneet. Tätä juttua kirjoittaessa on tänä 
vuonna 2013 ELY-keskuksessa rahoitettu 
kaksi tilanpidon aloittamista. 

Kainuun maatalous voi kohtuullisen 
hyvin ja tilalukumäärään nähden investoi 
aktiivisesti. Omaa työhyvinvointiaan arvi-
oitaessa pääosa vastaajista koki sen kohtalai-
seksi, kolmasosa hyväksi ja kymmenen pro-
senttia huonoksi. 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjal-
ta kehittämiseen saatiin uusia näkökul-
mia ja painopistealueet tarkentuivat. Maa-
tilojen sidosryhmien ja kehittämishankkei-
den asiantuntijoille jätetyt pyynnöt on viety 
eteenpäin. Ne yrittäjät, jotka eivät nyt osal-
listuneet kyselyyn, voivat ottaa yhteyttä suo-
raan eri asiantuntijoihin. 

Lisätietoja tutkimuksesta:
Eeva Heikkinen, yritystutkija
Kainuun ELY-keskus
Maaseutu ja energia – yksikkö
puh.  0295 023 539 ja

Sari Leinonen, ympäristöneuvoja
ProAgria Kainuu
puh. 044 320 1641

Emolehmätilallinen Markku Alasalmi (vas.) 
Vuolijoelta voitti vastaajien kesken arvotun 
palkinnon. Moottorisaha tuli tarpeeseen, 
asia olikin ajankohtainen juuri samana päi-
vänä kun tieto voitosta tuli. Sahan luovut-
tivat Kainuun ELY-keskuksen Maaseutu ja 
energiayksikön päällikkö Pekka Knuutinen 
ja yritystutkija Eeva Heikkinen.

Emolehmätilallinen Markku Alasalmi (vas.) 
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Maatilojen investointitukikohteet ja -tasot vuonna 2013
Tukikohde Korkotuki-

lainan 
enimmäis-
määrä %

Korkotuen 
enimmäis-
määrä %

Avustuksen  
enimmäis-
määrä %

Lypsy- ja nautakarjatalous 75 20 25 (1)

Sikatalous 70 20 15 (1)

Lammas- ja vuohitalous 75 20 25 (1)

Siipikarjatalous 70 20 15 (1)

Hevostalous 75 20 25 (1)

Kasvihuonetuotanto 70 20 30 (1)

Salaojitus 70 20 20

Kuivaamot 70 20 10 (2)

Puutarhatuotteiden varastointitukea saavat tuotevarastot 70 20 30 (1)

Muut tuotevarastot 70 20 10

Sadonkorjuukoneet, jotka palvelevat kahta tai useampaa viljelijää 70 15

Turkistarhaus 70 10 10-45

Ympäristönsuojelu, eläinten hyvinvointi- ja tuotantohygienia-
investointien kustannukset, esim. parsipedit ja -matot

75

Maatilan lämpökeskukset (ei asuinrakennuksen osuutta) 35

* jos lämpö pääas. navettaan, rahoitus navetan mukaan 75 20 25(1)

Asuinrakennus 70 15

Maatilan biokaasulaitokset 70 20 15

Mehiläistalous 70 15 15

Maatalouden muut tuotantosuunnat 70 20 15

Maataloustuotteiden kauppakunnostus 70 20 15

Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön 70 15

Maatalouskoneiden varastot 70 15

Investoinnit työympäristön parantamiseen, esim. rehunjakolaite 70 15 15

Rakennetun maatalouskiinteistön hankinta 70 20

 (1) Avustuksen enimmäismäärä maksetaan 10 % korotettuna nuoren viljelijän aloitustuen edellytykset (mm. alle 40 
vuotta) täyttävälle yrittäjälle, jonka tilonpidosta ei ole kulunut viittä vuotta. 
(2) Avustus maksetaan 5 % korotettuna kahta tai useampaa viljeljää palvelevalle kuivurille.

