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Tekijöiden 
kädenjäljet näkyvät.

Tempaudu 
mukaan maaseudun 
elämään!
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Kesä on takana,  pian myös kulunut Leader-kausi päättyvällä seitsenvuotisella 
EU-ohjelmakaudella. Se on ollut lämmin ja hyvä, mutta on siihen sattunut takais-
kujakin, kuten kesäkuun kolmannentoista päivän vastainen hallayö, joka vei aina-
kin Ylä-Kainuusta marjat suurelta osalta. 

Meillä Kainuun Leader-toimintaryhmissä kulunutta seitsemää vuotta voi luon-
nehtia onnistuneeksi.  Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin kautta on jaet-
tu kuluvana ohjelmakautena yli yhdeksän miljoonaa euroa EU:n ja kuntien myön-
tämää tukea yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen. Lisättäessä tuen hakijoiden itse 
sijoittamat eurot erilaisiin hankkeisiin, päästään ohjelmakaudella 14 miljoonaan 
euroon. Leader-toiminta kattaa Kajaanin keskustaa lukuun ottamatta koko Kai-
nuun, joten Leader-toiminnan kautta ohjautunut tuki on merkittävä. 

 Kunnassa yrittäjien kanssa työskentelevänä olen kokenut Leader-toimintaryhmän 
erinomaisuuden päivittäisessä työssäni.  Leader-ryhmä mahdollistaa maaseudun yri-
tys- sekä yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseen matalan kynnyksen. Yhdeltä 
luukulta saatava neuvonta ja apu hankkeiden aloittamiseen on suunnaton vahvuus, 
kun liikkeellepanevan avun tarpeessa olevat toimijat miettivät, miten mennä eteen-
päin oman idean kanssa. Oman kokemukseni mukaan moni maaseudun kehittä-
mishanke olisi jäänyt toteuttamatta ilman Leaderiä. 

Kainuussa olemme saaneet olla etuoikeutetussa asemassa koko Leader-toiminnan 
olemassa olon ajan. Toimintaryhmissämme olleet luottamushenkilöt ja ennen kaik-
kea toimihenkilöt ovat tehneet erinomaisen ansiokasta työtä maaseudun kehittämi-
sen eteen, josta suuri kiitos kaikille toimijoille. Uuden ohjelmakauden kynnyksel-
lä meidän tulee entistä tarkemmin suunnitella EU:lta, valtiolta ja kunnilta saatavi-
en kehittämisvarojen käyttö, jotta vaikuttavuus toiminta-alueella olisi mahdollisim-
man suuri.

Kirjoittaja Heikki Kanniainen 
on Puolangan kunnan 
elinkeinoasiamies ja Oulujärvi 
Leaderin hallituksen jäsen.
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Kuluvalla kaudella Kainuu on saanut Maaseuturahastosta yli 30 
miljoonaa euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin sekä maatalouden 
ja yritystoiminnan tukemiseen, tämä summa sisältää myös Leader-
tuet. 

-Luonnosasteella olevat säädök-
set näyttävät hyviltä ja odotamme 
samansuuruista pottia jaettavak-
si Kainuussa myös kaudella 2014-
2020, sanoo kehittämispäällikkö 
Juha Määttä Kainuun ELY-keskuk-
sesta. Ohjelmakausien vaihteeseen 
syntyvä välivuosi kuluu osin jous-
tavasti, sillä suurin osa tämän kau-
den laajemmista kehittämishank-
keista jatkuu ensi vuoden loppuun 
saakka. Lisärahoitusta siirtymäajal-
le ei enää ole tarjolla. 

Nyt on aika paketoida asiat, joil-
la rakennamme tulevien vuosien 
hyvinvoinnin. Siksipä kannustai-
sinkin etenkin yrittäjiä pohtimaan, 
mihin he tarvitsevat rahoitusta, jot-
ta saamme Kainuuseen uusia työ-
paikkoja, tuotteita ja palveluja.

Painotukset tulevat muut-
tumaan. Hyville kehittämishankkeille toki on edelleen tarvet-
ta, mutta niiden on oltava entistä laadukkaampia. Tämä aika vaa-
tii satsausta yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeja uusiin 
toimintaympäristöihin ja osaamistason nostamiseen. Koska Kai-
nuun osaamisinfra on ohentunut, meidän on haettava osaamis-
ta Kainuun ulkopuolelta ja näin ollen verkostoiduttava laajasti eri-
laisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Sen ohjel-
ma tulee myös mahdollistamaan. Muutokset ympäristössä vaativat 
uudenlaisia ratkaisuja, myös innovaatioiden syntymiseen ja edistä-
miseen panostamme vahvasti.

Yrittäjiltä etenkin odotamme aktiivisuutta, suunnitelmien laa-
timinen kannattaa aloittaa heti ja valmistella ensi vuoden aikana 
niin, että saamme ne heti käsittelyyn ja toteutukseen kun rahoitus 
on käytettävissä.

Sama ohje pätee myös hankepuolelle, sillä tuloksellisia kehittä-
mishankkeita tarvitaan. Teemaohjelmapohjainen kehittäminen jat-
kuu. Se on koettu tehokkaaksi ja tarpeelliseksi, hyvä kehittämis-
hanke edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä, on yrittäjän 
kumppani ja kannustaja, maaseudun kehittämisen puolestapuhu-
ja ja mahdollisuuksien rakentaja sekä kansainvälinen verkostoija, 
muistuttaa Juha Määttä.

Kehittämis-
päällikkö 
Juha Määtän
 

terveiset 
uuden

ohjelmakauden 
kynnyksellä

Tässä lehdessä

www.maaseutu.fi 
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On jälleen runsaasti upeita esi-
merkkejä Oulujärvi Leaderin, 
elävä Kainuu Leaderin ja Kai-
nuun eLy-keskuksen rahoitta-
mista yrityksistä ja erilaisista 
yhdistysten tai yhteisöjen hank-
keista. 

Kerromme yrittäjistä, jotka ovat 
toteuttaneet ideansa ja hyödyn-
täneet yritystukia niin, että voivat 
tarjota uusia toimintatapoja, pal-
veluja tai tuotteita alueelle, kau-
emmaksikin.
Kuten eläinsairaala Countrypolis tai vaalan Juustola, joka käyttää 
vuosittain viisi miljoonaa litraa paikallista maitoa tuotteisiin, joita 
myydään yli tuhannessa juustopisteessä ympäri suomen. 
Ja ideoita tuntuu löytyvän, innoliiteri-hankkeen ideakilpailun kaut-
takin löytyi lähes 50 ideaa, monet oman työn helpottamiseen 
suunniteltuja, mutta voivat edetä laajemmillekin markkinoille.
Yrittäjiä sivuilla 4-7, 12-13, Innoliiteri-hanke sivu 18. 

Lähiruokaa, vihdoinkin saimme Kainuuseen Lähiruokakaupan, 
joka tarjoaa paikallisille, pienillekin 
tuottajille myyntikanavan ja kuluttajille 
mahdollisuuden löytää tuotteet helpom-
min. Lähiruokaa sivuilla 10-11.

Luonto uusin silmin? mitä kaikkea kai-
nuulainen luonto ja maaseutu voikaan 
tarjota. Luontomatkailuun haetaan uut-
ta potkua, sivut 8-9.

Kylässä kylissä ja yhdistyksissä. tarjolla on hienoja puitteita, kan-
nustammekin kylien ja erilaisten yhdistysten toimintaan mukaan 
uusia tekijöitä, sellaisia joilla on ideoita ja intoa myös niiden toteut-
tamiseen. Maaseudun voimavara ovat sen asukkaat. Ilman heitä 
ei syntyisi näitä tarinoita, joita on tarjolla sivuilla 14-16, 19-25.

maataloudessa tehdään nyt aktiivisesti sukupolvenvaihdoksia ja 
suunnitellaan investointeja. erityisesti lammastaloudessa ammat-
timainen lampaan lihan tuotanto on kasvussa. toivottavasti kulut-
tajat käyttävät lampaan lihaa muulloinkin kuin pääsiäisenä. 
Maatalouden kuulumiset sivuilla 28-31.

ajankohtaisia kuulumisia 
www.facebook.com/
leaderkainuussa

Ja lisää kehittämis-
tarinoita myös 
muualta  suomesta

Kuva: nina Jyrkäs

Tässä lehdessä
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Eläinsairaala Countrypolis on Kainuun ainoa yksityinen eläinsairaala. Aiemmin Eläin-
klinikka Liiran nimellä Hevossuolla toiminut yritys oli juuri laajentanut tilojaan. Yrityksen 
omistajat Marja Ojalehto ja Marita Jansson-Turunen tarttuivat kuitenkin mielellään haastee-
seen, jossa heille tarjottiin mahdollisuutta tulla Kainuun ammattiopiston Seppälän opetuskli-
nikaksi. –Tämä on ykköspaikka, Ja tästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki asiakkaamme, joilla on 
lemmikkejä, harrastus- ja tuotantoeläimiä tai yritystoiminnan eläimiä.

Tilat Seppälän entiseen puutyöhalliin. Tilat suunniteltiin arkkitehdin avulla juuri 
omiin tarpeisiin sopiviksi, neliöitä alakerrassa on noin 400, yläkerrassa vielä rakentamattoma-
na 100. Eläinsairaala muutti tiloihin toukokuussa 2011.

Maaseuturahaston tuet ovat olleet tärkeitä. Aiemmin Oulujärvi Leaderin tuet, nyt 
Kainuun Ely-keskuksen kautta saadut mahdollistavat sen, että kainuulaiset asiakkaat saavat 
monipuolisempia ja laadukkaampia palveluja omalla alueellaan, lisäksi voimme tarjota nii-
tä Kainuun ulkopuolelle, kertoo toimitusjohtaja Marita Jansson-Turunen. Tuet koulutukseen 
ovat mahdollistaneet sen, että olemme voineet hakea korkeatasoista lisäkoulutusta, jopa ulko-
mailta. Ja kaikki uudet laiteinvestoinnit nopeuttavat diagnooseja ja helpottavat työtämme. 
Olemme keskivertoklinikkaa selkeästi pidemmällä, määrittelee Marita palvelun tasoa.

Yhteistyö Kainuun ammattiopiston kanssa on tiivistä. Klinikkaeläintenhoitajan 
koulutuksessa KAO ostaa luentopalvelut meiltä ja sairaalajaksolla opiskelijat ovat meillä har-
joittelemassa. Vuoden aikana on runsaasti myös työssäoppimisen ryhmiä sekä omaehtoisilla 
harjoittelujaksoilla kävijöitä. Oppilaat ovat lisäkäsiä, ja joukosta on löytynyt myös uutta hen-
kilökuntaa.

Koirakeskuksen kanssa yhteistyö on tiivistä, potilaspetipaikkaa tarvitsevat koirat majoittu-
vat tarvittaessa keskukseen. Luonnollisesti hoidamme kaikki Seppälän eläimet, joten lähei-
syys tuo merkittävät hyödyt meille molemmille, sanoo Marita. Yhteiset tapahtumat ja yhtei-
nen markkinointi vahvistavat kampuksen imagoa, laaja-alaista ja synergistä yhteistyötä.

Palvelemme myös kuntien eläinlääkäreitä. Tarvittaessa puramme heidän ruuhki-
aan ja saamme asiakkaiksi vaativampia leikkauksia tarvitsevat eläimet. Puolin ja toisin tuem-
me toisiamme. Myös Kainuun rajavartioston, tullin ja poliisin virkakoirat sekä opaskoirakou-
lun koirat ovat asiakkaitamme.

Hevospraktiikka tuli tarpeeseen. Vuokratiloissa, 150 neliön Hokkashallissa, varsinai-
sen toimitilan läheisyydessä käynnistyneellä Hevospraktiikalla on ollut kolmen kuukauden 
aikana jo lähes 150 asiakasta, tallikäyntejä teemme tarvittaessa. Kainuussa on runsaasti hevo-
sia, jopa 6000, joten omalle praktiikalle oli selkeästi tarve. Aiemmin vaativat operaatiot hoi-
dettiin Oulun suunnalla, joka kauempana.

Tyytyväisiä asiakkaita. Haluamme olla alueen suurin ja monipuolisin, vaikka meillä 
ei ole yksityistä kilpailijaa. Asiakkaita on päivässä keskimäärin 50, kuutena päivänä viikossa. 
Tavoitteena on saada myös sunnuntait käyttöön. Esimerkiksi silmäspecialistin erikoispalvelu-
ja saamme tänne Helsingin ja Oulun suunnalta useamman kerran vuodessa.

Eläinsairaala Countrypolis Oy
seppälän kampuksen alueella, Kajaa-
nista viiden kilometrin etäisyydellä toi-
miva eläinsairaala. Henkilökunta: vii-
si eläinlääkäriä ja kuusi eläintenhoita-
jaa. tilat: kaksi leikkaussalia, kolme 
toimenpidehuonetta, laboratorio, ham-
masosasto ja erillinen hevospraktiikka. 
vuosittain noin 11.500 potilaskäyntiä. 

Kannen kuvassa Landseer Pirtu, verikoet-
ta ottavat marita Jansson-turunen ja vii-
vi salomäki. Otettiin sitten samalla muita-
kin kokeita.

www.countrypolis.fi 
Facebook/

elainsairaalacountrypolis

eLÄmÄÄ eLÄimiLLe

Laakajärveltä tulleet eero ja Kaisu Hut-
tunen olivat tyytyväisiä, kun somalle 
järjestyi rokotusaika nopeasti. alun 
perin aika oli sotkamoon, mutta eläin-
lääkäri oli sairastunut ja aika olisi siir-
tynyt kahdella viikolla.

Odotusaulassa Hei-
ni mustosen Bertta ja 
annika määtän nero 
odottelevat vuoroaan 
lääkärille.

voimme tarjota entistä laadukkaampia 
palveluja asiakkaillemme, laiteinves-
toinnit nopeuttavat diagnooseja ja hel-
pottavat työtämme, sanoo toimitusjoh-
taja marita Jansson-turunen.



5

-Kilpailu alalla on kovaa, mutta kiinalaista tuontia meidän ei onneksi tarvitse pelätä, sanoo 
Vaalan Juustola Oy:n toimitusjohtaja Sirkku Hanhela. Eipä ole juurikaan juhlia, joista perin-
teinen juustoleipä puuttuisi. Ensi vuonna juhlimme 30-vuotiasta Haapalan juustoleipää, joka 
on yrityksen alkuperäinen ja kantava tuote edelleenkin. 

Vuonna 1991 Vaalan Juustola siirtyi Antti Seppäsen ja Juha Vähäsarjan omistukseen. 
Omistajan vaihdoksen myötä yritys on kivunnut yhdeksi Kainuun menestyneimmäksi elin-
tarvikealan yritykseksi, joka on saanut useita palkintoja vuosien varrella. Nyt yritys työllistää 
20 henkilöä. 

Perinteisen Haapalan juustoleivän rinnalle on lanseerattu etelän mark-
kinoille suunnattu Erätuli–tuotesarja, johon juustoleivän lisäksi kuuluvat savuste-
tut juustosiivut ja levitteet. Valikoimissa on myös Vaalan siivutetut edamit ja emmentalit. 
Uusimpia ovat erilaiset sesonkituotteet, joista esimerkkinä kesän suosikeiksi nousseet gril-
lijuustot.

Maito omasta maakunnasta. Vuosittain jalostamme täällä lähes viisi miljoonaa lit-
raa maitoa, joka kerätään Valion toimesta lähitiloilta. Luomuna me emme sitä vielä tänne 
saa, mutta ehkäpä jonain päivänä. Kaikki tuotteet menevät kotimaan markkinoille, sillä 
nyt Valion puitesopimus estää kiintiömaidon käyttämisen vientituotteisiin. Kysyntää kyl-
lä olisi, kaupoista on tullut viestiä, että venäläiset asiakkaat olisivat hyvin kiinnostuneita 
tuotteistamme. 

Yli tuhat myyntipistettä. Keskusliikkeiden kautta tuotteet ovat kauppojen tiskeillä 
yli tuhannessa juustopisteessä ympäri Suomen. 

Jatkuvaa tuotekehitystä. Markkinat pitävät meidät valppaina. Panostamme uusi-
en tuotteiden kehittämiseen, mutta myös olemassa olevien käyttö- ja makumahdollisuuk-
sien laajentamiseen. Juustoleipäkuutiot ovat tästä yksi esimerkki. Myös erilaiset trendit 
näkyvät, karppaus lisäsi juustoleivän kulutusta huimasti. Urheilijoille proteiinia paljon sisäl-
tävä juustoleipä on hyvä lisä, samoin laihduttajille sopiva salaattien sisältöön, muistuttaa laa-
tupäällikkö Niina Seppänen.

Myyntikanavaksi myös muille? Osaamme jakelun logistiikan ja tuotteiden myynnin 
ja markkinoinnin hyvin, nyt kartoitamme ja etsimme yhteistyömahdollisuuksia myös täl-

lä suunnalla. Monilla pienillä juustoloilla ei ole resursseja eikä 
aikaa tähän operointiin, halukkuutta yhteistyöhön näyttäisi 
olevan.

Vaalan kunnan päätös käyttää paikallisia tuotteita aina kun 
se on mahdollista, on hyvä esimerkki muillekin, sanoo Sirkku. 
Ja kaikissa kunnan järjestämissä tilaisuuksissa tarjoillaan aina 
Vaalan Juustolan tuotteita.

PerinteistÄ uutta

miltä maistuisi tämä alku-
pala? tutustu käyttövinkkei-

hin yrityksen nettisivuilla. 