Rahoituksen ohjelmakausi vaihtuu
Nykyistä rahoituksen ohjelmakautta on 
enää tämä vuosi 2013 jäljellä. Vuoden 2014 
– 2020 ohjelmakauden rahoituksesta ei ole 
vielä tarkkaa tietoa. Tätä kirjoittaessa ensi 
vuoden 2014 maatalouden investointi- ja 
aloitustuista ei ole vielä varmaa tietoa, mut-
ta MMM suunnittelee, että CAP – uudis-
tuksen viivästyessä vuonna 2014 jatkettai-
siin nykyisen ohjelman toteuttamista. Asias-
ta tiedotetaan sen tarkennettua.  

Maatalouden investointituet 
– nyt on aika hakea!
Maatalouden investointitukien tämän vuo-
den kaksi viimeistä hakuaikaa ovat 15.4.–
16.8.2013 ja 2.9.–18.10.2013. 

Hakuajan jälkeen hakemukseen ei voi 
enää lisätä kustannuksia ja korottaa haettua 
tukea. Päätökset tehdään noin kahden kuu-
kauden kuluessa hakuajan päättymisestä. 
Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätös-
tä. Tämän hetkisten säädösten mukaan EU-
osarahoitteisten maatilainvestointien viimei-
nen toteutuspäivämäärä on 28.2.2015. 

Nuoren viljelijän aloitustukea 
maatilanpidon aloittamiseen
Nuoren viljelijän aloitustukea maatilanpi-
don aloittamiseen voi hakea jatkuvasti koko 
vuoden. Se on tarkoitettu ensimmäistä ker-
taa tilanpidon aloittavalle maatilayrittäjäl-
le. Tukea täytyy hakea ennen kuin täyttää 
40 vuotta. Aloitustuki on avustuksena joko 
35 000 € tai 5 000 € ja lainan korkotuki 
35 000 € tai 20 000 € riippuen maatalou-
den yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa 
voidaan myöntää enintään 80 % ja korkein-
taan 150 000 € maatilan hankintahinnasta. 
Tuettavia kustannuksia ovat maatilan han-
kinta maineen, rakennuksineen, eläimineen 
ja koneineen sekä lisäksi myös vuoden sisäl-
lä tukipäätöksestä hankittavien yritystoimin-
nan kannalta tarpeellisten maatalouskonei-
den ja tuotantoeläinten hankinta.

Tukea 75 % parsipeteihin ja  
– mattoihin 
Eläinten hyvinvointi-investointina voidaan 
tukea tuotantorakennuksiin kiinteästi asen-
nettavia lypsy- ja emolehmien sekä siitosson-
nien parsipetejä ja muiden nautojen parsi-
mattoja. Tuki korkeintaan avustusta 75 %. 
Parsipetien tukikelpoinen enimmäishinta 

Maatalouden investointituet

NYT ON AIKA HAKEA
on 100 € /kpl ja mattojen 75 €/kpl. Pienin 
myönnettävä tuki yli 2000 €.

Tukea työympäristön parantamiseen
Tukea voidaan myöntää tuotantoraken-
nuksessa työskentelevän henkilön työolo-
jen parantamiseen kuten lypsyjärjestelmän, 
lannanpoistolaitteiston, nautojen käsittely-
häkin, säilörehuleikkurin, rehunjakolaitteen 
tai apevaunun hankintaan. Tukea ei voida 
myöntää traktorin, pienkuormaajan ja lypsy-
robotin hankintaan. Lypsyrobotti-investoin-
tiin on mahdollista hakea tukea varsinaisena 
lypsykarjainvestointina. 

Työympäristön parantamisen tuki kor-
keintaan 70 % korkotukilainaa, 15 % korko-
tukea ja 15 % avustusta. Pienin myönnettävä 
tuki yli 2000 €.

Hyviä kylvökelejä!

Eeva Heikkinen
yritystutkija 
Kainuun ELY-keskus
Maaseutu ja 
energia – yksikkö
p. 0295 023 539
eeva.heikkinen@
ely-keskus.fi

www.tukinetti.net

www.mavi.fi
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Laadukkaan maidon tie tilalta kodin ruokapöytään on pidempi kuin tulemme 
ehkä ajatelleeksi. Laadun taustalla on alansa ammattilaiset, maidontuottajat. Tuo-
tantoprosessi alkaa jo pellolta, nurmirehun laadusta ja koostumuksesta. Oikea-
oppinen ruokinta, toimivat tilat, korkea hygieniataso ja huolellisuus takaavat sen, 
että eläimet voivat hyvin ja tuottavat laatumaitoa. 

Maidontuottajien tukena työssä on eri alojen ammattilaisia, jotka kouluttavat, kon-
sultoivat ja auttavat kehittämis- ja ongelmatilanteissa. Tiloilla on erilaisia kävijöitä run-
saasti – meijerin tuotantoneuvoja, ProAgrian maitotilaneuvoja, eläinlääkärit, jalostus-
konsulentit, siementäjät, tarvikemyyjät, ELY:n tarkastajat – joten kiirettä piisaa, vaikka 
robotit jo lypsämisen hoitavatkin osalla tiloista.

ItäMaidolla on 2350 maidontuottajaa. Timo Mikkola on vahvasti mukana 
omalla alueellaan varmistamassa, että maidon laatu pysyy hyvänä ja keskituotos kor-
keana. -Meille tilan kehittyminen, kannattavuus ja toiminnan laatu ovat tärkeitä riip-
pumatta siitä, minkä kokoinen tila on. Kaikki tilat ovat nykypäivänä arvokkaita, hän 
sanoo. 

Kainuussa oli vuoden 2012 lopussa 298 maidontuottajaa. Alueeltaan ItäMaito toimit-
taa Valiolle maitoa vuodessa 536 miljoonaan litraa, josta Kainuun osuus on 54 miljoo-
naa litraa. Kainuusta maito matkaa pääasiassa Valion Lapinlahden, Joensuun, Haapave-
den ja Oulun tuotantolaitoksille.

Valion laatukriteereiden mukaisesti. Yksi tärkeimpiä tehtäviämme on maidon 
laadun varmistaminen, ulospäin näkyvin osa ehkä on sen keräily. Suomessa käytettä-
vä laatuhinnoittelu on tiloille hyvä kannustin, mitä parempaa maito on, sitä parempi on 
siitä saatava hinta. Esimerkiksi lypsykoneen kunto on laadun kannalta merkittävä, siksi 
niiden testaukset ovat tärkeitä. 

Maidon matkaa meijeriin valvotaan tiukasti. Maito noudetaan tiloilta yleensä 
joka toinen päivä ja jokaisella noutokerralla maidosta otetaan pipettinäyte. Lisäksi mei-
jerissä maito vielä analysoidaan ennen kuin se siirrettään eteenpäin tuotantoon. Vuoden 
aikana on runsaasti myös muita pakollisia analyysejä, ja tuottaja voi tilata näytteitä lisää 
tai ottaa itse omia.

Alueen tiloista noin 70 % on mukana tuotosseurannassa. Valion Valma –palvelun 
kautta tuottaja voi lehmäkohtaisesti seurata maidon laatua ja tuloksia. Täältä löytyvät 
kaikkien näytteiden tulokset, maidon koostumus, omat maitomäärät ja poikkeamista 
saa hälytyksen nopeasti kännykkään.

Monta tehtävää. -Erilaisten hankkeiden kautta Kainuussa on annettu tuottajille 
mahdollisuus keskittyä tehokkaasti omaan tekemiseen, osaamista on aina tarjolla silloin 
kun sitä tilalle tarvitaan. -Olen mukana näissä verkostoissa, täällä sidosryhmäyhteistyö 
on hyvällä tasolla. Tilojen sukupolvenvaihdokset ja navettainvestoinnit ovat isoja asioi-
ta, joissa myös tuotantoneuvojalla on oma roolinsa.

Tuotantoneuvojan kalenteriin mahtuu neuvonnan lisäksi erilaisia pienryhmätilai-
suuksia niin maidontuottajille kuin sidosryhmille, omien meijerimyymälöiden teema-
päiviä, muita tilakäyntejä ja osallistumisia uusien navettojen avauksiin.