Kainuun eLy-keskuksen rahoittamaan 
viimeisimpään investointiin sisältyi uusi 
pakkauskone, maitosäiliö, jäähdytysjär-
jestelmä sekä aBC:n myyntipisteen kyl-
mähylly.  –tehokkuutta ja käsiteltävyyttä 
tuli roimasti lisää, tiivistää hyödyn sirkku 
Hanhela (vas.). 
-tuilla on suuri merkitys, niillä voidaan 
nopeuttaa uusien investointien toteu-
tumista ja saada näin etua kilpailluilla 
markkinoilla, sanoo laatupäällikkö nii-
na seppänen (kesk.), joka on nyt yrityk-
sen toinen omistaja yhdessä Juha vähä-
sarjan kanssa. 
maksatusasiantuntija riitta Karjalainen 
(oik.) tutustui tuotteisiin ja kuvasi rahoi-
tetut investointikohteet. 

www.vaalanjuustola.fi 

lä suunnalla. Monilla pienillä juustoloilla ei ole resursseja eikä 
aikaa tähän operointiin, halukkuutta yhteistyöhön näyttäisi 
olevan.

se on mahdollista, on hyvä esimerkki muillekin, sanoo Sirkku. 
Ja kaikissa kunnan järjestämissä tilaisuuksissa tarjoillaan aina 

Hyvän palautteen on saanut myös erätuli-sarjan juustolei-
pä, johon kuuluu pieni lakkahillo.

Suomessa on 55 Leader-toimintaryhmää 
ja 15 ELY-keskusta, jotka jokainen toteut-
tavat alueensa kehittämistarpeisiin teh-
tyä maaseudun kehittämisohjelmaa. Maa-
seuturahaston tukea voi hakea Kainuus-
sa Leader-ryhmiltä ja Kainuun ELY-kes-
kuksesta. Molemmat myöntävät tukea eri-
laisiin kehittämishankkeisiin ja yrityksil-
le investointeihin, käynnistykseen ja kehit-
tämiseen. 

Leaderin kautta haettu ja sen hallituksen 
hyväksymä tukipäätös etenee paikalliseen 
ELY-keskukseen, joka suorittaa laillisuus-
tarkastuksen ja virallistaa tukipäätöksen. 

Tukipäätöksen jälkeen hanketta tai 
investointia toteutetaan hyväksytyn han-
kesuunnitelman mukaisesti. Loppuraport-
ti ja maksatushakemus toimitetaan tuen 
myöntäjälle. Pidemmissä hankkeissa voi 
olla sovitusti useampia maksatuksia.

Työnjako
Maa- ja metsätalousministeriö vastaa maa-
seudun kehittämiseen liittyvistä poliittisis-
ta linjauksista, säädösvalmistelusta, budje-
tista ja ohjelmatyöstä.  

Maaseutuvirasto (Mavi) puolestaan vas-
taa valtakunnallisesti maaseudun kehit-
tämisen tukien toimeenpanon maksuista, 
tarkastuksista ja valvonnasta. Se valmiste-
lee ja ohjeistaa tukien hakua ja maksatusta, 

Maaseuturahaston 
rahoitus

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Alkulan Eväslaiturin yrittäjä Irja Tikkasen allekirjoitus ja Kainuun ELY-keskuksen kautta 
saatu yritystuki on lähdössä maksuun. Yhdessä maksatustarkastaja Paavo Niemelän kanssa 
kerrattiin vielä sovitut toimenpiteet, kuvattiin ja kuitattiin toteutetuiksi.  – Maansiirtotyöt ja 
rannan ruoppaus olivat aika iso urakka, mutta nyt maisema näyttää jo paremmalta. Saunan 
ympärille rakennettu terassi kuului myös tuen pariin. Ranta-alueen kunnostus mahdollis-
taa uusien asiakasryhmien saapumisen, pienentää työmäärää, monipuolistaa ja vie palvelutar-
jontaa uudelle tasolle, tiivistää Irja investointien tarkoitusta. Nyt voimme ottaa vastaan myös 
veneellä saapuvat asiakasryhmät viettämään iltaa, kokoukseen ja ruokailemaan. 

Tilan sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 1985 ja tila tuotti maitoa tämän jälkeen vielä 
kymmenen vuotta. Vuonna 1998 Irja Tikkanen aloitti pito- ja ruokapalveluyrittäjänä ja enti-
seen navettarakennukseen kunnostettiin kokous- ja juhlatilat sekä keittiö. Näiden tilojen 
muutostöihin saatiin Leader-tukea.

Vuosien saatossa työn luonne on muuttunut ja työmäärä kasvanut. Ennen tarjoilut järjes-
tettiin pitkälti yrittäjän tiloissa, nyt ruokaa viedään paljon sinne, missä asiakas sen haluaa 
nauttia. Esimerkiksi venäläisten sesongin aikaan toimitamme lähes 1600 kalakeittoannosta 
yhteistyökumppanimme Vuokatti Huskyn tiloihin.

Linja-autolasteja ei enää liiku vain pelkän ruoan perässä, heille pitäisi tarjota myös muuta 
ohjelmaa, joten ruoka toimitetaankin heille ehkä johonkin metsän luontokohteeseen tai toi-
sen yrittäjän tiloihin.  Siksipä on tärkeää kehittää yhteistyötä Vuokatin alueen matkailutoimi-
joiden kanssa, sanoo Irja. Kukin tarjoaa parastaan ja yhdessä teemme elämyksistä nautinnol-
lisia.

Myös erilaisten perhejuhlien tarjonta on laajentunut, rippijuhlissakin tarjotaan jo ruoka. 
Ja onhan ruokajuhla aina suvun yhteinen huippuhetki, johon panostetaan.  Mökeillekin tila-
taan kolmen ruokalajin kokonaisuuksia. Sotkamossa pitopalvelulle on selkeästi tarvetta, mut-
ta ei riittävästi tarjontaa. Nuorille yrittäjille olisi tilaa, tässäkin yrityksessä vaikka jatkossa 
vuokralla tai omistajana, sillä perheestä ei löydy jatkajaa. 

Myös omille herkkutuotteille olisi kysyntää. Leipää on toimitettu ravintoloihin ja erilaisia 
konditoriatuotteita kunnan, yritysten ja yksityisten tilaisuuksiin. Erityisesti täytekakut saa-
vat kiitosta, kertoo Irja. Olen jo osa-aikaeläkkeellä ja toimin äitini omaishoitajana, joten aika 

ei aina riitä kaikkeen. Siskoni on täällä osa-aikatyössä ja nuorille 
pyrin tarjoamaan harjoittelupaikkoja aina kuin heitä on tulossa.

Tämä ympäristö ja miljöö antaisi toki paljon muitakin mah-
dollisuuksia, mutta nyt keski-
tyn täysin ruokapalvelujen laa-
dukkaaseen tuottamiseen, sanoo 
Irja.

alkulan eväslaituri
puh. 050 358 9309

investoinnit on toteu-
tettu sovitusti ja mak-
satustarkastaja Paavo 
niemelä Kainuun eLy-
keskuksesta voi ohja-
ta alkulan eväslaiturin  
tuen maksuun.

kouluttaa sekä vastaa tukien julkisesta val-
vonnasta. 

ELY-keskukset puolestaan vastaavat alu-
eellisesti maaseudun kehittämisen tuki-
päätöksistä, maksatuksesta, tarkastuksesta 
ja muusta toimeenpanosta, Leader-ryhmät 
toteuttavat samaa työtä paikallisella tasol-
la tiiviissä yhteistyössä oman alueensa ELY-
keskuksen kanssa.

Maksatusryhmä
Kainuun ELY-keskuksen kymmenhenki-
nen maksatusryhmä hoitaa Maaseutura-
haston lisäksi myös EKTR, ESR ja EAKR 
-rahastojen maksatuksen. Maaseuturahas-
ton maksatuksia käsittelevät maksatusasi-
antuntijat Riitta Karjalainen ja Pirjo Kela 
sekä maksatustarkastaja Paavo Niemelä. 
Maksupäätökset hyväksyy maksatustar-
kastajan esityksestä maksatuspäällikkö Sir-
pa Lavikainen.

-Tarkistetaan, jotta toimittaisiin säädös-
ten mukaan, jotta hankkeissa ei tulisi vää-
rinkäytöksiä, sanoo maksatustarkasta-
ja Paavo Niemelä. – Tarkistuksilla varmis-
tetaan, että kansallista ja EU-rahaa käy-
tetään suunnitelmien mukaan. Ohjaam-
me tuen saajia, jotta toiminta ja siitä aiheu-
tuvat kustannukset ovat säädösten mukai-
sia. Työ on molemminpuolista yhteistyö-
tä, jossa tavoitteena on saada hankeprosessi 
sujumaan ja etenemään ongelmitta maksa-
tusvaiheeseen niin, että yrittäjä saa sovitut 
tuettavat euronsa ongelmitta ja ripeästi. 

Käsittelyaika
Keskimääräinen maksuhakemusten käsit-
telyaika Kainuussa on nopea, jopa puo-
let nopeampi kuin Pohjois-Pohjanmaal-
la ja Lapissa. Kehittämishankkeissa se on 
hieman pidempi kuin yrityshankkeissa. 
-Ja jotta jatkossakin asiat hoituvat ripeäs-
ti, hakijan kannattaa rohkeasti olla yhtey-
dessä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään 
hyvissä ajoin, jotta hakemuksen mah-
dolliset ongelmakohdat voidaan selvittää 
ennakkoon. Kainuulaiset hoitavat asiansa 
hyvin, jos jotain menee pieleen, se on joh-
tunut siitä, että hakija ei ole tiennyt tai sel-
vittänyt asiaa, siksi kannattaa aina kysäistä 
ennen toimimista.

ruOKaa raKKauDeLLa

Jatkuu viereisellä sivulla
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-Tämän päivän rakentaja on nuori, ekologisia arvoja vaaliva, materiaalit hyvin tunteva, kier-
rättävä ja omaperäisiä ratkaisuja etsivä, sanoo AEA-Wood Ltd Oy:n Ari Saastamoinen. Juuri 
sellainen, jolle me voimme suunnitella ja toteuttaa kodin tai vapaa-ajan asunnon.

Metkakodit on tuotemerkki, joka on suunniteltu ja suunnattu kotimaan mark-
kinoille. Suomessa on erittäin kilpaillut markkinat, joten näillä markkinoilla kilpailuvaltti-
namme on yksilöllisyys. Saimme keväällä Oulujärvi Leaderistä investointi- ja kehittämistu-
kea mm. messuille osallistumiseen ja laadun kehittämiseen. Alkuvuodesta solmimme Tam-
pereen rakentajamessuilla hyviä kontakteja ja vuodesta näytti kehkeytyvän hyvinkin vilkas, 
mutta pankkien nihkeys sotki rakentajien suunnitelmia, joten kaikki kohteet eivät toteutu-
neet. Seuraavat markkinoinnin paukut ajoitamme alkuvuoteen 2014, jolloin ensi kesän koh-
teita suunnitellaan, sanoo Saastamoinen

Paltamossa  toimiva  AEA-Wood Ltd Oy vie tuotannostaan 90 % ulkomaille, Japaniin, 
Venäjälle, Kreikkaan ja Kazakstaniin. Myös vienti on ollut vaisumpaa, Venäjän markkinoil-
lakin on nähtävissä hiljenemistä. Japaniin meni alkuvuodesta kolme taloa, siellä operointi 
vaatii todellista osaamista ja kulttuurin tuntemista. 

Metkakoti on yksilöllinen. Ei ole olemassa asiakkaalle esiteltävää mallistoa, vain toteu-
tettuja esimerkkejä erilaisista ratkaisuista. Paltamossa on oma suunnittelija ja Metkakodit 
-tuotemerkin alle mahtuvat niin kodit, mökit kuin muutkin pihapiirin rakennukset. Raaka-
aine on pohjoisen tiukkasyistä mäntyä tai kuusta, pääosin Kajaanin ja Oulun alueilta. Met-
kakoti on ekologinen vaihtoehto, se voi olla elementtitalo, joka voi näyttää irtonurkkasystee-
min kanssa hirsitalolta tai täysin aito, perinteinen hirsitalo.

Talopaketit suunnitellaan aina asiakkaan kans-
sa. Elementit ja kantavat rakenteet asennamme valmiik-
si, ”säältä suojaan”, muista vaiheista sovimme erikseen. Toi-
mitusvarmuus on ollut hyvä, sillä oma luotettava kainuulais-
ten ammattimiesten porukka osaa työnsä. Nyt työtä on ollut 
kuudelle, viime kesänä kuudelletoista. Aina uusien kauppo-
jen myötä saamme työtä näille kavereille.

-Alan messuilla rakennetaan kontaktit potentiaalisiin asi-
akkaisiin. Näiltä reissuilta saa parhaimmat vinkit, mitä 
paremmin asiakkaan tuntee, sitä tyytyväisempiä he ovat. 
Messut ovatkin kotimaan markkinoinnin kannalta erittäin 
tärkeät. Alalla toimii myös viidakkorumpu, viime kesänä 
rakensimme Muhoksella samalle kankaalle neljä taloa.

Ari Saastamoinen muistuttaa rakentajia ekologisen ele-
menttirakentamisen mahdollisuuksista ja eduista. Meidän 
yhteistyökumppaneina eri tekniikoissa on alansa ammatti-
laiset. Rakentajan ei kannata tyytyä perusratkaisuihin, kun 
tarjolla on myös mahdollisuus tehdä asioita toisin.

”makosa” –huvila herätti kiinnostusta tampereen messuilla.

www.metkakodit.fi 
Facebook/metkakodit

messuilla luodaan kontaktit, siel-
lä kuullaan asiakkaiden toiveet ja 
arvostukset. tampereen asta-
messuilla ari saastamoinen ja 
rakennuspiirtäjä susanna Pyyk-
könen.

”valosa” elementtitalo 
valmistumassa muhokselle.

Leader-yhteistyö
Pääsääntöisesti Leaderistä tukea saanut 
hakija saa sieltä avun myös maksatushake-
muksen tekoon. -Yhteistyö Leader-ryhmi-
en kanssa on tiivistä, keskustelu tukipää-
tösten tiimoilta sujuvaa ja aktiivista koko 
prosessin ajan, sanoo Paavo Niemelä. 

Tarkastuskäynnit
Investointihankkeisiin suoritetaan pai-
kan päälle tehtävä hallinnollinen tarkas-
tus.  Tarkastuskäynti tehdään kun koh-
de on valmis ja sen jälkeen rahoituspäätök-
sen mukainen tuki voidaan maksaa. Hal-
linnollisen tarkastuskäynnin tavoitteena on 
varmistaa, että toteutus on sujunut suun-
nitellulla tavalla ja kohde on valmistunut 
sekä investoinnin toteutuksen kustannuk-
set ovat tukipäätöksen ehtojen mukaisia. 
Joskus hakija voi saada vieraakseen yllät-
täen myös Maaseutuviraston valvontayk-
sikön edustajan, sillä yksikkö suorittaa 
satunnaisesti tarkastuksia eri alueilla.

Myös kehittämishankkeita tarkastetaan 
Maaseutuviraston toimesta. Näitä tarkas-
tuksia on vuosittain neljästä kuuteen.

Harvinaisempaa, mutta tämän vuo-
den aikana Kainuuseen on kahdesti suun-
tautunut myös Euroopan Tilintarkastus-
tuomioistuimen tarkastusyksikön käyn-
ti. Luxemburgista saapunut ryhmä kiersi 
Suomessa muutaman päivän tarkastamas-
sa useampia kohteita. Edellisestä vastaavas-
ta käynnistä Kainuussa oli kulunut jo seit-
semän vuotta.

Toteutukseen liittyvissä kysymyksissä 
kannattaa ja voi olla aina yhteydessä joko 
Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen. Tär-
keintä on, että hanketyö sujuu ja toimen-
piteet etenevät suunnitellusti, kertaa Paa-
vo Niemelä.

metKaKODit, KainuuLaista 
PuutaLO-Osaamista 

Kuvat: aea-Wood Ltd Oy
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Luontomatkailun teemaohjelma on yksi 
Kainuun viidestä teemaohjelmasta. Teema-
ohjelmapohjainen kehittämistyö on osoittau-
tunut toimivaksi ja sitä työtä jatketaan myös 
uudessa Kainuun maaseutuohjelmassa vuo-
sina 2014-2020. Tavoitteena on Kainuun 
luontomatkailun liikevaihdon kolminker-
taistaminen.  -Vuodesta 2008 alkanut kehi-
tystyö on edennyt matkailuyrittäjien kanssa 
yhä konkreettisempaan yhteistyöhön. Kesä-
kuun aivoriihessä ”nostettiin kissa pöydäl-
le” ja puitiin asioita perin pohjin. Tästä yrit-
täjät toivoivat vakituista käytäntöä ja tämän 
lupaamme, sanoo hankekoordinaattori Nina 
Jyrkäs. 

Kainuussa on nyt noin nelisenkym-
mentä luontomatkailupalveluja tuot-
tavaa yritystä.  Kainuulaisia matkailupal-
veluja käyttävä asiakas luokitellaan (MEK) 
yleisesti moderniksi humanistiksi, joka etsii 
hiljaisuutta ja luonnonrauhaa, kulttuuria 
ja liikkuu paljon maailman erilaisissa koh-
teissa. Tätä ryhmää määrittäviä asenteita ja 
arvoja ovat kiinnostus ja avoimuus vierai-
ta kulttuureja ja uusia kokemuksia kohtaan 
sekä huolenpito tulevaisuuden yhteiskun-
nasta ja maailmasta yleisesti. Tälle porukalle 
halutaan jatkossakin markkinoida ja tuottaa 
palveluja, ei kaikkea kaikille, vaan yritykset 

yhdessä erikoistuen. Pitkän hiihtovaelluksen 
asiakas hakee erilaisia palveluja kuin kult-
tuurimatkailija.

Oikeanlaisen markkinoinnin, sopivien 
puitteiden ja tason ylläpitoon, uusien tuottei-
den suunnittelun sekä koulutuksen teemo-
jen kimppuun on käyty mm. erilaisten kou-
lutusten muodossa. Matka 2013 -messuilla 
asiakkaat olivat kiinnostuneita kesäajan ret-
keilymahdollisuuksista ja reiteistä sekä talven 
hiihtomahdollisuuksista ja talven eräretkis-
tä.  Yleensäkin nykyiset tuotteet eivät riitä, 
hiljaisille ajoille pitäisi löytää uusia, samoin 
syksyyn ja muille sesonkien ulkopuolisil-
le alueille niin, että yrittäjillä riittäisi työtä 
ympärivuotisesti, toteaa Nina Jyrkäs. Myös 
toisen yrittäjän tuotteiden tunteminen on 
tärkeää, ja näistä asioista yrittäjät ovat samaa 
mieltä.