Ruoan tarve lisääntyy. -Jos vuonna 2050 tarvitaan jopa 80 % enemmän ruo-
kaa kuin nyt, niin maidolle riittää kysyntää. Nuoret ovat jo nyt kiinnostuneempia ruo-
an tuottamisesta ja alasta yleensä, sillä tekniikka on muuttanut työn luonnetta. Se on 
pitkälti jo nyt tuotannon seurantaa ja sen analysointia ja tilakoon kasvaessa sitä on yhä 
enemmän, sanoo Timo Mikkola. Silti sukupolvenvaihdoksia saisi olla enemmän. Kai-
nuussa tilat ovat usein kaukana toisistaan, mutta silti esimerkiksi koneyhteistyöstä on 
hyviä kokemuksia. Myös rehunkorjuun, lannan levityksen tai kasvinsuojelun ulkois-
taminen ovat tätä päivää. Näyttäisi siltä, että uusi sukupolvi on alasta kiinnostunut ja 
näkee sen erilaisena haasteena, arvioi hän alan näkymiä.

Osuuskunta ItäMaidon tuotantoneuvoja 
Timo Mikkola on

MAIDON ERITYIS-
ASIANTUNTIJA

Osuuskunta ItäMaito Oy
ItäMaito syntyi vuoden 2010 alussa, jolloin 
Alueosuuskunta Promilk, Kainuun Osuus-
meijeri, Liperin Osuusmeijeri, Nurmek-
sen Osuusmeijeri ja Osuuskunta Idän Mai-
to yhdistyivät. Osuuskunta ItäMaidon omis-
tavat maidontuottajat tuottavat noin 25 % 
Suomen maidosta,  ItäMaito myy keräile-
mänsä maidon jalostettavaksi Valio Oy:lle, 
josta Osuuskunta ItäMaito omistaa noin  
26 %. Osuuskunnassa on 2350 jäsentilaa. 
Alueella on viisi tuotantoneuvojaa. ItäMai-
dolla on 19 omaa myymälää, Kainuussa 
niitä on Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomus-
salmella.

www.itamaito.fi

Tuotantoneuvojan  ”huippuhetkiä” on onni-
tella tuottajaperheitä  hyvin onnistuneesta 
maidon laatutyöstä. Kuvassa Sirviön kul-
tamitaliperhe Sotkamosta nuorkarjan kyl-
mäkasvattamon edessä. Tuotantoneuvoja 
Timo Mikkola kolmas vasemmalla.
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Maito työllistää. ItäMaidon maidonkeräi-
lystä vastaa 25 liikennöitsijää, jotka työl-
listävät noin 150 kuljettajaa. Maatalouden 
merkitys kasvaa entisestään, kun yrittäji-
en ja eri sidosryhmien lisäksi huomioidaan 
ruokaketjun muu työllistävä vaikutus elin-
tarvikkeiden jalostuksesta kauppaan asti.
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-Ihan perille asti ja käestä pitäen – tuttu kommentti Perttu Komulaiselle Kajaanin van-
han virastotalon aulassa Kalliokadulla. Aulapalvelun tarpeellisuutta joudun joskus hie-
man perustelemaan, sillä onhan se vierailijalle ensimmäinen ja näkyvin palvelu. Me ELY-
keskuksessa emme halua lukkojen taakse itseisarvona, hyvä asiakaspalvelu ja -ohjaus ovat 
meille tärkeitä, samoin tämän päivän toimitilaturvallisuus. Palaute on kuitenkin hyvää, 
sillä tässä joudutetaan monen asian sujumista, sanoo Perttu.

Vanhan virastotalon aulapalvelut ulkoistettiin keväällä 2011 ISS Palveluille. Tehtävien 
mukaan vaaditaan aulapalvelijalta vartijan koulutus. Päivittäinen palveluaika on klo 8.00 
- 16.15. Pertun ollessa lomalla aulapalvelua hoitaa joku toinen ISS:n vartija. Rakennukses-
sa sijaitsevat Kainuun ELY-keskuksen toimintojen lisäksi kolmannessa kerroksessa Syyt-
täjänvirasto, Oikeusaputoimisto ja Yleinen edunvalvonta, jotka eivät kuulu ISS Palvelujen 
aulapalvelun hallinnoinnin piiriin.

Kaikkiaan valvottava alue on 5744 kerrosneliötä ja kätkee sisäänsä 223 henkilön työpis-
teet, aula-, neuvottelu- ja sosiaalitiloja, käytäviä ja erilaisia arkistoja viidessä kerroksessa. 
Oli siis luonnollista, että samaan pakettiin liitettiin myös muita toimistoympäristön hal-
linnointiin liittyviä keskeisiä tehtäviä.