Palvelu tai laatu on ehkä kunnos-
sa, mutta puitteissa voisi olla korjat-
tavaa. Maailmaa kiertävä asiakas vertailee 
ja arvioi, suosii tai suosittelee ja kommentit 
ovat nopeasti sosiaalisen median kautta mui-
den luettavissa. -Stailauskurssi täyttyi nope-
asti halukkaista yrittäjistä. Revontulikoulu-
tus ja Lumirakentaminen olivat viime talven 
teemoja Verotuskoulutuksen ohella. Vero-
asioissa jatkamme keskustelua paikallisen 

verottajan kanssa, sillä esille nousi monia asi-
oita, joihin yrittäjät kaipaavat täsmennystä. 
Tulossa on myös kuvauskurssi ja tutustumis-
matkoja muiden alueiden yrittäjiin, kertoo 
hankesihteeri Marjo Ilkko. Kehittämistyön 
tukena toimii myös Luontomatkailutiimi, 
jossa eri hankkeiden kanssa vaihdetaan kuu-
lumiset, vältellään päällekkäisyydet ja etsi-
tään konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia.

Luontomatkailu ei näy Kainuun 
katukuvassa. Olisi tärkeää, että tämän 
elinkeinon merkitys tulisi tutuksi ja esil-
le myös paikalliseen tietoisuuteen. Matkailu 
täällä ei ole näpertelyä, vaan oikeasti työllis-
tävää toimintaa, jolla voi tehdä myös rahaa, 
muistuttaa Nina. Olisi hienoa, jos kainuulai-
set itse myös käyttäisivät näitä palveluja. 

Kainuun Luontomatkailun teemaohjelmaa 
hallinnoi Kainuun Etu Oy, rahoitus Maa-
seuturahastosta Kainuun ELY-keskuksen 
kautta. Myös Metsä- ja puutalouden teema-
ohjelman työ koordinoidaan Kainuun Etu 
Oy:ssä.

Kainuun LuOntOmatKaiLun 
vOLyymi KOLminKertaistetaan

Luonnon puolesta puitteet ovat kunnossa, 
toteavat marjo ilkko ja nina Jyrkäs (oik.).

www.discoverkainuu.com
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www.taigaspirit.com

Ranskasta vuonna 1998 Suomeen saapunut Sabrina Logeais perusti oman Tai-
ga Spirit, Nature and Wildlife experiences -yrityksen vuonna 2007, mutta on välillä pujah-
tanut hankevetäjän rooliin Lentiiran alueen kehittämistyössä. 

 -Ulkopuolelta tulevat pitäisi nähdä mahdollisuutena, ei uhkana. Muualta tullut hok-
saa mahdollisuudet helpommin, hän sanoo. Oma verkosto on muodostunut vuosien myötä 
hyvin laajaksi ja yhteistyökumppaneillekin hyödylliseksi.

Monipuolista yritystoimintaa. Taiga Spirit, Nature and 
Wildlife experiences on valmismatkajärjestäjä, joka tarjoaa valmii-
ta, eläintarkkailua sisältäviä tuotepaketteja pääosin kansainvälisil-
le markkinoille sekä eräopaspalveluja muille matkailualan toimijoil-
le ja yrittäjille. Pakettien sisältö rakentuu niin omien kuin muiden 
alueen yrittäjien palveluista, alkaen lentokentältä ja päättyen sin-
ne. Ulkomaiset asiakkaat tulevat pääosin ranskankielisiltä alueilta 
Ranskasta, Belgiasta ja Sveitsistä. 

Lennot eivät kuulu paketin hintoihin. Ja lennoistapa se palaute 
yleensä tuleekin, etäisyys ei ole kenellekään ulkomaalaiselle este, 
vaan yhteydet Kainuuseen ja niiden hinnat, peruuttamisten ja 

vaihtojen ongelmat, sanoo Sabrina. Maailman muihin kohteisiin on edullisempia yhteyksiä, 
siksi palvelun ja tuotteen on oltava meillä todella laadukasta, jotta pärjäämme kisassa. Tal-
visin Sabrina edelleen viettää jopa kolme kuukautta Lapissa, jossa hän tuottaa eräopaspalve-
luja Lapin alueen matkailuyrittäjille. 

Kainuun vahvuudet ovat luonnossa. Lapilla on pidemmät perinteet ja tunnettuus, 
mutta yhteistyössä olemme kuroneet sitä kiinni. Monet asiakkaat eivät halua liikkua masso-

jen keskellä. Meillä on upeita soita ja 
metsiä, monipuolinen kirjo erilaisia 
eläimiä, vanhaa kulttuuria ja luon-
nonrauhaa ympäri vuoden. Kuvaus- 
ja katselutuotteissa olemme nousseet 
jo ohi Kuusamon, onhan meillä val-
tava valikoima tarkkailtavia eläimiä, 
isoista pedoista pienempiin, jopa ora-
va voi olla joillekin elämys.

Myös koko alueen näkyvyys ja 
markkinointi on tärkeää, sitä ei pidä 
jättää yritysryhmien tai yksittäisten 
yrittäjien varaan, muistuttaa Sabri-
na. Wild Taiga –brändin markki-
nointi, Internet, puskaradio ja kon-
taktit kansainvälisiin matkanjärjes-
täjiin ja kuvaajiin ovat hyviä kanavia 
kaikki. Myös Elävä Kainuu Leade-
rin rahoittama, kuhmolaisen viiden 
matkailuyrittäjän yhteinen mark-
kinointihanke on lisännyt yhteis-
työtä ja näkyvyyttä. Tarvitaan niin 

monenlaisia verkostoja, jotta tunnettuus kasvaa.

Koulutuksille kiitosta. Sabrina on osallistunut 
Luontomatkailun teemaohjelman koulutuksiin aktii-
visesti, mikäli aikataulut ovat sen sallineet. Erityises-
ti yrittäjien tarpeista lähtevät aiheet ovat tärkeitä, eri-
tyistaitoja ja osaamista vaativat etenkin, hän kiittelee. 
Niistä saa ihan konkreettista tietoa, mutta myös ide-
oita ja uusia ajatuksia. Kuvauskoulutuksesta jätin itse 
toiveen, on tärkeää että yrittäjä osaa tuottaa palve-
luistaan kuvaa, sillä sitä materiaalia tarvitaan eri väli-
neisiin lähes päivittäin, asiakkaiden kiinnostuksen 
herättämiseen mutta myös ylläpitämiseen.

suomeen vapaaehtoistyöhön tullut sab-
rina Logeais päätyi erä- ja luonto-opas-
koulutukseen Kurun metsäoppilaitokseen. 
matkailualan töistä Pohjois-savosta reit-
ti johti Wild Brown Bear –yritykseen Kuh-
mon vartiukseen. myös kv-koordinaattorin 
työ naisyrittäjyys Leaderissä antoi tuntu-
maa Kainuun matkailun tilaan ennen oman 
yrityksen perustamista. 

tukikohdaksi sabri-
na hankki Lentiiran 
vanhan Punaisen ris-
tin sairasmajan, jonka 
kunnostukseen hän sai 
Leader-tukea. Kylän 
entinen terveystalo on 
tarjonnut aamiaisma-
joitusta viidellä petipai-
kalla niin ohikulkijoille 
kuin omille asiakkaille.

 nyt tiloihin on remontoitu eLy-
keskuksesta saadun investointi-
tuen avulla kokoustila sekä piha-
piiriin tuotu liikuteltava jurtta-
sauna. Lisäksi toteutetaan kol-
me siirrettävää eläintentarkkailu-
kojua. näiden investointien myö-
tä sabrina voi lisätä omaa luon-
tomatkailutarjontaa ja tuotteistaa 
uusia luontoon liittyviä elämyksiä. 

-Kainuun tarjontaa verrataan hel-
posti Lapin tarjontaan, jos jätäm-
me hiihtokeskusmatkailun pois, 
emme ole paljoa jäljessä, 
muistuttaa 
nina Jyrkäs. 
–Kainuus-
sa asiakas on 
pienemmäs-
sä ryhmäs-
sä lähem-
pänä yrittä-
jää, Lapissa 
helposti osa 
massaa. tääl-
lä saa parem-
min hyvää 
palautetta, 
sanoo sab-
rina Logeais 
(kesk.), marjo 
ilkko oikealla.

Luontomatkailun 
kansainvälinen 

moniosaaja
Kainuun vahvuudet ovat 

luonto, rauha ja kulttuuri, 
sanoo Sabrina Logeais.

emme ole paljoa jäljessä, 

Wildlife experiences on valmismatkajärjestäjä, joka tarjoaa valmii-
ta, eläintarkkailua sisältäviä tuotepaketteja pääosin kansainvälisil-
le markkinoille sekä eräopaspalveluja muille matkailualan toimijoil-
le ja yrittäjille. Pakettien sisältö rakentuu niin omien kuin muiden 
alueen yrittäjien palveluista, alkaen lentokentältä ja päättyen sin-
ne. Ulkomaiset asiakkaat tulevat pääosin ranskankielisiltä alueilta 
Ranskasta, Belgiasta ja Sveitsistä. joitusta viidellä petipai-

vaihtojen ongelmat, sanoo Sabrina. Maailman muihin kohteisiin on edullisempia yhteyksiä, 

visin Sabrina edelleen viettää jopa kolme kuukautta Lapissa, jossa hän tuottaa eräopaspalve-

Luontomatkailun 

Kuva: sabrina Logeais
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Lähiruokatori KaJaanin PurOLassa

Kesän kynnyksellä avattu lähiruokatori Kaisun Kahveri täyttyy hiljalleen paikalli-
sista tuotteista, joita tulee yli kolmeltakymmeneltä tuottajalta ja määrä kasvaa koko 
ajan. –Haluan tarjota lähialueen tuottajille paikan, josta jopa pienemmätkin tuote-
erät saadaan sujuvasti markkinoille, sanoo kauppias Kaisu Heikkinen. Ja asiakkaille 
paikan, josta ne saa keskitetysti ja ovat helposti löydettävissä.

-Vastaanotto on ollut hyvä, on tullut kannustusta ja kiitosta, että kaupungissa 
on lopultakin paikka, jossa lähiruoka on tarjolla omana kokonaisuutena. Kaupan 
suunnitteluun, tuottajien ja tuotteiden kartoitukseen kului kyllä aikaa ja sitä työ-
tä teemme edelleen tiiviisti. Miljöötä on rakennettu maalaishenkiseksi, tuotteiden 
puhtautta, luonnollisuutta ja laatua korostavaksi. Kannattaa poiketa katsomaan, 
miten upeita tuotteita tästä lähialueilta löytyy. Ja vinkki myös niille yrittäjille, jotka 
tarvitsevat tuotteilleen tämän tyyppistä jakelua, ottakaa yhteyttä, jatkaa Kaisu.

Lähiruoan kysyntä vaikuttaa edelleen vilkkaalta. Luonnollisesti täällä 
lähiruoka on kuluttajaa lähempänä arkipäivässä kuin Etelä-Suomessa. -Kannattaa 
silti poiketa meille tutustumaan, vinkkaa Birit Oksman, joka on luotsannut kaup-
paa Kaisun kaverina. Myös tuottajat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä, sillä tuot-
teet ovat liikkuneet täältä jopa paremmin kuin isojen markettien hyllyistä, jossa ne 
eivät aina erotu runsaan tarjonnan joukosta. Ja ovathan kauniit ja tyylikkäät pak-
kaukset myös mukavia paikallisia makumuistoja, viemisiä ja lahjoja. 

Kaupan kyljessä on jo aiemminkin toiminut grilli. Lähiruokatorilla voi piipahtaa 
ostosten lomassa kahvilla ja syksyllä lounasaikaan avautuu myös salaattibaari. Tar-
joamme lähituottajien raaka-aineista valittavia, ruokaisampiakin salaattivaihtoehto-
ja, kertoo Birit.

Kaupan valikoima rakentuu osin sesonkien mukaan. Tarjolla on mm. 
sotkamolaista lihaa; Angus-pihvilihaa ja kyytön lihaa, kalaa on saatavilla rajoitetus-
ti, joten asiakkaan on tehtävä siitä ennakkotilaus. Suunnitteilla on teemaviikonlop-
puja, joista lisätietoa, samoin kuin alati muuttuvasta tarjonnasta löytyy facebook- ja 
internet-sivuilta. 

Tori on avoinna ma-pe, mutta syksyllä kokeillaan myös lauantain aukioloa. Jos 
tori on kiinni, voit ostaa jotain tuntemaasi tuotetta myös grillin kautta sen aukiolo-
aikoina. 

Oulujärvi Leaderin tuki on kohdistunut torin ulkoisen ja sisäisen ilmeen suunnit-
teluun ja kalustoinvestointeihin.

www.kaisunkahveri.fi 

meillä on hyvin nähtävissä kaksi asiakas-
ryhmää, lähialueen asukkaat ja ne, jotka 
käyttävät lähiruokaa säännöllisesti, sanoo 
Birit Oksman.www.facebook.com/LahiruokatoriKaisunKahveri

Lähiruokaa, KiitOs!

Anna-Kaija Kaikkonen tuntee Kainuulai-
sen Lähiruoka –hankkeen projektipäällik-
könä  niin kainuulaisen kuluttajan, päättä-
jän, rahoittajan, kehittäjän, tuottajan kuin 
jälleenmyyjän näkökulmat lähiruoasta. 
Kun tässä kattauksessa ovat pelissä tuot-
teiden lisäksi tunteet, taidot, tiedot, raha, 
asenteet ja lainsäädäntö, voi asioiden etene-
minen ja yhteistyö joskus olla myös haas-
tavaa.

Positiivinen merkki aidosti lähiruoan 
käytön lisääntymisestä oli Kajaaniin synty-
nyt lähiruokapiiri.  Kainuulainen Lähiruo-
ka –hanke auttoi piiriä alkuun pääsemises-
sä muun muassa kartoittamalla tuottajia. 

Piirin toiminta on edesauttanut mui-
takin sidosryhmiä keskusteluun ja pohti-
maan lähiruoan tilaa Kainuussa. Kauppa-
ketjut ovat aktivoituneet tuotetarjontan-
sa osalta. Kajaanin keskustan ravintoloissa 
myös lähiruoan käyttö ja kysyntä ovat koh-
danneet. Kun Lähiruokalounas oli tauolla, 
asiakkaat pyysivät sen takaisin.

-Hankkeen näkyvät työt ovat usein 
yksittäisiä, hyvin konkreettisia, jopa pie-
niäkin. Taustalla tehtävä kehittämistyö on 
kuitenkin laajaa ja vie aikaa, tulokset eivät 
näy hetkessä, sanoo Anna-Kaija. Me luom-
me edellytyksiä yrittäjien yhteistyöhön ja 
mahdollisuuksia tuottajien ja ostajien koh-
taamiseen. Lähiruokafoorumi sekä muut 
tilaisuudet on koettu tarpeellisiksi. Julki-
sen sektorin, ravintoloiden ja matkailuyri-
tysten hankinnat ovat isoja, näiden kysyn-
tään voi vastata vain tuottaja, jolla on riit-
tävästi volyymia.

Aktiivinen ote ja asenne – näillä ominai-
suuksilla tuottaja pärjää jo pitkälle. Ja jotta 
saisimme vientiä myös Kainuun ulkopuo-
lelle, pitäisi yritysten kasvaa, mutta myös 
keskittyä avaintuotteisiin.



11

K
alaleader-kuulum

isia

www.lahiruoka.wordpress.com
Facebook/Kainuulainen Lähiruoka

 Myös kainuulaisten päättäjien asenne rat-
kaisee. Onko kunnissa halua ja rohkeutta 
linjata hankinnat alueen taloutta tukevaksi? 

Politiikkadialogi paikallisten hankinto-
jen edistäjänä  –hankkeen tuloksena Kuh-
mo, Paltamo, Puolanka ja Sotkamo saivat 
hyvän työkalun lähiruoan käytön edistämi-
seen. Päätökset jatkosta ovat heidän omis-
sa käsissä. 

Työkaluna kukin tahoillaan voi käyttää 
myös juuri päivitettyä Kainuun Elintarvi-
kestrategiaa (luettavissa 
www.maajakotitalousnaiset.fi /kainuu -> 
Elintarvikealan toimintasuunnitelma 
2013-2017). 

miltä sinun ostoskorisi näyttää? millä 
valinnoilla sinä edistät paikallisen ruoan 
käyttöä ja kulutusta? aloita tutustumalla 
vaikkapa Lähiruokaviikon 28.10.-3.11. tar-
jontaan, sanoo projektipäällikkö anna-Kai-
ja Kaikkonen.

tämä rekisteröity merkki on kainuulaisten 
tuottajien käytettävissä, lisätietoa merkin 
käytön kriteereistä antaa marika Köngäs, 
puh. 040-5855296. 

Kainuulainen Lähiruokahanketta 
rahoittaa Kainuun eLy-keskus. 
Hankkeen hallinnointi Proagria Kainuu ja 
Kainuun maa- ja kotitalousnaiset. 
Lähiruokaan liittyvissä asioissa auttaa 
anna-Kaija Kaikkonen, puh. 044-3201587.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
tOiminut viisi vuOtta
Syksyllä 2008 alkanut Kainuun ja Koillismaan Kalaleader-ohjelma on lunasta-
nut paikkansa maaseudun kehittämisessä. Kesän 2013 aikana tehdyn ulkoisen 
arvioinnin tulosten mukaan se on tuonut lisäarvoa elinkeinokalatalouteen ja alan 
yrittäjille.

Työn kautta on syntynyt uusia kontakteja Kainuun ja Koillismaan välille, mut-
ta myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanketoimijoiden mukaan toiminta 
on selkeästi piristänyt alueiden kalataloutta. Osana Leader-toimintaa tapahtu-
va ohjelmatyö on sujuvaa ja ohjelman aktivointihankkeen hallinnointi Oulujärvi 
Leaderin kautta kevyt tapa toimia. Muut mukana olevat ryhmät ovat Elävä Kai-
nuu Leader ja Myötäle.

Merkittävimmät Kalaleaderin 
konkreettiset tulokset ovat kalasa-
tamaverkoston kunnostus, lähes 30 
uuden ammattikalastajan saami-
nen alueelle sekä jatkojalostuksen ja 
markkinoinnin kehittämistoimet. 
Näistä esimerkkeinä mm. yhteistyö 
Herkut Helsinkiin –hankkeen kans-
sa ja Kitkan Viisas –muikun alkupe-
ränimisuoja.

Kuusamossa vuoden loppuun 
saakka jatkuvan ammattikalastajakoulutuksen tavoite on saada uusia ammattika-
lastajia Koillismaalle lisää. Kuhmon viime vuoden vastaavalta kurssilta heitä saa-
tiin sekä Kuhmoon että Sotkamoon.

Lyhytelokuvia 
Kainuun ja Koillismaan kalatalou-
desta on nähtävillä YuoTube –pal-
velun kautta lyhytelokuvia haku-
sanoilla Kainuun ammattikalas-
tus, Koillismaan ammattikalastus, 
Kalankasvatus, jalostus ja markki-
nointi.

Kalatalousjaoston
PÄÄtÖKsiÄ

Hankekausi lähenee loppuaan ja sen myötä myös Kalatalousrahaston määrära-
hat ELY-keskuksissa vähenevät. Kalaleaderin kalatalousjaosto päätti tukea Vaalan 
Kiloniemen kalasataman koneistushanketta ja Paltamon jäähileaseman rakenta-
mista 90 % rahoituksella. Molemmat hankkeet parantavat ammattikalastajien 
toimintamahdollisuuksia Oulujärvellä.

Kalatalousjaosto päätti tukea myös Kitkan Viisas –markkinointihanketta Koil-
lismaalla. Kitkan Viisas –muikun alkuperänimisuojan tunnetuksi tekemistä tue-
taan kouluttamalla kalastajia, ravintolahenkilöstöä, kauppoja ja kuluttajia palve-
levia ammattilaisia.

Kalaleader-rahoitusta on vielä haettavissa, syksyn seuraava kokous on loka-
marraskuun vaihteessa.

Teksti ja kuvat:
aktivaattori Teuvo Hatva
puh. 050 434 0150

Jo perinteeksi muodostunut 
opintomatka suuntautui tällä 
kertaa Pohjois-ruotsiin Haapa-
rantaan ja Pelloon. matkalaiset 
tutustuivat mm. Kalixin muikun-
mädin markkinointiin ja Pentäs-
joen kunnostukseen. 
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www.mentormi.fi

www.minella.fi
www.minelladesign.fi

Mentorum Kajaani  iHminen tavattavissa

Merkityksellistä elämää, sellaista me kaikki haluamme viettää, niin työssä kuin 
sen ulkopuolella. –Tärkeää on, että ihminen ei elä itsensä vieressä, ei suorita elä-
mää, vaan elää siinä mukana, ottaa omat voimavarat käyttöönsä ja elää omannä-
köistä elämää.  Elämän murroskohdissa jätämme entisen taakse ja etsimme suun-
taa tulevalle. Muutos kuljettaa ihmistä syvempään itseymmärrykseen ja tuo eteen 
mahdollisuuksia, joita hän ei ehkä tiedä olevan olemassakaan, avaa asiaa Kirsi Tör-
mi. Energia ja kiinnostus näiden asioiden pariin lähti osin myös omien kokemusten 
kautta, jatkaa Heikki Törmi. 

Molemmat ovat kainuulaisille ennestään tuttuja, kulttuurin ja taiteen saralla 
merkittävää työtä tekeviä, palkittuja ja arvostettuja alojensa ammattilaisia. Nyt he 
tarjoavat oman yrityksensä Mentormin kautta uudenlaisia palveluja.

Törmit ovat opiskelleet Ihminen Tavattavissa –mentoreiksi.  Ihminen 
Tavattavissa on Tommy Hellstenin perustama valtakunnallinen ohjelma, joka tar-
joaa matalan kynnyksen keskustelukumppanuutta elämän eri tilanteisiin niin yksi-
lö- kuin ryhmätapaamisissa. 

-Fiksu yritys huolehtii työntekijöistään. Kun ihminen voi hyvin, hän 
tekee työnsäkin hyvin. Tämän ajan epävarmuus ja pelko tulevaisuudesta verottavat 
voimavaroja. Työhyvinvoinnin mentoroinnin mausteiksi voimme räätälöidä sovel-
tavan taiteen ja luovan toiminnan keinoin erilaisia ryhmäprosesseja juuri sinne, 
missä asiakas kulloinkin on.

-Alkuvaiheen kehittämiseen ja investointeihin saatu Oulujärvi Leaderin tuki on 
mahdollistanut pienet, mutta tarpeelliset toimitilan remontit ja lisäkoulutukset. 
Yrityksen perustamisvaiheessa tuet nopeuttavat käyntiin pääsyä. On rohkeampi ja 
varmempi tunne, kun perusasiat ovat kunnossa ja voimme keskittyä täysin palvelu-
jen tuottamiseen, tuotteistamiseen, monipuolistamiseen mutta myös markkinoin-
tiin. Tällä hetkellä etenemme vielä sivutoimisesti, mutta jo nyt monialainen osaa-
misemme heijastuu Kainuussa myös ulkopuolisiin projekteihin, joissa olemme eri-
laisten rahoitusten kautta mukana, sanoo Heikki. 

Sana mentor tulee Kreikan mytologiasta ja tarkoittaa rinnalla kulki-
jaa, opastajaa. Näyttäisi siltä, että yliyksilöllisyyden ja yksin tekemisen rinnalle on 
tullut tarve tehdä asioita yhdessä, tarve jakaa niitä. Kun kaikkea ei voi jakaa edes 
parhaimpien ystävien kanssa, kannattaisiko silloin edetä pintakeskustelua syvem-
mälle mentorin kanssa? Periaatteessa asiat voivat olla kunnossa, silloin sen vaikutus 
on ennaltaehkäisevää. Onhan nykyään nuorilla yrittäjilläkin rinnalla kokenut yrit-
täjä, mentori, jonka kanssa pohditaan yrittämisen haasteita, sanoo Heikki. 

Palvelu on otettu hyvin vastaan ja tuntuu, että tälle on Kainuussa tarvetta. Yri-
tysten ja yhteisöjen virkistys- tai hyvinvointipäivän ohjelmien toteuttajana haluam-
me olla varteenotettava kainuulainen vaihtoehto, sanoo Heikki.

Kun tiedät minkä tunteen hyvä hieronta antaa keholle, mieti miltä voisi tuntua 
hyvä hieronta mielelle?

Maalaispuoti Minella
PaLtaniemeLLÄ

Anu Mikkonen avasi heinäkuussa sisus-
tus- ja lahjatavaroita tarjoavan puodin Pap-
pilanniementielle. Tuotteet ovat pääosin 
kotimaisia, mutta joukossa on tuotteita 
muualtakin maailmalta. Tarjolla on myös 
herkkutuotteita; suklaata, hilloja ja siirap-
peja.

 –Tuotevalikoima kasvaa koko ajan ja 
muuttuu eri sesonkien mukaan, myös asi-
akkaiden toiveita kuuntelen mielelläni, 
kertoo Anu. Puodin lisäksi tuotteet löyty-
vät myös verkkokaupasta. 

Minella Design on tuote- ja palvelu-
merkki. Anu tekee tilauksesta erilaisia 
kuvitustöitä, vaikkapa valokuvasta muo-
tokuvan tai sukutiedoista koostetun suku-
puun. Tarjolla on jatkossa myös valmii-
ta tuotteita, esimerkiksi sukupuupohjia ja 
postikortteja. Yrittäjyyttä Anu on opiskel-
lut Intotalon Ensiaskel- ja Hiomovalmen-
nuksissa. 

Yritys sai Oulujärvi Leaderistä tukea net-
tisivustojen visuaalisen ilmeen ja verkko-
kaupan toteutukseen.
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Vahvasti  luvanvaraista  erityisOsaamista

Pasi Rajander työskenteli Vuokatissa Incap Oy:n tehtaalla 14 vuotta. –Kun oli nähtävis-
sä, miten yksikön käy, lähdin tietoisesti suunnittelemaan omaa yritystoimintaa. Kylmäalal-
le oli tulossa lakimuutos ja huomasin, että uusia luvanhaltijoita ei löytynyt rekistereistä. Van-
taan Edupolin koulutus alle kolmen kilon kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden huoltoon 
ja Intotalon yrittäjyyskurssi sekä olemassa oleva sähköalan osaaminen kimputettiin yhteen, 
joten heinäkuussa 2011 syntyi Kainuun Sähkö- ja kylmätekniikka, joka on nyt TUKESin 
hyväksymä ammattilainen.

Toiminta-alue on Kuusamo-Nurmes akselilla. Yritys on pohjoismaiden suurimman 
lämmitysjärjestelmiä tarjoavan Nibe Energy Systemsin huoltofirma tällä alueella, Suomessa 
muita vastaavia on noin 30, lähimmät ovat Kempeleessä ja Kuopiossa. Merkittävä asiakasryh-
mä ovat kainuulaiset kotitaloudet, yritykset ja taloyhtiöt, joiden erilaiset kiinteistöjen lämmi-
tys- ja jäähdytystekniikkaan liittyvät vikatapaukset ja sähkötyöt hoituvat, uusimpana myös 
vesi-, ilma- ja lämpö- sekä maalämpöpumppujärjestelmien myynti ja asennus.

Vuodessa kertyy jopa 70.000 kilometriä. Päivän rytmiä on vaikea ennustaa. Työt 
vaativat monenlaisen tekniikan tuntemusta, mukana on oltava paljon erilaisia mittalaitteita, 
hyvä varaosavalikoima ja usein myös sitkeyttä ja kekseliäisyyttä ratkaista yllättäviäkin ongel-
mia. Kun tekee laajasti ja vähän kaikkea, aina löytyy jotain korjattavaa jostain, Pasi sanoo. 
Vien palvelun nopeasti sinne missä sitä tarvitaan.

- Tähän olisi vaikea palkata työntekijää, koska hänellä pitäisi olla samat luvat kuin itselläni 
ja näitä henkilöitä ei täältä löydy. Uudet asiakkaat löytyvät viidakkorummun kautta ja entiset 
kutsuvat uudelleen kun tulee uusi ongelma. 

Yritys sai Oulujärvi Leaderistä tukea aloitusvaiheen investointeihin. www.kainuunskt.fi

tyypillinen tilanne maastossa. eero Pyyk-
könen Ky:n ajokoneeseen Paljakan maas-
tossa vaihdetaan ilmastoinnin kompresso-
ria. Kesällä koneet kuumuvat hydrauliikan 
lämmöstä, joten tarvitaan jäähdytystä. Jo 
työturvallisuudenkin kannalta on tärkeää, 
että jäähdytys pelaa.

Kehystämö PuOLanGan JOuKOKyLÄssÄ

Kajaanista noin 125 kilometrin etäisyydellä toimivan kehystämön sijainti voi askarruttaa asi-
aan perehtymätöntä. Yritys toimii entisen kyläkaupan tiloissa, jotka Väinö Kanniainen hank-
ki omistukseensa vuonna 2011. Vuodesta -97 alkaen yritys toimi kylän vanhan koulun tilois-
sa. Yrittämisen hän aloitti palattuaan kotikylälle Ruotsin reissun jälkeen. 

-Kyläkaupan loppuminen harmittaa, mutta tilat ovat minulle hyvät. Työtilojen lisäksi on 
runsaasti varastotilaa, sillä valikoimissa on noin 1000 erilaista kehysmallia. Kun kehyslistal-
la ei ole vanhenemispäivämäärää, laaja varasto mahdollistaa nopeat ja joustavat toimitukset, 
hän sanoo. Suosin suomalaista materiaalia, jonkin verran kehystä tulee Ruotsista, Virosta ja 
Espanjasta. Suomalainen mänty on hyvä materiaali myös kehyksiin.

-Tässä työssä ei paikalla ole väliä, mutta 
kovaa työtä täällä menestyminen on toisaal-
ta vaatinut. Koska haluan asua maaseudulla, 
elämää täällä on vaikea hinnoitella. Toimiti-
lat ovat edullisemmat kuin kaupungissa, eikä 
tuotteen lähettäminen maksa sen enempää 
Helsinkiin kuin Kajaaniin. 

Asiakassuhteet ovat rakentuneet luotta-
muksen kautta ja asiakkaita ovat valoku-
vausliikkeet, taiteilijat ja yksittäiset asiakkaat 
pääosin entisen Oulun läänin alueella. 

Monet vakioasiakkaat luottavat kehys-
tyksissä minun makuun ja silmään, tuotteet 
kulkevat sujuvasti ilman, että asiakas edes 
käy paikan päällä, se on osa sitä pitkäaikaista 
ja hyvää asiakassuhdetta, sanoo Väinö. Toki 
täälläkin voi ja saa käydä. Uusin yhteistyö-
kumppani on utajärveläinen Röni-Kuva Oy.

Yrittäjän oman eläketurvan rakentamisen 
vastapuolena on yrittäjän vapaus. Luonto on 
lähellä, samoin muut mielenkiinnon kohteet, 
kuten vaikkapa aktiivinen toiminta Jouko-
kylän kyläyhdistyksen puheenjohtajana. 

Oulujärvi Leaderin tuet koneisiin ja lait-
teisiin sekä tilaan ovat olleet tärkeitä. Nämä 
ovat mahdollistaneet mm. tämän uuden 
kumppanuuden.

Kuva: Pasi rajander
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Facebook/
ylä-Kainuun äidit

-Äideille ja lapsille kavereita sekä yhteis-
tä tekemistä. Ja perheiden tarpeet ympäris-
tössä paremmin huomioiduiksi, tässä tiivis-
tetysti ideamme, jota pienen piirin kesken 
Ylä-Kainuun äitien facebook-ryhmässä läh-
dimme ideoimaan, sanoo Heidi Juntunen. 
Kaikilla ei luonnostaan ole ympärillä samas-
sa perhetilanteessa olevia tuttavia tai ystäviä, 
joten halusimme laajentaa ryhmää ja yhteistä 
tekemistä. Myös Kettusen Riitalla on hanke-
taustaa, joten asian työstäminen hankkeek-
si oli meille luonnollisin vaihtoehto. Teemme 
tätä täysin talkootyönä, äidit toimivat koor-
dinaattoreina.

Suomussalmella on menossa vau-
vabuumi. Tämän vuoden aikana kuntaan 
on odotettavissa 69 uutta lasta, se on ennä-
tys pitkiin aikoihin, kertoo Heidi. Facebook-
ryhmä on tehokkain tiedotuskanavamme ja 
mukana on jo yli 200 eri-ikäistä äitiä. Isät-
kin ovat mukavasti osallistuneet yhteisiin 
tempauksiimme.

Äitien aloitteesta syntyi leikki- ja 
toimintapuisto Humula. Leikkipuiston 
ohjattu kesätoiminta on saanut kiitosta ja 
parhaimpana päivänä paikalla oli 100 lasta. 
Alkuvuoteen mahtuu runsaasti ohjelmaa, on 
ollut Perheiden kevätretki, Humulan avajai-

set, lasten ulkoilmakonsertti, Perheiden Soi-
va Picnic -konsertti ja säännölliset viikko-
jumpat puistossa. Syksyllä käynnistynyt per-
heiden liikuntaryhmä perjantaisin jatkuu 
ensi maaliskuun loppuun saakka ja tulos-
sa on yhdessä Suomussalmen seurakunnan 
kanssa Lasten konserttiretki Kuhmoon ja 
retki Hyrynsalmen seurakunnan perheker-
hon vieraaksi. Ja joulun ajan toimintaa suun-
nitellaan jo kiivaasti. 

-Halusimme järjestää perheille 
uudenlaisia tapahtumia ja palveluja, 
joilla lisätään hyvinvointia ja yhteisöllisyyt-
tä.  Myös yhteistyö Hyrynsalmen suuntaan 
on käynnistynyt. Olemme aktiivisesti lähes-
tyneet kuntaa, kouluja, seurakuntaa, neuvo-
laa, teatteria ja muita tahoja, jotta perheil-
le tarjottavat palvelut eivät olisi päällekkäi-
siä vaan täydentävät toisiaan. Kainuun Kult-
tuuri-infosta saadulla tuella tulemme tuotta-
maan pääkirjastossa yhdessä Suomussalmen 
varhaiskasvatuksen kanssa Kulttuurivirike-
palveluja, tulossa perheille on mm. sanatai-
detta, draamaa ja satutunteja.

-Toiminnan kautta perheet ovat 
tutustuneet toisiinsa. Harmittavasti etäi-
syydet ovat pitkät, mutta toivoisimme näke-
vämme mukana myös syrjemmällä asuvia 
perheitä. Tässä hankkeessa voi jokainen per-
he olla mukana tuottamassa iloa itselleen ja 
toisille perheille. 

Perhekeskeinen ylä-Kainuu on elävä Kai-
nuu Leaderin tukema vuoden mittainen 
yleishyödyllinen kehittämishanke, jota hal-
linnoi mannerheimin Lastensuojeluliiton 
suomussalmen yhdistys. Hanketta toteu-
tetaan suomussalmella ja Hyrynsalmella. 
Hanketta rahoittavat myös suomussalmen 
Osuuspankki ja Osuuskauppa maakunta.

Äitien tarJOamaa iLOa

tämä on unelmien harrastus talkoohen-
kiselle luonteelle, nyt saa suunnitella sitä 
mitä itse haluaa, sanovat Heidi Juntunen ja 
riitta Kettunen (oik).

Humulan leikkipuistotoiminnasta tuli kii-
tosta myös kunnan kesäasukkailta ja mat-
kailijoilta. Puisto huomattiin, mikä oli tar-
koituskin.