Mukava ensivaikutelma on onnistuneen vierailun tärkeä tekijä. Monet asi-
akkaat ovat jo ennakkoon sopineet tapaamisen, joten Perttu näkee heti näytöltä, että vie-
railijaa odotetaan ja vastaanottaja on paikalla. Vielä puhelinvarmistus ja tulija saa vierai-
lija –kortin. Hänet ohjataan kyseisen kerroksen aulaan, josta vastaanottaja noutaa hänet 
neuvotteluun ja huolehtii hänestä tästä eteenpäin. Näin asiointi on sujuvaa ja nopeaa, vas-
taanottaja on varmasti paikalla, eikä aikaa kulu turhaan etsimiseen. 

Mikäli tapaamista ei ole sovittu ennakkoon, Perttu opastaa, kuka muu mahdollises-
ti voisi auttaa, mikäli toivottu vastaanottaja ei olekaan paikalla. Yksittäisten kävijöiden 
lisäksi talossa on myös erilaisia neuvotteluja, joiden osallistujat kirjataan vierailijalistaan.

Palvelu tuo turvallisuutta. Talon henkilökunnan kulunvalvonta kuuluu myös 
ISS:n palvelun piiriin. Uudet työntekijät saavat palvelupisteestä kulkuavaimet ja kaikki 
työajan seurantaan liittyvät kysymykset ratkaistaan tässä. On siis luonnollista että myös 
vierailijat kirjataan, näin valvojalla on aina tieto, ketä henkilökuntaa ja vierailijoita kul-
loinkin talossa on paikalla. 

Ei vain valvontaa. Pertun päivään ja ISS:n hallinnointisopimukseen kuuluvat myös 
puhelimet ja liittymät, kopiokoneiden ja muiden monitoimilaitteiden toimintaan ja huol-
toon liittyvät tehtäviä sekä postin käsittelyä. Myös kaikki muut toimitukset ohjataan 
aulapalvelun kautta perille, kuten esimerkiksi aulapalvelijalle jätetyt asiakirjat.

Aula on monipuolinen ja 
innovatiivinen palvelukeskus, 
asioiden sujumisen kannalta 
keskeinen tila, joka tuo ajan 
säästöä moneen suuntaan. 
Näin haluamme varmistaa 
palvelun laadun, sanoo ISS 
Palveluiden aluepäällikkö 
Eero Pyykkönen (vas.). 

VIERAANA 
KAINUUN ELY-KESKUKSESSA



Kainuun ELY -keskuksen 
maaseutuelinkeinopalvelut 

Maaseutu ja energia -yksikkö 
Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI 
vaihde 0295 023 500, fax 08 614 1670 
www.ely-keskus.fi/kainuu 
Sähköposti muodossa 
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Yksikön päällikkö 
Pekka Knuutinen
puh: 0295 023 554 

Maaseudun hanke- ja yritystuet 
Kehittämispäällikkö Juha Määttä 
(kehittämishankkeet ja energiatuki) 
puh: 0295 023 574
juha.s.maatta@ely-keskus.fi 

Innovaatioasiantuntija Pauli Tervonen 
(pienyrityshankkeet ja maatalouden 
liitännäiselinkeinot) 
puh: 0295 023 586 

Toimistosihteeri Soili Kilpeläinen
puh: 0295 023 552 

Maaseutukoordinaattori Tarja Moilanen 
(Leader -tuet) 
puh: 0295 023 572 

Tukien maksatus 
Maksatusasiantuntija Riitta Karjalainen
puh: 0295 023 602 

Maksatustarkastaja Paavo Niemelä 
puh: 0295 023 613 

Maksatusasiantuntija Pirjo Kela
puh: 0295 023 603
(vuorotteluvapaalla touko-syyskuu 2013) 

Nuoren viljelijän aloitustuki, maatilainvestoinnit, 
maatilojen energiaohjelma, elinkeinosuunnitel-
mat, maitokiintiöt, uuhikiintiöt, poroasiat 
Yritystutkija Eeva Heikkinen
puh: 0295 023 539 