Kuva sirkku rautio

K
uva r

iitta K
ettunen



15

Lentäen Kuhmoon? Viisikymmentävuotias Kuhmon lentokenttä on entistä ehompi. Jo kol-
matta kertaa kesällä järjestetty Fly In –tapahtuma keräsi kentälle pari tuhatta ilmailusta kiin-
nostunutta kävijää ja viisikymmentä vieraskonetta, edellisenä kesänä koneita oli 80.  Kävijä-
palaute oli hyvä, sillä sekä koneiden että autojen paikoitusalueet on järjestetty nyt käytännöl-
lisesti ja tyylikkäästi. Kentän tienvarren autojonot ovat historiaa, kaikki mahtuvat nyt suju-
vasti kentän alueelle. Kuhmon Ilmailukerhon toiminta on nousukiidossa. Kenttä on ollut pit-
kälti yksityisten koneen omistajien ja kerhon koulutus- ja harrastuskäytössä. Uudet puitteet 
mahdollistavat kerhon toiminnan monipuolistamisen, mutta tarjoavat puitteet myös palo- ja 
pelastustyön kehittämiseen, erilaiseen tutkimustoimintaan ja luovat edellytykset kentän jat-
korakentamiseen.

Kaupunki aktiivisesti mukana kehittämistyössä 
-Yhdessä Kuhmon teknisen toimiston ja kaupunginjohtajan kanssa mietimme ratkaisuja 

kentän ongelmiin,  sanoo kerhon puheenjohtaja Pekka Pääkkönen. Kaupunki hallinnoi han-
ketta, kerho toteutti työt talkoovoimin. Nyt teimme toiminnan kannalta kiireisimmät työt, 
pohdittavana jatkossa kaupungilla onkin kiitoradan pinnoittaminen ja sen rahoituksen järjes-
täminen, näin myös suuremmat koneet voisivat laskeutua kentälle.

 
Pääpaino koulutuksessa
Kuhmon Ilmailukerhossa on noin 60 jäsentä, pääasiassa Kuhmosta, Sotkamosta, Kajaanis-

ta ja Suomussalmelta. –Haemme nuoria mukaan lennokkitoiminnan kautta. Kerho keskittyy 
kouluttamiseen, vähemmän rakentamiseen. Tavoite on tuottaa lupakirjallisia lentäjiä ja niitä 
on viime aikoina myös saatu, sillä koulutusta on tarjolla jatkuvasti.

-Lajin turvallisuus on viime aikoina jälleen puhuttanut, se on koulutuksessa meillä keskei-
nen teema. Teemme myös yhteistyötä muiden lähialueen kerhojen kanssa. Kerholla on käy-
tössä oma kone, jota kerholaiset voivat vuokrata. Lisäksi kentälle saapuva vierailija voi varata 
kerholta auton, jolla voi asioida ja tutustua Kuhmoon tien päältä.

Haaveissa oma kone
-Ja ura ilmailun parissa, sanoo kajaanilainen Juho Leinonen, Kuhmon Ilmailukerhon jäsen, 

jolla on ollut lentolupakirja syyskuusta 2012 alkaen. Haasteellista on ollut se, että lentää voi, 
mutta ajokortin puute on vaikeuttanut Kuhmoon koneelle kulkemista, joten lentotunteja ei 
ole tälle kesälle kertynyt niin paljon kuin itse olisin ehkä halunnut. Lukiossa kolmannen vuo-
den aloittanut Juho valitsi Kuhmon kerhon jäsenyyden juuri koulutustarjonnan takia, Kajaa-
nissa ei ole koulutusta – lisäksi se on lähin kerho, jossa on aktiivista toimintaa.

Kipinä lentämiseen syntyi lapsuuden lentomatkoilla. Viimeisin niitti oli tuttava, jolla on 
oma kone. Koulutuksen voi aloittaa sinä vuonna, jona täyttää 17 vuotta. Teoriaa 50 tuntia, 
ultrakevyessä inssilentoon 25 lentotuntia, lisäksi 10 lisätuntia ja lisäinssi, jotta saa oikeuden 
kuljettaa matkustajaa. 

Mikä lentämisessä viehättää? -Tietynlainen vapauden tunne – kaistattomuus, sanoo Juho. 
Miten sen voi ulkopuolinen tulkita. -Kun kone on vapaa ja käytettävissä, keli ok, kaikki se 
valmistautuminen ja keskittyminen luovat sen tunnelman ja tunteen. En koe pelkoa, terve 
jännitys pitää itsesuojeluvaiston vireänä. Jos ei tiedosta riskejä, voi käydä huonosti.

uuteen nOusuun

Kerhon oma kone, ultrakevyt atec Zephyr 
122 OH-555 ja puheenjohtaja Pekka Pääk-
könen, joka kannustaa lajin pariin myös 
naisia

Juho Leinosen (oik.) kanssa lennolle läh-
dössä riku Karjalainen.

Fly in –tapahtuman avauksessa kaupun-
ginjohtaja eila valtanen kysyikin mitä vil-
kastuva pienkenttätoiminta voisi tarjota 
Kuhmon matkailulle.

Kenttä on käytössä keleistä riippuen maa-
liskuusta lokakuun loppuun. 

elävä Kainuu Leaderin rahoittamassa 
hankkeessa kiitotien reunaesteitä pois-
tettiin, kiitotien päähän tasattiin pysäköin-
tialueet niin koneille kuin autoille, lisäksi 
alueelle saatiin puucee ja sähköliittymä. 

Facebook/Kuhmon ilmailukerho

www.kuik.fi
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Väriä 
JuustOLeiPÄtaPaHtumaan

Juustoleipä ja kainuulainen perunarieska toi-
vat toukokuussa Ristijärven Martoille voiton 
perinneruokatapahtumassa Pohjos-Unkarin 
Kazárin kylässä, jossa Laska-tapahtuma jär-
jestettiin jo kuudennen kerran. Perintei-
sin tavoin valmistetut kainuulaiset her-
kut maistuivat, yleisön kiinnostus ja maku-
jen menestys oli huikeaa. Martat hakivat 
matkalta ideoita omaan juustoleipätapahtu-
maansa, mutta saivat vieraakseen Ristijärvel-
le myös kazaarilaiset emännät. Toisen ker-
ran elokuussa järjestetyn juustoleipäfesti-
vaalin piristävä väripilkku olivatkin unkari-
laisten maku-, musiikki- ja tanssielämykset. 
Ristijärven Martat ilmoittautuivat Kazarin 
kylän kumppaniksi ensi vuodeksi kansain-
väliseen hankkeeseen, johon tuki haetaan 
suoraan Brysselistä, Kansalaisten Eurooppa-
ohjelmasta.

Ideoita etsimässä
Ideoita HevOstOimintaan
Kainuulaiset hevosyrittäjät tutustuivat elo-
kuussa Kazárin alueen monipuoliseen hevos-
toimintaan. Hevosjalostus, ratsastuskou-
lutus, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, 
hevosvaellus maastossa, valjakkoajo estera-
dalla, hevospaimennäytös, ratsastusjousiam-
munta ja ratsastuskilpailujärjestelmä – kak-
si ja puolipäiväinen, tiivistahtinen ohjelma 
tarjosi täydellisen kattauksen unkarilaisesta 
hevoskulttuurista. 

Näkemystä KuLttuuriin
Syksyllä käsityöntaitajat piipahtivat Slovaki-
an Hrinovan kylässä. Kuhmon 4H:n Apila-
hankkeen, Paltamon työvoimatalon käsityö-
pajan ja Sotkamon käsityö ry:n edustajat oli-
vat mukana kuuden maan Eurooppalaises-
sa Pihassa, kulttuuritapahtumassa Slovakian 
Tatra vuoriston upeassa laaksossa. Tapaami-
sen teemana oli Kulttuuriperinteiden vaali-
minen.

Tuloksia tarKasteLuun
Palóc-Kainuu – Active Together alueiden 
välistä hanketta toteutetaan tämän vuoden 
aikana koko Kainuun alueella yhteistyös-
sä unkarilaisen, slovakialaisen, tšekkiläisen, 
romanialaisen ja italialaisen Leader-ryhmän 
kanssa. Italiassa syyskuussa kokoontuvat toi-
mijat puivat talkootyön roolia maaseutuke-
hittämisessä. Hankkeen lopputapaaminen 
järjestetään Kainuussa lokakuun viimeisellä 
viikolla, jolloin ”Elinvoimaa luonnosta” tee-
malla vaihdetaan ajatuksia kumppanimaista 
saapuvien vieraiden kanssa.
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valjakkoajoa esteradalla kokeilemassa 
Katin tallin Kati Karhunen, tulkkina hanke-
vetäjä monika Kokkonen.

minen.

Helena Komulainen
UUSI PUHEENJOHTAJA

Keväällä 2013 Elävä Kainuu Leaderin hallitus vaihtui lähes 
70-prosenttisesti. Uutena puheenjohtajana aloitti Helena 
Komulainen Kuhmon Sylväjän kylästä. Yrittäjänä Taipaleen 
lypsykarjatilalla hän on ollut yhdessä miehensä Heikin kans-
sa jo yli kaksikymmentä vuotta. Tilalla on myös lihan jatko-
jalostusta, Taipaleen Lihasavustamon asiakkaita ovat mm. 

metsästysseurat, muut tilat ja yksityishenkilöt. Takana Helenalla 
on nelivuotinen kausi Kuhmon kaupungin valtuustossa ja hallituksessa. 

–Elävä Kainuu Leaderin hallituksessa on nyt hyvä koostumus kokemusta ja nuorta intoa. 
Meillä on hyvä porukka ja mukava ilmapiiri toimia ja mahdollisuus verkostoitua laajasti. 
Tässä näkee monipuolisesti ja eri näkökulmista, kuinka Kainuun maaseutua kehitetään.

Verkostoja 
maatiLamatKaiLuun
Kainuun Edun hallinnoimassa ja Elävä Kai-
nuu Leaderin rahoittamassa  ”27 Summits 
Kainuu ”– maatilamatkailuhankkeessa ovat  
mukana  kuhmolainen Hoivatila Siirtola, 
suomussalmelainen Arolan maatila- ja erä-
lomat,  sotkamolainen Tervamäen perinne-
tila ja Maanselän Etappi. Syyskuussa tämän 
kansainvälisen hankkeen kumppanimaiden 
Ranskan ja Ruotsin yrittäjien kanssa toteu-
tettiin retkikuntana kierros kussakin osallis-
tujamaassa. 

Tiloja haettiin lehti-ilmoituksella tam-
mikuussa 2013, mutta innostuneet löytyi-
vät vasta soittokierroksella. Nyt retkikun-
nan palaute oli ”kyllä kannatti!” ”Eivät tien-
neet, mitä menettivät ne, jotka eivät lähte-
neet mukaan heti”. Kaikkien kainuulais-
ten yritysten edustajat eivät päässeet matkal-
le, mutta osallistuivat retkikunnan Kainuun 
kierrokselle.

Matka sisälsi käynnit osallistujien luo-
na, alueiden maatilatalouden erityispiirtei-
den esittelyn sekä kovakuntoisille, haastei-
siin tarttuville kiipeämisen kunkin maan 
korkeimmalle huipulle (Kebnekaise, Halti).  
Matkan ja toimenpiteet tallensi Mont Blan-
cin alueen TV-ryhmä. Filmi retkikunnan 
kokemuksista ja toimijoiden haastatteluis-
ta esitetään Ranskassa helmikuussa 2014 ja 
mahdollisesti kevään aikana myös Suomen 
ja Ruotsin kanavilla. Michel Mathe, retki-
kunnan johtaja ja hankkeen ideoija kertoi, 
että hanke tuloksineen esitellään joulukuus-
sa 2013 Brysselissä myös komissiolle.

Haltia valloittamassa vasemmalta anders 
enström, ruotsi, Catherine Bussiere, 
maanviljelijä ja paikallisopas, ranska, Joël 
Bruggiere, maanviljelijä/matkailuyrittä-
jä, ranska, martti niskanen, maanviljelijä/
matkailuyrittäjä, sotkamo, Helena Komu-
lainen, elävä Kainuu Leader, hallituksen 
puheenjohtaja, Kuhmo.
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Kahvia tarjolla klo 8.30 alkaen

8.55 AVAUS JA TERVETULOA
Seminaarin puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Juha Määttä, Kainuun ELY-keskus

9.00 SKENAARIO KAINUUN MAASEUDUN TULEVAISUUDESTA 
 VUOTEEN 2030 
Ilkka Halava, tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja, Prime Frontier Oy

Puheenvuoron teemoina mm. miten suomalaisen talouden rakenne muuttuu, millä 
rakennusaineilla Kainuu voi tehdä irtiottoja ja miten toivottua tulevaisuutta voi käy-
tännössä rakentaa
Ilkka Halava on tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja, puhuja ja neuvonantaja, jolla on ollut 
yhteistyötä yli 230 organisaation kanssa. Sosiokulttuurisen muutoksen eturivin osaajana hän on 
ollut mukana lukuisissa tuote-, palvelu-, konsepti- ja muissa kehityshankkeissa suomalaisten ja 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa jo yli 20 vuoden ajan. Hän valmentaa organisaatioita 
ja ohjaa työyhteisöjä työn murroksen karikoita ohittaen uuden työn sekä paremman tuottavuu-
den aikakaudelle. Luentojen aihepiirit liittyvät murroksesta oppimisen vallankumoukseen, tule-
vaisuuden kuluttajasta elinkeinorakenteen kehittämiseen ja modernin yhteisörakentamisen kysy-
myksistä asumisen tulevaisuuteen.

11.00 TULEVAN MAASEUTU-
 OHJELMAN ESITTELY 
 Juha Määttä, kehittämispäällikkö, 
 Kainuun ELY-keskus

11.30 LÄHIRUOKALOUNAS, 
 omakustanteinen 9.80 €

12.30 TEEMAOHJELMAT 
 KAUDELLA 2014-2020
13.30 TYÖPAJAT Osallistu ja vaikuta!
Teemaohjelmien hankeaihioiden esittelyjä ja 
mahdollisuus keskusteluihin koordinaattoreiden kanssa.

14.30 PÄÄTÖSKAHVIT 
 TÄYTEKAKUN KERA
Ilmoittautumiset perjantaihin 25.10.2013 mennessä 
tarja.moilanen@ely-keskus.fi  tai puh. 0295 023 572. 
Kerro myös ruokailetko ja onko sinulla erityisruokavalio.

KAINUUN TEEMAOHJELMIEN 
TULEVAISUUSSEMINAARI

tiistaina 5.11.2013 klo 9-15
Kaukametsän opisto, auditorio, Koskikatu 2-4, Kajaani

tilaisuuden järjestäjät vas. tarja moilanen Kainuun 
eLy-keskus, tuija Korhonen maaseutuelinkeinojen 
teemaohjelma, marjo ilkko ja nina Jyrkäs Luonto-
matkailun teemaohjelma, anita mäkipelto maaseu-
tuelinkeinojen teemaohjelma, timo Karjalainen Bio-
energian teemaohjelma, tarja Lukkari Kyläteemaoh-
jelma ja Juha määttä Kainuun eLy-keskus. tilaisuu-
dessa ovat paikalla myös Jari Komulainen metsä- ja 
puutalouden teemaohjelma sekä Kari tervonen maa-
seutuelinkeinojen teemaohjelma.

TERVETULOA!
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Maaseudun innovaatiot tuottamaan
-Keväällä julkistetun Innoliiteri-hankkeen ideakilpailun tulokset 

kertovat sen, mitä hankkeen alussa jo uumoiltiin. Saimme käteviltä 
ja kekseliäiltä kainuulaisilta 47 ideaa kolmeen eri sarjaan. Hieman jäi 
tuntuma, että niitä olisi voinut löytyä enemmänkin, sanoo Tero Tik-
kanen. Mutta ei hätää, ideoita voi edelleen tuoda arvioitavaksi, asi-
antuntijaryhmän kanssa tutustumme niihin, annamme niistä oman 
arviomme ja ehdotamme keinoja, joilla niitä voidaan viedä eteen-
päin.

Ideat olivat hyvin käytännönläheisiä, monet oman työn helpotta-
miseen suunniteltuja. Koska käytäntönä on suojata ideat, emme voi 
paljastaa niiden tarkempaa sisältöä näin alkuvaiheessa. Näistä kah-
den sarjan voittajat ovat jo edenneet Tuoteväylä-palveluun, jossa tut-
kitaan niiden mahdollista patentoimista. Muita palkittuja ideoita 
arvioidaan vielä tarkemmin, löytyykö niille muuta kautta mahdol-
lisuuksia edetä markkinoille. Jokainen idean kilpailuun jättänyt saa 
palautteen, kertoo Tero.

PALKITUT
Liiterin nurkasta maailmalle – tuote/laite tai oleellinen parannus, 
joka on kehitetty omaan käyttöön tai muutoin hyväksi havaittu
1. Pentti Keränen, Kontiomäki, Traktorin työlaite
2. Pertti Kemppainen, Sotkamo, Muurausapuväline
3. Matti Juntunen, Suomussalmi, Kalankasvatusmenetelmä

Ajatuksesta totta – oivallusasteella tai kokeilematta oleva idea, jon-
ka toimivuuteen kehittäjä uskoo
1. Kimmo Karhu, Paltamo, Kaivinkoneen työlaite
2. Tuomo Ohtonen, Kuhmo, Ergonomian mittauslaite
3. Raija Kauppinen, Vuokatti, Pesulaite

Tähän tarvitaan tuote – keksi ratkaisu toisen ongelmaan 
1. Vesa Virtanen, Korvamerkintälaite

Palkitut pääsevät marraskuussa Saksaan iENA-Keksijämessuil-
le tutustumaan alan kansainvälisiin näkymiin, uusimpiin ideoihin ja 
kuinka niitä esitellään yleisölle ja mahdollisille kumppaneille.

Hankkeen palvelut yrittäjille

Innoliiteri-hanke on suunniteltu kainuulaisten maaseudun inno-
vaatioiden etsimiseen ja eteenpäin viemiseen.  Haemme mukaan 
myös maaseudun yrittäjiä, joilla on idea, ongelma tai tarve, jonka 
ratkaisemalla saadaan markkinoille uusi tuote, tuotemuunnos tai toi-
mintatavan muutos. Näiden ideoiden arvioinnissa mukana on asian-
tuntijoista koostuva Innojelppi-ryhmä. 

Hankevetäjä Tero Tikkanen kannustaakin yrittäjiä nyt tarttumaan 
toimeen ja pohtimaan, voisiko Innoliiteri–hanke olla apuna jonkin 
ongelman ratkaisemisessa. Hanketta on tällä erää jäljellä vielä muu-
tama kuukausi, joten kannattaa pitää kiirettä.

Innoliiterin toteuttajat ja rahoittajat ovat Oulujärvi Leader ja Elävä 
Kainuu Leader. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Keksintösää-
tiö, sen Tuoteväylä-palvelu ja Kainuun Keksijät ry.

Palkintoraadissa muka-
na olivat vas. tero tikkanen, 
markku Heikkinen Kajaanin 
ammattikorkeakoulun Pro-
topajasta, yrittäjä ville Kerä-
nen, veijo malinen työteho-
seurasta, liiketoimintajoh-
taja sakari seppänen, Jani 
Jokitalo Keksintösäätiön 
tuoteväylä-palvelusta ja Pir-
jo Oikarinen Oulujärvi Lea-
deristä.

vasemmalta toiminannanjohtajat Pirjo Heikkinen elävä Kainuu 
Leader ja Pirjo Oikarinen Oulujärvi Leader, Pentti Keränen, 
Pertti Kemppainen, matti Juntunen, raija Kauppinen, 
Kimmo Karhu, tuomo Ohtonen, vesa virtanen sekä 
hankevetäjä tero tikkanen (oik.). 

www.innoliiteri.blogspot.fi 



KELEPO KILIPA -KISAN TESTAUS
Joukko lukion kakkosluokkalaisia on suunnitellut perinteisiin pohjautuvan kisan, jos-
sa joukkueet kiertävät testaamassa taitoja eri pisteillä. Kisassa tunnistetaan puulajeja, 
arvaillaan sanaseinän sanoja, tunnistetaan jauhoja, puhkaistaan muikkuja, pussijuostaan 
sekä valmistetaan lippi, jota käytetään vedenkantokisassa. Hakasuon myllyllä opiskeli-
jat yhdessä opettaja mervi rahkon, kyläläisten  ja hankevetäjä anna Huuskon kanssa vii-
meistelivät ja testasivat kisan toimivuutta ja arvioivat kestoaikaa. ensimmäisen kisan kil-
pailijoiksi pääsivät italialaiset hankekumppanit. miltä mahtoivat perinnesanat kuulostaa 
italialaisten lausumina? Kelepo Kilipa –kisa viedään jatkossa myös norssikarnevaaleille.

EKOMUSEO ETENEE
ITALIALAISET VIERAILULLA
Lokakuun alussa italialaiset kumppanit kävivät tutustumassa Palta-
mon ekomuseon vaiheisiin ja tuloksiin. He osallistuivat myös vaaranky-
län kaikille avoimeen riistapäevään. riistapäevästä tehdään perinneta-
pahtuma, jossa metsästyksen ympärille rakennetaan erilaisia näyttely-
jä, kilpailuja, esityksiä ja tietenkin syödään hirvikeittoa.

SANASEINÄ 
HAKASUON MYLLYLLÄ
Hakasuon koulu ja Haka-
suon seudun kyläyhdis-
tys järjestivät viime kevää-
nä Pelasta kainuulainen 
perinnesana  –keräyksen, 
jossa etsittiin unohtumas-
sa olevia vanhoja sanoja, 
jotka liittyivät terva-, rauta- 
tai myllytoimintaan.  Jou-
kosta valittiin 14 sanaa ja 
ne julkaistiin heinäkuus-
sa rautaa, tervaa ja rosvoja 
–tapahtumassa Hakasuon 
myllyllä. 
uusi haku on jo käynnisty-
nyt, nyt haetaan heinänte-
koon liittyviä sanoja. ehdo-
tuksia voi jo jättää hankkeen 
nettisivulle.

Kaisa toivonen 
testaa Kelepo Kilipa 
–kisan vedenkannon 

osuutta.

LIPIN TEKO
Kisassa jokainen joukkue valmistaa ensin lipin, jolla sit-
ten kantaa oman osuuden veden. sadun ja marin tehtä-
vänä on opastaa kilpailijoita lipin teossa, mutta ensin se 
oli opeteltava tekemään itse. Jouni Leinosen opastuksel-
la se lähti sujumaan.

NIITTOTALKOISSA
Paltamon lukiolaiset ovat 
tiiviisti mukana hankkeen 
toteuttamisessa. Heinäkui-
sen hellepäivän niittotal-
koisiin melalahteen saa-
puivat myös riikka Keränen ja satu Karttunen. 
Hankkeen loppupuolella mukana olevat lukiolai-
set pääsevät italiaan tutustumaan hankekumppa-
neihin.
-On ollut ihan hyödyllistä, jännääkin olla tässä 
mukana. Lapsuudesta asti olemme nähneet vain 
uutta tekniikkaa, on kiva kokeilla miten asiat on 
tehty ennen.

OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA
Hakasuon koulun opettaja Kaisa toivoselle eko-
museo on tuonut uutta sisältöä opetukseen, 
myös uusia ajatuksia tehdä asioita toisin. 
-ihan itsekin ihmettelin, miksi en aikaisemmin 

osannut avata perinteitä käy-
tännön tasolle, vaikka itse olen 
niistä aina ollut kiinnostunut. 
tämä on innostanut minuakin 
tuottamaan uutta materiaalia ja 
vanhojen tapojen kokeilemisen 
kautta olemme saaneet opis-
keluun myös elämyksellisyyt-
tä. sanakeräyksen innoittama-
na koulussa kokeillaan muis-
tipeliä, joka pohjautuu vanhoi-
hin sanoihin. Olen myös ajatel-
lut testata murteella opetus-
ta. murretta pitäisi vahvistaa 
enemmän, se kun pitäisi olla 
ylpeyden aihe.
syksyyn on sisältynyt myös 
valokuvausta. Lapsia kuvat-
tiin perinneympäristöissä van-
hoissa asusteissa ja vanhojen 
työvälineiden kanssa. Jokai-
nen valitsi asun, miljöön ja tun-
nelman, näin he itse rakensi-
vat itselleen juurtumisen koke-
muksen.
Kaikkiaan oppilaat ovat olleet 
pääosin innostuneita, tehdes-
sä saa kokemuksen konkreet-
tisemmin. teemoina ovat olleet 
mm. perinteinen käsipyykkipäi-
vä, vastanteko, olki- ja tuohi-
työt sekä leipominen. Osa näis-
tä töistä vaatii kärsivällisyyt-
tä ja sitä on vielä hyvin riittä-
nyt. suurimman yllätyksen koin 
kuitenkin norssien kanssa, joi-
den puhkomista osa ei halunnut 
edes kokeilla, saati niitä sitten 
valmiina maistaa, kertoo Kaisa.
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Facebook/
ekomuseo muistoista tulevaisuuteen

www.ekomuseo.blogspot.fi 

EKOMUSEO ETENEE

nettisivulle.
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LuOnnOn Ja maiseman innOstamana
Rokua Geopark-alueella sijaitsevaa Neittävän Monitoimitaloa ympäröi kauniit 
kangasmetsät, lähialueella on kolmisenkymmentä erikokoista lampea. Yhteys 
luontoon on mutkaton. Asukkaita kylän vaikutusalueella on kolmisensataa, kesä-
asukkaat tuplaavat määrän. Koulun toiminta loppui 2001. Neittävän Kyläyhdistys 
vuokrasi koulun Vaalan kunnalta ja Oulujärvi Leaderin tuella 2010 rakennettiin 
hakelämpölaitos, leikkikenttä ja harrastetila sekä tiloja varusteltiin monipuolisesti 
niin tapahtumien järjestämiseen kuin harrastuskäyttöön sopiviksi. 

Eipä tyydytty vielä tähän, nyt haetaan lisäpotkua eräleiritoimin-
nan kehittämiseen. Keväällä 2013 alkoi uusi Leader-rahoitteinen investoin-
ti/kehittämishanke, jossa tiloja on nyt remontoitu ja varusteltu luontoharrastusta 
sekä pysyvää eräleiritoimintaa mahdollistavaksi ja tukevaksi. Pihapiiriin vanhaan 
navettaan on rakennettu erätupa, saunatilat ja yläkertaan oleskeluvintti. Kylätalon 
kellaritiloihin on kunnostettu lisäksi erävälineiden huolto- ja säilytystila. Kokonai-
suutta täydentävät pihapiirin seikkailurata, jousiammunnan harjoittelupaikka ja 
rannan laituri.

-Aloittelimme viime kesänä leiritoiminnan nuorten liikuntaleireillä, tämä uusi 
idea syntyi selkeästi tarpeesta. Elokuun eräleirillä oli jo mukana 18 nuorta ja syk-
syn viikonloppuleirillä jatkamme teeman merkeissä. Kehitämme leirin sisältöä 
ja laajennamme tulevina kesinä sen markkinointia myös uusille kohderyhmille, 
sanoo Neittävän Kyläyhdistyksen sihteeri Aino Leinonen. 

-Tällä hankkeella haluamme aktivoida erityisesti nuoria, jotta he oppivat nautti-
maan luonnon runsaista mahdollisuuksista, kiinnostumaan erilaisten seurojen toi-
minnasta ja innostaa heitä vaikkapa luontomatkailuyrittäjiksi.

Investointi tuo uutta yhteistyötä. Talo sopii ympärivuotiseen ja monenlai-
seen käyttöön. Puitteet antavat nyt mahdollisuuden saada uutta käyttäjäkuntaa ja 
rakentaa yhteistyötä myös matkailuyrittäjien kanssa. Luontokuvaajat ovat tuoneet 
eurooppalaisia kuvaajia alueelle ja pitäneet paikkaa tukikohtana. Vaalan Virkistys-
kalastajien, paikallisten metsästysseurojen, 4H:n, seurakunnan ja kansalaisopiston 
kanssa on tehty yhteistyötä ja nyt näiden investointien myötä yhteistyömahdolli-
suudet monipuolistuvat entisestään. 

Neittävällä työ on osaavissa käsissä, talkoolaisilla on taitoa ja innostusta ja 
tuloksena tästä on tuore Vuojen kaenuulainen kylä 2013 –palkinto.

www.kainuu.fi/kylat

Kalastus oli useimmille leiriläisille tut-
tu harrastus, varusteiden käyttöönotto 
sujui mutkattomasti. Leirin ohjaajina Jouni 
sumiloff ja aino Leinonen.

Jousiammuntaan leiriläisiä opasti erä-
suden Petri Jalonen.
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Kajaanin kupeessa –  
LÄHeLLÄ mutta rauHassa
Koutaniemi-Vuoreslahden kyläyhdistyksen 
Ihan pihalla jälleen – hankkeessa kunnoste-
taan niin kylätaloa kuin sen pihaa ja kylän 
uimarantaa. Koulu loppui 2005, jonka jäl-
keen rakennus siirtyi kyläyhdistyksen omis-
tukseen. Oulujärvi Leaderin tuella ensin 
kunnostettiin sisäpintoja ja vaihdettiin läm-
mitys maalämpöön, nyt tehdään ympäris-
töön ja julkisivuun liittyviä töitä. Oulujär-
ven rannoille levittyvä kylä on vain kym-
menen kilometrin etäisyydellä kaupungis-
ta. Alueella on noin 600 vakituista asukasta 
ja määrä näyttäisi rakentamisen myötä ole-
van kasvussa.

Kyläyhdistyksessä ei ole jäsenmaksua, 
kaikki alueen asukkaat ovat luonnostaan 
yhdistyksen toimintaan tervetulleita. Tulo-
ja talon ylläpitoon tuovat kolmen asunnon 
vuokrat, yhdistyksen kautta järjestetty toi-
minta sekä muut tilojen vuokratulot.

-Talo on kyläläisille merkittävä kokoontu-
mispaikka, sillä muita palveluja täällä ei enää 
ole, sanoo kylässä seitsemän vuotta asunut, 
yhdistyksen hallituksessa toimiva Outi Laa-
tikainen.  Hän vetää talossa jo vuoden toi-
minutta MLL:n perhekahvilaa, joka kasaa 
joka toinen viikko paikalle noin kymmen-
kunta äitiä tai isää lapsineen. 

Syksyllä talo täyttyy toiminnasta. 
Yhdessä järjestetään kalamarkkinat, on rom-
pe- ja kirpputoreja, naisille jumppa kerran 
viikossa, miehille oma kahvakuularyhmä, ja 
kevättalven perinteeksi muodostunut Ärjän 
Kierros –hiihtotapahtuma, jossa tehdään tal-
koovoimin latureitti Oulujärvelle Ärjän-
saareen. Omasta takaa järjestyy myös per-
ho- ja vaappukerho sekä koirankoulutusryh-
mä. Myös kansalaisopiston kanssa on aloi-
tettu yhteistyö koulutustarjonnan kehittämi-
seksi. Kyläyhdistykselle myönnettiin Kajaa-
nin kaupungin vuoden liikuntateko –palkin-
to omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksi-
en parantamisesta keväällä 2013.

-Uusien asukkaiden myötä tulee myös 
uusia ideoita. Otamme ne ilolla vastaan 
ja pyrimme tekemään toiveista totta. Osa 
tapahtumista on lähtenyt etenemään juu-
ri asukkaiden toiveiden pohjalta, sanoo halli-
tuksessa aktiivisesti toimiva Mikko Laatikai-
nen. Hän kannustaakin niin alueelle muut-
tavia kuin jo asuvia tulemaan mukaan yhtei-
seen toimintaan, yhdessä tehden saamme 
iloa arkeen, tämä on hyvä keino tutustua toi-
siimme,  lisätä viihtyvyyttä ja harrastusmah-
dollisuuksia. Täällä voimme itse vaikuttaa 
siihen, mitä haluamme tehdä, hän korostaa. 
Ja on toimivat tilat.

Perhekahvilan osallistujat ja pihatalkoo-
laiset täyttivät leikkihuoneen. –täällä voi 
hengittää, ei variskankaalta ollut sen hel-
pompaa liikkua kaupunkiin kahden lap-
sen kanssa, toteaa juuri perheineen kylä-
talon viereen, uuteen kotiin muuttanut äiti. 
Kukaan ei koe asuvansa syrjässä, etäisyys 
ei ole este, päinvastoin.

www.koutavuores.net

Pienellä talkooporukalla nostettiin piha-
keinun runko pystyyn. talkoitakin järjes-
tetään nopealla aikataululla, aina meitä 
jokunen löytyy paikalle, sanoo mikko Laati-
kainen (vas.) 

Kylät ovat tärkeitä 
maaseudun kehittäjiä

Kainuussa on noin 150 kylää. Täl-
lä ohjelmakaudella kylät ovat aktiivises-
ti kehittäneet erilaisia palveluja, kunnosta-
neet ja varustelleet tiloja, hoitaneet maise-
mia, keränneet kulttuuria, rakentaneet ja 
hyödyntäneet tietoverkkoja, tuotteistaneet 
palveluja ja verkostoituneet. 

Tässä Vekkari-lehdessä on muutama 
tarina siitä kuinka kyläkoulun loppuessa 
ryhdyttiin pohtimaan niitä arjen asioita, 
joilla kylä pidetään elinvoimaisena. Käsi-
kirjoituksen runko on hyvin samantyyp-
pinen muillakin kylillä, jokainen kuiten-
kin kehittää omaansa parhaaksi katsomal-
laan, omia asukkaita kiinnostavalla taval-
la, myös niin, että alue houkuttaisi lähte-
neitä palaamaan ja uusia muuttamaan.

Alla luetelluista kyläyhdistyksistä osa 
on jo toteuttanut hankkeensa, osalla han-
ke jatkuu, jotkut ovat jo jopa kolmannen 
hankkeen kimpussa. Myös nämä hank-
keet ovat saaneet rahoituksen Leader-ryh-
mien kautta. 

Myös Kainuun Ely-keskus on rahoitta-
nut laajempia maaseudun kylien kehittä-
mishankkeita mm. Ylä-Vieksin kyläyhdis-
tyksen Wiexi Vie –hankkeita. Eikä unoh-
taa sovi Kainuun Kyläteemaohjelmaa, 
joka koordinoi kylien kehittämistä tukevia 
muita hankkeita ja toimii kyläyhdistysten 
tukena erilaisissa kehittämisasioissa. 

OULUJÄRVI LEADERIN TUET 

VAALA
Oterman Nuorisoseura ry: Kylätalolle 
uusi varastorakennus, näin saatiin muoni-
tuskalusto yhteen säilytyspisteeseen.  
Veneheiton kyläyhdistys ry: Kuvataitei-
lija Olli Seppäsen kunniaksi suunnitel-
lun Näkijä-kyläoopperan ja taidenäyttelyn 
toteutus Vaalan Neittävällä.

KAJAANI
Ojanperän Maaseutuyhdistys ry: Ojan-
perän Kympin talon lämmitysjärjestelmä, 
öljypolttimen tilalle pellettipoltin, lisäksi 
varastosiilo pelleteille.
Kainuun Kennelpiiri: Kennelpiirin 
omistaman entisen Mainuan kyläkou-
lun öljylämmitysjärjestelmän muuttami-
nen maalämmölle sekä talon kunnostus. 
Tilat ovat kyläläisten käytettävissä kor-
vauksetta.  
Kajaanin Purolan-Puistolan kyläyh-
distys ry: Kylätalo toimivaksi. Korjattiin 
kylätalo Pupulan katto, asennettiin tiloi-
hin ilmalämpöpumput sekä salaojitettiin 
rakennus ulkopuolelta.
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Sapsotalo – 
isOt uraKat taKana

Vain kahdentoista kilometrin etäisyydellä Sotkamon keskustasta sijaitsevan Sapso-
talon tarina kertoo paikallisten asukkaiden sisukkuudesta. Koulun vielä toimiessa 
vuonna 2007 Sapsoperän Kyläyhdistys rakensi kunnan omistaman koulun kupee-
seen liikuntasalin, joka oli myös koulun käytössä aina sen lakkauttamiseen 2010 
saakka. Koulun rakennukset siirtyivät kyläyhdistykselle edullisesti, tontti pitkällä 
vuokrasopimuksella.