Maatalouden investointitukien ja nuoren 
viljelijän aloitustuen maksatus, 
rakentamiseen liittyvät asiat 
Rakennusasiantuntija Tapio Komulainen
puh: 0295 023 557 

Maatalousyrittäjien opintoraha 
Tarkastaja Sisko Rönkä 
puh: 0295 023 583 

Viljelijöiden tulotukien 
hallinnointi ja valvonta 
Valvontapäällikkö Paavo Kemppainen
puh: 0295 023 551 

Tilatuki ja täydentävät ehdot
Tukiasiantuntija Timo Tolonen
puh: 0295 023 588 

Eläinvalvonta
Tukiasiantuntija Markus Kvist
puh: 0295 023 564 

Kasvihuonetuki ja puutarhatuotteiden-, sienien 
ja metsämarjojen varastointikorvaukset 
Yritystutkija Eeva Heikkinen
puh: 0295 023 539 

Maataloustuet
Tarkastaja Seija Härkönen
puh: 0295 023 543 

Maatalouden erityisympäristötuet 
Ympäristötukivastaava Pekka Korhonen
puh: 0295 023 562 

Luomuasiantuntija Jukka Kivioja
puh: 0295 023 553 

Elintarviketurvallisuusviraston 
(Evira) ja Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston (Tukes) tehtävät 
Luomuasiantuntija Jukka Kivioja
puh: 0295 023 553 

Valvontapäällikkö Paavo Kemppainen
puh: 0295 023 551 

Tukiasiantuntija Markus Kvist
puh: 0295 023 564 

Kalatalouspalvelut
Kalatalouden edunvalvonta
Kalatalouspäällikkö Markus Huolila 
puh: 0295 023 541

Kalatalousmaksut 
Kalataloustarkastaja Pertti O. Heikkinen 
puh: 0295 023 540

Kalastuksen valvonta 
Kalataloustarkastaja Unto Komulainen 
puh: 0295 023 558

EKTR-yritys- ja -hanketuet 
Kalataloustarkastaja Raili Sironen 
puh: 0295 023 585

Kalastuslain poikkeusluvat, vapaa-ajan kalastus 
Kalataloustarkastaja Kalle Torvinen 
puh: 0295 023 589

www.ely-keskus.fi/kainuu

www.maaseutu.fi

www.oulujarvileader.com

www.kainuuleader.fi

Vekkari 2013
Tämän julkaisun on rahoittanut 
Kainuun ELY-keskus.
Painosmäärä 43.000 kpl
Taitto Nina Karjalainen
Paino Kopijyvä Kuopio

Toimialue Paltamo, Puolanka, Vaala ja  
Kajaanin maaseutualueet 
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen 
puh. 040 528 0483  
pirjo.oikarinen@oulujarvileader.com

Hankeneuvoja Päivi Koivula 
puh. 040 563 2085 
paivi.koivula@oulujarvileader.com 

Hankevetäjä Anna Huusko 
Muistoista Tulevaisuuteen ekomuseo -hanke 
puh.050 576 9696 
anna.huusko@oulujarvileader.com

Hankevetäjä Tero Tikkanen 
Innoliiteri –hanke 
puh. 050 568 7445 
tero.tikkanen@oulujarvileader.com

Aktivaattori Teuvo Hatva 
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader 
puh. 050 434 0150 
teuvo.hatva@oulujarvileader.com

Viestintä: 
Maaseutuohjelmat tutuiksi –tiedonvälityshanke, 
Lehden kuvat ja jutut, ellei toisin mainittu, 
Ohjelmatiedottaja Marjo Nousiainen 
puh. 050 524 3706 
marjo.nousiainen@oulujarvileader.com

Toimialue Kuhmo, Hyrynsalmi,  
Suomussalmi, Sotkamo ja Ristijärvi 
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

Toiminnanjohtaja  
Pirjo Heikkinen 
puh. 050 554 1992 
pirjo.heikkinen@kainuuleader.fi

Hankeneuvoja Erkki Repo 
puh. 044 250 8605 
info@kainuuleader.fi

KV-koordinaattori 
Mónika Kokkonen 
puh. 045 142 9747 
monika.kokkonen@kainuuleader.fi

www.facebook.com/ 
leaderkainuussa

Yhteystiedot