Sapsokoskella, talon vaikutusalueella on noin 200 asukasta, alue on laaja ja 
käsittää useita vanhoja koulupiirejä. Talot ovat autioituneet ja väki on vähentynyt. 
Uusia taloja ei tälle suunnalle ole juurikaan noussut, Vuokatin suunta on houkut-
televampi.

Talossa on kolme vuokra-asuntoa. Lähes 14.000 öljylitran kulutus arve-
lutti ja niinpä yhdistys Elävä Kainuu Leaderin tukemana vaihtoi lämmityksen 
maalämmölle ja samalla uusi osan ikkunoista. Työt on tehty kesän aikana ja talvi 
näyttää, saadaanko lämmityskulut puolitetuiksi, kuten on suunniteltu.

Kesän muutostöissä talkootyön osuus oli vähäinen. Perustalkooporukka on sup-
pea, osa alun perin täältä lähteneitä ja takaisin lopulta palanneita. –Talo on hyväs-
sä kunnossa, lämmityskulut laskevat ja nyt on energiaa pohtia uutta tekemis-
tä, kun tyhjänäkään ei viitsi pitää, kiteyttää asian kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Elma Huusko. Tilaa vuokrataan myös muille, peli-illoiksi, perhejuhliin ja muihin 
tilaisuuksiin. Pärjäämme näinkin, mutta olisi mukavaa saada mukaan nuoria tuo-
maan tilaan uutta toimintaa ja tekemistä. Kyläyhdistyksessä on 65 jäsentä.

 
Peliaikaa riittää. Kaupungeissa pelivuoroja jonotetaan. Mikä loistava mah-

dollisuus kyläyhdistyksen jäsenillä on täällä järjestää peli-ilta perheen tai ystävi-
en kesken. Tilat ovat kuitenkin hyvin käytössä, jokaiselle päivälle talviaikaankin 
löytyy ohjelmaa. Suurin osa on itse järjestettyä, osa kansalaisopiston piirejä. Yksi 
luokkatila on kudontatilana. Tilastoja tutkimalla jokaiselle viikolle löytyy keski-
määrin 45 kävijää. On hemmottelupäiviä, kyläkirkkoa, kinkereitä, pikkujoulut, 
joululauluilta, kyläkokouksia, kaiken kansan lentopalloa ja jumppaa. Parhaimmil-
laan tilaan mahtuu 150 henkeä, ruokailemaankin 100.

taloon vuokralaiseksi kesällä 
muuttanut, Katinkullasta eläke-
päiville siirtynyt kokki Heikki ter-
vo suunnittelee pidempijänteistä 
yhteistyötä Kyläyhdistyksen kanssa 
ja valmistaa tilauksesta ”eräkeitti-
ön” herkkuja pihan kodassa, talos-
sa tai muualla luonnossa.

no vielä olisi tulossa se jätevesijärjestel-
män uusiminen, tuumivat elma Huusko ja Jor-
ma sirviö, molemmat maallemuuttajia ja talon 
aktiivisia ylläpitäjiä.

Vuottolahden Nuorisoseura ry: Vierek-
käin olevat nuorisoseuran kylätalo ja met-
sästysseuran lihankäsittelytila muutettiin 
lisärakentamisen avulla yhteiskäytöllisek-
si kokonaisuudeksi. Lisäosaan rakennet-
tiin minikeittiö, wc ja suihku sekä käyttö- 
ja jätevesijärjestelmä.
Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys 
ry: Kylätalo Vanahikselle asennettiin nel-
jä ilmalämpöpumppua tehostamaan läm-
mitysjärjestelmää ja alentamaan lämmi-
tyskustannuksia. Myös lukkojärjestelmä 
uusittiin. 
Ounasjoen kyläseura ry: Ounaksen 
Monitila. Rakennettiin uusi kylätalo, jossa 
nuorilla on oma tila. Tukea myös kalusta-
miseen, astioiden ja kylmälaitteiden han-
kintaan.
Paltaniemen kyläyhdistys ry: Paltanie-
men kylätalon, entisen koulukiinteistön 
remontointia, myös ilmalämpöpumput 
lämmityskulujen alentamiseksi.
Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry: Mei-
dän Vuolijoki, Vuolijoen kylien (Vuoli-
joki, Kuusiranta, Käkilahti ja Ojanperä) 
yleinen kehittämishanke yhteistyön lisää-
miseen, uusien asukkaiden ja toimijoiden 
alueelle saamiseen, alueen imagon vah-
vistamiseen, vanhusten asuinpalveluiden 
kehittämiseen ja nuorten aktivoimiseen.

PALTAMO
Vaarankylän kyläyhdistys ry: Puusuojan 
ja varaston rakentaminen kylätalon piha-
piiriin vanhentuneen ja lahonneen puu-
suojan tilalle.
Savirannan Kyläseura ry: Kylätalon kat-
toremontti, entiseen koulu- ja ulkoraken-
nukseen vaihdettiin aaltopellit vanhojen ja 
vuotavien tiilikatteiden tilalle.
Kiehimänsuun Kyläseura ry: Vanha 
koulu lämpimäksi, vanhemman ulkora-
kennuksen sisätiloihin kaksi ilmalämpö-
pumppua ja kaksi väliovea. Molempien 
rakennusten osittain lahonneen ulkovuo-
rauksen korjaus.

ELÄVÄ KAINUU LEADERIN TUET

KUHMO 
Niemisen kyläyhdistys ry: Perustettiin 
Tervatietokeskus Lotnikka Niemiskylän 
kylätaloon. Tukea terva- ja kyläkulttuuri-
perinnön taltioimiseen ja säilyttämiseen, 
näyttelyn rakentamiseen, kylätalon tilojen 
kunnostukseen, lämmityksen ja valaistuk-
sen parantamiseen, piha-alueen istutuk-
siin ja opasteisiin.
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Ruhtinansalmi 
tiLa ruOKKii LuOvuutta

-Kahden hankkeen jälkeen olemme taas innolla uusien suunnitelmien parissa. Hankkeiden 
tulokset ovat osoittaneet, että kylille on mahdollista saada uusia asukkaita, liiketoimintaa ja 
työpaikkoja, sanoo projektipäällikkö Hans Gerber. Kylällä on edelleen koulu, kauppa ja huol-
toasema, asukkaita 130, lähialueineen 470. Tulijoita olisi, mutta asunnoista on pulaa. Asun-
tojakin olisi, mutta ei kaupan.

Kylätalo kaipaa toimintaa ja tapahtumia. Käyttöastetta on lisättävä huomattavasti, 
jotta myös kasvavan käytön myötä nousevat kustannukset saadaan katetuiksi. Lähtökohdat 
kehittämistyöhön ovat hyvät: on kunnostettu ja hyvin varusteltu kylätalo, nopea tietoverk-
koyhteys, on kesäasukkaita sekä ohikulkijoita, on monipuolista yritystoimintaa, on osaavia ja 
kehittämishaluisia ihmisiä sekä monipuolista yhdistystoimintaa. Syrjäinen sijainti ja väestön 
ikääntyminen tuovat omat haasteensa, samoin talouden taantuma, joka voi vähentää tarjotta-
vien palvelujen käyttöä.

Kokeillaan ja testataan. Kylätalo on aikoinaan ollut maineikas tanssi- ja tapahtuma-
paikka. Enää ei päästä 700 kävijän määrään, avajaispäivänä oli kuitenkin lähes 250 kävijää. 
Keittiön kautta voidaan ruokkia bussilastillinen, parhaimmillaan on ollut 115 ruokavieras-
ta. Kahtena kesänä keittiö on mahdollistanut kesäkahvilatoiminnan. Osuuskunta Ruhtinan 
Rysä on talon keskeinen palvelujen tarjoaja ja on tuonut kylälle uusia työpaikkoja. Äitienpäi-
välounaalle odoteltiin 40 ruokailijaa, kävijöitä olikin yli sata. On järjestetty Kylämarkkinat 
iltamineen, hirvipeijaisia, palvelupäiviä, joulumarkkinat, kirppis, sotahistorian näyttely, peli-
iltoja ja tarjolla on myös Kainuun Liikunnan etäjumpat.

Tapahtumat pyritään tuottamaan omin voimin. Talkoohenkeä riittää, vaikka raken-
nusprojektin puitteissa tunteja kertyi yli 2000. Ensi vuonna talo täyttää 50 vuotta ja monet 
tämän ajan mukana olleet ovat edelleenkin innokkaina kehittämistyössä. Kylällä on oma 
orkesteri ja perusteilla teatteriryhmä. Tanssi-iltojen ja discon lisäksi on tulossa elokuvailtoja. 
Kokous- ja matkailupalveluja viritellään yhdessä lähialueen matkailuyrittäjien kanssa, myös 
Metsähallituksen. Lähistöllä olevan Kalmosärkän retkeilymahdollisuudet on jo kartoitettu.

Ruhtinansalmen lähes 500 neliön kylätalo kunnostettiin Kainuun ELY-keskuksen tuel-
la, myös Kotiseutuliitto rahoitti taloa. Vesi- ja viemärijärjestelmän myötä saatiin wc:t, keittiö 
uusittiin ja pintaremonteilla kohennettiin sisäilmettä. Lämmitysjärjestelmä jäi öljylle, joten 
talon lämmitystä on talviaikaan edelleen säädeltävä, jotta kustannukset pysyvät kurissa. Elä-
vä Kainuu Leader on tukenut tätä Ruhtinansalmen kylätalon kannatusyhdistys ry:n Reilun 
menon Ruhtinansalmi, Kylätalon tapahtumien kehittämishanketta, myös aiemmin toteutet-
tua Ruhtinansalmen kyläyhdistys ry:n Tulevaisuuden Älykylä –hanketta.

Hieno sali, jossa tekniikka toimii. Lähialueen 
asukkaat osallistuvat tilaisuuksiin hyvin, mut-
ta mistä saataisiin lisää kävijöitä ja käyttöä 
tilaan, pohtii Hans Gerber. talon keittiöstä läh-
tee Osuuskunnan valmistamana  arkisin ruoka 
mm. tulikiven tuotantolaitokselle.

www.ruhtinansalmi.fi 

Haukelan Erä ry: Kylän kokoontumis-
paikalle kota ja jätevesijärjestelmä.
Jonkerin kyläseura ry: Kylän historian ja 
perinteen kerääminen, tulokset esille näyt-
telyyn.
Iivantiiran kyläyhdistys ry: Kauko-
ohjattavan karhurobotin kehittäminen ja 
koerata, joka mahdollistaa koirien testaa-
misen.

RISTIJÄRVI 
Hiisijärvi ry: Hiisipirtin keittiön varusta-
minen koulutus- ja juhlakäyttöön.

SOTKAMO
Heinämäen kyläseura ry: Kylätalon van-
han päärakennuksen kunnostus harrastus- 
ja näyttelytilaksi. Tukea myös frisbeegolf-
radan ja puiston rakentamiseen.
Tuhkakylän kyläyhdistys ry: Raken-
nettiin kyläläisten kokoontumispaikak-
si kota, varastorakennus ja lasten leikki-
kenttä.
Suovaaran maa- ja kotitalousseura ry: 
Viertolan viksaus. Kylätalon vesi-, lämpö-, 
tieto- ja tilaongelmiin etsitään uusia rat-
kaisuja.  Remonteilla haetaan tilaan uusia 
käyttäjiä ja monipuolista toimintaa.
Tipasojan kyläyhdistys ry: Tipaksen 
sydän – liikuntasali kylätaloksi. Kunnos-
tetaan koulukäytöstä poistunut tila kylä-
taloksi. 

nuaskylän nuorisoseuran talossa sot-
kamon rimpilänniemellä on paiskit-
tu muutostöitä kevään ja kesän aika-
na topakasti. -yhteisöllisyys on meil-
lä arvossa, sanoo puheenjohtaja Osmo 
rimpiläinen. talkoisiin on osallistunut 
jopa kolmekymmentä eri henkilöä, teke-
misen ilo tuntuu ja näkyy. Ja palkintona 
koemme upeita hetkiä tässä kulttuuri-
historiallisesti arvokkaassa ja merkityk-
sekkäässä Päivärinteen miljöössä.  

talon historia ja puitteet ihastutti-
vat myös maaseudun asiantuntijoita ja 
kehittämistyöstä kiinnostuneita. Päivä-
rinne oli yksi sotkamoon ja Kuhmoon 
suuntautuneen Hanketutustumiskier-
roksen kohteista heinäkuussa 2013.
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Lentiira  LavaLLa Oman KyLÄn tÄHDet

Kortensa voi kantaa kekoon niin monella tavalla. Helena Malisen piirakoista syn-
tyi ”Lauantain lämpimäiset”. Se on noussut Lentiirassa uudeksi, kyläläisiä yhdis-
täväksi ja kyläraitin elämää vilkastuttavaksi, ympärivuotiseksi lauantain tapahtu-
maksi, joka klo 9-13 houkuttelee paikalle niin ohikulkijoita kuin lähikylien asuk-
kaita. Ja kylkeen on löytynyt muutakin tarjottavaa ja toimintaa.

Jo ennen koulun lakkautumista Lentiiran kyläyhdistys on Elävä Kainuu Leade-
rin rahoittamien hankkeiden kautta kerännyt kylän historiaa ja kulttuurikohteita, 
kohentanut kylän ilmettä ja pohtinut, miten erilaisia palveluja saadaan säilymään 
tai uusia syntymään. Valoa horisonttiin kuitenkin tuovat ihmiset, jotka pistävät 
itsensä peliin, ottavat asioita hoitaakseen ja kantavat vastuuta. 

Työn jäljet näkyvät myös Lentiiran kyläpäivässä, joka nyt jo kolmatta kertaa täs-
sä laajuudessa järjestettynä ylsi kävijäennätykseen. Uutta ohjelmassa olivat Kult-
tuuria syrjäkylille - Kuulto-hankkeen kannustamina syntyneet kolme oman kylän 
ohjelmanumeroa; sketsi, Lentiiran leidit lavalla ja viikatekonsertti. Ensi vuoden 
päivä 12.7. kannattaa laittaa jo kalenteriin! Ja uusia käsikirjoituksia on valmisteilla 
niin kyläyhdistyksen joulujuhlaan kuin ensi kesälle.

Kyläkoulu loppui 2010 alusta. Rakennusten siirtyminen kyläyhdistyksen 
omistukseen toi uudet ja raskaammat haasteet. Pihapiirissä on kaksi isoa öljyläm-
mitteistä rakennusta ja sähkölämmitteinen keittiörakennus. Heti alkuun kartoitet-
tiin vaihtoehtoiset lämmitysratkaisut. Tilanne on osin edelleen avoin, mutta pie-
nemmillä toimenpiteillä kustannuksia on jo karsittu. Keittiön leivinuuni, ilmaläm-
pöpumput ja kamina ovat osaratkaisuja. Ylläpidon kustannukset vuodessa lähen-
televät pariakymmentätuhatta, joten jokainen euroja tuova toiminta on tärkeää. 
Rakennuksissa on kaikkiaan viisi huoneistoa, joista yksi on vuokrattu ja yhtä kun-
nostetaan. Asunnoissa on wc:t, suihkut puuttuvat, joten siinäkin on investoinnin 
paikka. Öljyllä jatketaan, mutta sen ympärille etsitään kulutusta vähentäviä lisä-
ratkaisuja.

Tulot syntyvät pieninä puroina. Joitakin tiloja on pidettävä peruslämmöl-
lä, vaikka aina ei olisikaan käyttöä. Talo tarjoaa kuitenkin mukavat puitteet hen-
kiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, on tiloja kudontaan ja yhteisiin tilaisuuksiin, 
jumppasali ja etenkin keittiörakennus, jossa piirakat ja muut leivonnaiset valmis-
tuvat talkooporukan toimesta. Lauantain tuotto vaihtelee vuodenaikojen mukaan, 
mutta on merkittävä lisä kyläyhdistyksen kassaan. Pienten muutostöiden myö-
tä keittiö ympäristöineen toimii myös erilaisten perhejuhlien pitopaikkana. Pito-
palvelutoiminnalla kartutetaan myös kassaa. Luvat ovat kunnossa ja tekijöillä on 
hygieniapassit, joten asioiden suhteen ollaan tosissaan. 

Väki ikääntyy, lähestyminen vaikeutuu. Nyt meneillään olevassa hank-
keessa keittiörakennukseen saadaan terassi, pyörätuoliluiskat kahteen rakennuk-
seen, myös keittiön uusi astiasto ja kaulinkone helpottavat talkoolaisten työtä. Itse-
hoitopisteen varustus ja tila on mitoitettu pienten terveys- ja hyvinvointipalvelu-
jen tarjoamiseen. Pienilläkin asioilla pyritään helpottamaan ikääntyvien mahdol-

lisuutta saada terveyspalveluja lähelle. Hyvä-
nä apuna remonteissa on ollut kaupungin ja 
TE-toimiston kautta saatu kylätyöntekijä, 
joka on yksivuotisen kokeilun ajan kyläyh-
distyksen käytettävissä.

- Vakituisia asukkaita kylällä on noin 180, 
kesäaikaan määrä moninkertaistuu. Kylä-
keskuksen merkitys on suuri, se tuo ihmi-
set yhteen, vilkastuttaa myös vielä toistai-
seksi toimivaa kauppaakin, jonka palvelu-
ja osa asukkaista haluaa mielellään käyttää ja 
tukea. Mutta lopetusuhka kaupan yllä leijuu 
yhä. Yritys käynnistää koulu jossain muo-
dossa ei onnistunut, nyt yhden lapsen kou-
lumatka on päivittäin noin 140 km. Monta 
asiaa on vielä hoidettavana, sanovat kyläyh-
distyksessä aktiivisesti toimivat, varapuheen-
johtaja Matti ja hankkeen paperiasioita hoi-
tava Eija Pesonen.

Koska hankkeessa ei ole erillistä vetäjää, 
eija ja matti Pesonen osallistuvat kyläyh-
distyksessä talon toiminnan pyörittämi-
seen aktiivisesti. He ostivat Lentiiras-
ta talon yhdeksän vuotta sitten ja ovat vii-
meiset neljä vuotta asuneet täällä jo vaki-
tuisesti. 

Leidit matkalla lavalle tarjoilemaan iki-
vihreitä playpackina - tipitii, Pojat ja Kellä 
Kulta sekä sokerina pohjalla, livenä Puhe-
linlangat laulaa. Kylän emännät ”laittau-
tuivat parhaimpiinsa” ja esittelivät kylä-
päivillä taitojaan. Huumoria riitti ja esitys 
otettiin vastaan raikuvin ablodein.

www.lentiirankyla.com
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sodanjarauhanrata.nettisivu.org

Hyrynsalmen asema 
eteenPÄin LuOvin asKeLein

Entisöidyn aseman avajaisia vietettiin 
12.12.12. Tekijät ovat talkootyöhönsä tyyty-
väisiä, pienen ydinjoukon voimin urakka on 
valmis. –Tämän paikan arvot niin matkai-
lun kuin kulttuurin saralla ovat huomattavat, 
sitä ei vain täällä ole aina täysin ymmärretty, 
sanoo Kaj Fagerroos, Museoyhdistys Sodan 
ja Rauhan rata ry:n puheenjohtaja. 

Meillä on unelmia, joiden toteuttamiseen 
tarvittaisiin uusiakin tekijöitä ja ympäril-
le kannustava ilmapiiri. Helppoa ei ole ollut, 
myös taloudellisesti hankkeen eteneminen on 
ollut haastavaa.

Nyt toisen Akvarellileirin toteutuksessa oli 
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen lisäksi 
mukana myös Hyrynsalmen kansalaisopisto. 
Leirin näyttely on mukava lisä kesälle ja vie-
raita kävi noin 700. Heinäkuun lopulla avau-
tui Hallan Ukon elämäntyöstä kertova näyt-
tely, johon tutustui 800 vierasta. 

Olemme saaneet positiivista mainetta ja 
sen myötä myös kasvavaa kysyntää, tilan 
käyttö on kasvussa. Luovaa toimintaa hae-
taan lisää, sille täällä on hyvät edellytyk-

nyt vauhti päälle, vaikka mikä olisi, toteavat 
Kaj Fagerroos ja yhdistyksen sihteeri tiina 
Kinnunen.

ritva immonen 
osallistui myös 
viime kesän 
akvarellileirille.

set. Oma verstaani on tässä vieressä ja käy-
tettävissä tarpeen mukaan. Ehkä Taidetako-
mo sepän varustuksella, verhoilukursseja ja 
Karhun –veistoa kylän veistäjien ohjaukses-
sa, Jolla-kerho, jossa tehdään itse jollat ja pur-
jehduskurssit järjestettäisiin vaikka yhdessä 
4H:n kanssa, visioi Kaj.

Matkailun kuviot etsivät nekin muoto-
aan. Paikkaan ovat tutustuneet niin matkan-
järjestävät kuin paikalliset matkailutoimijat. 
Nyt keskitymme toiminnan kehittämiseen ja 
markkinointiin. Sotahistoria on yksi selkeä 
teema, jota viemme eteenpäin ja jolla lisääm-
me kävijämäärää. Erilaiset tilaisuudet ja per-
hejuhlat ovat tervetulleita edelleen, pystym-
me järjestämään ruokailun jopa 60 hengelle. 
Tämä on loistava tila toteuttaa erilaisia tee-
moja ja nuorille tekijöille täällä olisi runsaasti 
mahdollisuuksia, sanoo Kaj Fagerroos.

Elävä Kainuu Leader valitsi tämän vuoden 
2012 hankkeeksi. Perusteina mm. Museoyh-
distys Sodan ja Rauhan rata ry on kunnosta-
nut vanhan rautatieaseman ja sen ympäristöä 
pieteetillä ja kunnioittaen aseman sotahisto-
riallisesti merkittävää menneisyyttä.
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Maatalous on tällä hetkellä vetovoimainen 
toimiala. Rahoituspäätöksiä maatilanpidon 
aloittamiseen tehdään tänä vuonna yli kym-
menen kappaletta. Vastaavaan on viimek-
si päästy vuonna 2007. Sukupolvenvaihdok-
seen ja muuhun maatilanpidon aloittamisen 
aktiivisuuteen tärkeimpänä vaikuttanee luo-
pumistuki-iän nousu vuoden 2014 alusta 56 
vuodesta 59 vuoteen. Tulevalla ohjelmakau-
della ja rahoituksen muutoksella on varmasti 
myös oma aktivoiva vaikutuksensa. Kun maa-
ilmalla ja Suomessa myllertävät talouskriisit 
ja yt-neuvottelut, maatalouden harjoittami-
nen koetaan aika varmaksi työpaikaksi ja yri-
tystoiminnaksi.  

Rahoituksen ohjelmakausi vaihtuu

Moni investointia suunnitteleva on tiedus-
tellut ensi vuoden ja tulevan ohjelmakauden 
rahoituksesta. Ohjelmakausien vaihdokseen 
liittyvä rahoituksen epätietoisuus tuntuu var-
masti kaikista osapuolista turhauttavalta. Sää-
döksien valmistuminen vaatii ensin poliittisia 
päätöksiä EU- ja kansallisella tasolla.

Nykyistä rahoituksen ohjelmakautta on 
enää jäljellä tämä vuosi 2013. Ohjelmakau-
den 2014-2020 rahoituksesta ei ole vielä tark-
kaa tietoa. Tätä kirjoittaessa myöskään ensi 
vuoden 2014 maatalouden investointi- ja aloi-
tustuista ei ole varmaa tietoa, mutta MMM 
suunnittelee, että CAP -uudistuksen viivästy-

Maatalous on kiinnostava toimiala
essä vuonna 2014 jatkettaisiin nykyisen ohjel-
man toteuttamista. Asiasta tiedotamme myö-
hemmin.

Maatalouden investointituet 

Tämän hetkisten säädösten mukaan EU-osa-
rahoitteisten maatilainvestointien (lypsy- ja 
lihanautatuotantorakennukset sekä kasvi-
huoneet) viimeinen toteutuspäivämäärä on 
28.2.2015. Kansallisesti rahoitetuilla inves-
toinneilla on normaalit toteutus- ja jatkoajat 
(2+2 vuotta).

Nuoren viljelijän aloitustuki 
maatilanpidon aloittamiseen

Nuoren viljelijän aloitustukea maatilanpi-
don aloittamiseen voi hakea jatkuvasti koko 
vuoden. Marraskuussa tulleisiin hakemuk-
siin päätös tehdään vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Tuki on tarkoitettu ensimmäis-
tä kertaa tilanpidon aloittavalle maatilayrit-
täjälle. Tukea täytyy hakea ennen kuin täyt-
tää 40 vuotta. Aloitustuki on avustuksena 
joko 35 000 € tai 5 000 € ja lainan korko-
tuki 35 000 € tai 20 000 € riippuen maata-
louden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilai-
naa voidaan myöntää enintään 80 % ja kor-
keintaan 150 000 € maatilan hankintahin-

nasta. Tuettavia kustannuksia ovat maatilan 
hankinta maineen, rakennuksineen, eläimi-
neen ja koneineen sekä lisäksi myös vuoden 
sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoi-
minnan kannalta tarpeellisten maatalousko-
neiden ja tuotantoeläinten hankinta.

Nuoren viljelijän aloitustukea sekä raken-
netun maatalouskiinteistön ja asuntoraken-
tamisen tukea maatalouden investointituki-
en hakuajat eivät koske. Näillä tuilla on jat-
kuva haku.

Lisätietoja rahoituksesta:

Lomakkeita

nuoren viljelijän aloitustukihakemus lnro 2319
maatalouden investointitukihakemus lnro 2314

www.mavi.fi/maaseudun rahoitus

www.tukinetti.net/kehittäminen

www.suomi.fi

terveisin
Eeva Heikkinen
yritystutkija, Kainuun eLy-keskus 
maaseutu ja energia -yksikkö
puh. 0295 023 539 
eeva.heikkinen@ely-keskus.fi

Koneyhteistyö ja töiden ulkoistaminen 
voivat tuoda paljonkin kustannussäästöjä 

maatiloille. matti moisanen kertoo 
Ontojoen koneaseman palveluista 

Kainuun eLy-keskuksen yritystutkija 
eeva Heikkiselle ja 
luomuasiantuntija 

Jukka Kiviojalle.
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Saijan Korpikatras

Kuva: saija Helttunen

Saija Helttunen on nyt lampuri. Niin vaihtui ammatti ja maisema. Kavereiksi Suo-
mussalmen Näljängälle lapsuudenkodin navetasta remontoituun lampolaan muutti syyskuus-
sa 50 uuhta ja pässi. Saijan omaksi kodiksi entisöitiin pihapiirin vanha pirtti. 

Tiesin, että palaan. -Jo lähtiessäni opiskelemaan, päätin, että palaan. Tosin tilan jatka-
minen lypsykarjatilana ei kiinnostanut. Idea lähti viriämään hankittuani lammaspaimenkoi-
ran, Bordercollien. Mietin, miten koira voisi toimia oman käden jatkeena ja näinpä paimen-
tamisen ajatus eteni maalla asumiseen ja lampaisiin. Tradenomin koulutuksesta ja työkoke-
muksesta Osuuskauppa Maakunnan ravintoloiden esimiestehtävissä saatu elintarvikealan, 
lainsäädännön ja ravintolamaailman tuntemus ovat vahvasti selkärangassa ja ovat hyvä lisä 
oman yritystoiminnan kehittämisessä.

Opiskelu alkuun työn ohessa. -Aloitin maatalousalan perustutkinnon opiskelut Savon 
ammatti- ja aikuisopiston Muuruveden yksikössä syksyllä 2011. Samaan aikaan aloitimme 
sukupolvenvaihdoksen suunnittelun. Karjasta oli luovuttu jo 2009, väliajan on viljelty kasve-
ja. Lopullisesti sukupolvenvaihdos tehtiin nyt elokuun alussa.

Tuloshakuisesti eteenpäin. Muuruveden koulutus oli todella hyvä. Kainuussa lam-
mastalouden harjoittajia on pidetty enemmän harrastelijoina, eikä se täällä ole vielä niin orga-
nisoitua kuin muualla. Monilla toiminta on alkanut kesälampaista ja sitten paisunut. Sain 
hyvän opin järjestelmällisen tuotannon rakentamiseen. Myös vahvistuksen sille ajatukselle, 
että lammastaloudella voi elää. Hyvää on myös se, että alueella on nyt oma lammasneuvoja.

Vanhat rakenteet uusiksi. -Itsellä on näkemys, että kuluttajat kokevat lampaan kasva-
tuksen ekologisempana vaihtoehtona. Ehkä se sitä osin on. Vanhojen rakenteiden hyödyntä-
minen onnistui täällä hyvin. Kunnostetun vanhan navetan kapasiteetti riittää nyt 50 uuhel-
le karitsoineen. Tavoite on toki 100 uuhen katras, jolla pitäisi saada työtulo yhdelle yrittäjälle. 
Lisätilaa saan rehusiiloista, joista toinen kunnostetaan myöhemmin lampolaksi. 

Suunnitelmallisuus tärkeää. Valitsemaani rotua jalostetaan Suomessa kahdella tilal-
la, Kouvolassa ja Tohmajärvellä. Yksi tavoite on jatkossa päästä jalostuslampolaksi. Oxford 
Down rotu on kookkaampi kuin Suomen lammas, hyvä liharotu ja runsaan villoituksen 
myötä se pärjää hyvin myös kylmemmissä olosuhteissa.

Erilaisia ideoita ja villejä suunnitelmia riittää ja aihealueet ovat selkeitä. Miten koirat liit-
tyvät tehostetummin toimintaan tai mitä tarkoittaa oma Korpikatras–brändi. Koulutuksen 
kautta on muodostunut hyvä verkosto, joten erilaisista vaihtoehdoista olen saanut hyvin tun-
tumaa, sanoo Saija.

Vuoden rytmi. Sain tänne kahdenikäisiä lampaita. Pässi aloitti välittömästi työt ja toissa-
keväisten uuhien karitsointi ajoittuu maaliskuulle. Kesän koko katras viettää laitumilla, syk-
syllä uuhet jäävät katraan kasvatukseen, pässit menevät teuraaksi. Tässä vaiheessa en voi vie-
lä tietää, paljonko lihaa saan markkinoille. Lähin teurastamo tällä hetkellä on Väisäsen Kotili-
ha Iisalmen suunnalla. Lihan olen suunnitellut myyväni suoraan kuluttajille, ainakin nyt alku-
vaiheessa.

Yrittäminen on mahdollisuus. -En 
pelkää tulevaa. Jos haluaa mennä eteenpäin, 
on ylitettävä erilaisia kynnyksiä. Alkuvai-
he voi tuntua tasapainoilulta tyhjän päällä, 
mutta tässä riskit ovat kuitenkin aika pienet. 
Investoinnit ovat sellaista kokoluokkaa, että 
voin maksaa ne omalla työllä myöhemmin 
takaisin, jos tämä ei onnistu. Nuoren viljeli-
jän aloitustuki tässä käynnistysvaiheessa on 
todella hyvä turva. Tiedän mihin ryhdyin, 
tunnen olosuhteet hyvin. Vinkkinä muille 
sanoisin, että kannattaa etukäteen ottaa asi-
oista selvää, verkostoitua ja miettiä, riittääkö 
oma pitkäjänteisyys kaikkien näiden vaihei-
den läpikäymiseen. 

Maatalous pitää maaseudun elävänä, 
muistuttaa Saija.

Koirat ovat mainio apu eläinten liikuttelus-
sa. Haluan säästää itseäni fyysisesti, mut-
ta olla hyväkuntoinen. vaihtelua työhön 
löytyy luonnossa liikkumisesta, metsäs-
tyksestä ja moottoripyöräilystä. arjesta irti 
vie myös työ eveLace-jälleenmyyjänä.

Facebook/Korpikatras
www.korpikatras.fi
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Karppilan tilalla on pitkät perinteet. Käki-
saaressa, Oulujärven rannalla Vuolijoella 
sijaitseva tila on ollut saman suvun hallussa 
vuodesta 1654 alkaen. Lasse Alasalmi on tilan 
kahdestoista isäntä. 

Yrittäjinä jo 13 vuotta 
-Lukioaikaan tilanpito ei houkuttanut. Ala 
kiinnosti, tila ei. Päädyin kuitenkin Kiteel-
le opiskelemaan agrologiksi, sillä haavei-
lin enemmän neuvontatyöstä, kertoo Lasse.  
Samalta kurssilta löytyi Savonlinnasta alalle 
tähtäävä Riitta. Opiskeluaikana tunne jatka-
misesta kuitenkin vahvistui. Päätös olikin sit-
ten nopea, sillä vanhempani Aila ja Matti sekä 
setä Juhani halusivat luopua tilasta. Sukupol-
venvaihdos tehtiin keväällä 2001. 

Nuoruuden innolla vauhtiin 
-Olin vain 22-vuotias, kun tulimme tilalle, 
muistelee Riitta alkuaikoja. Lypsäviä oli pari-
kymmentä ja vanha parsinavetta oli elinkaa-
rensa päässä. Alkoi uuden navetan suunnitte-
lu. Se valmistui 2006. Siinä välissä Riitta oli 
äitiyslomilla ja teki töitä myös tilan ulkopuo-
lella. Työtä riitti loputtomiin. -Kokemuksen 
puutetta, ehkä mentiin väliin vähän väärällä 
ajattelulla, että kaikki olisi pitänyt saada aina 

Parhaimmillaan 
juuri nyt

kerralla tehdyksi. Jälkeenpäin ajatellen se aika 
meni kuin sumussa, muistelee Lasse. Onneksi 
näkökulma on nyt toinen.

Nyt tila on sopivan kokoinen
Tilalla on nelisenkymmentä lypsävää ja nuor-
ta karjaa saman verran, peltoa vuokramaineen 
55 hehtaaria. -Tämä laajuus säilyy nyt, sanoo 
Lasse jämäkästi, mutta jatkaa, että vuoden 
päästä ajatus voikin olla toinen. Peltopuoli 
tökkii, jos lähdemme laajentamaan. 

Täytyy myös jättää aikaa metsätöille, sillä 
sitä tilalla on 160 hehtaaria. Nyt juuri oma 
aika riittää tähän kaikkeen. Pidämme tilan 
toimivana ja elinkelpoisena erilaisilla pienem-
millä investoinneilla ja toimenpiteillä. Toki 
olemme varautuneet myös maatalouspolitii-
kan mahdollisiin muutoksiin.

Tilan talousasiat ovat omissa käsissä, Riitta 
hoitaa kirjanpidon, maksuliikenteen, jalostus- 
ja viljelysuunnitelmat sekä tukihaut. 

Riitta kouluttaa Seppälässä, 
Lasse on näyttötutkintomestari
-Investointien aikaan ulkopuolinen työ oli 
houkutteleva vaihtoehto. Vuodesta 2007 alka-
en työni on ollut Kainuun ammattiopiston 
luonnonvara-alalla Seppälässä. SPV- ja yrit-

täjäkouluttajalle on suuri etu siitä, että tun-
tee konkreettisesti alan haasteet ja mahdolli-
suudet, sanoo Riitta. Seppälän verkkokoulu-
tuksesta vastaavana olen iloinen sen suosiosta. 

Erityisenä intohimona on ollut emän-
tien verkkokoulutus, sen sisällön suunnitte-
lu ja markkinointi. Nytkin mukana on hyvin 
motivoituneita opiskelijoita. 

Seppälän myötä käytössämme on alan vii-
meisin tieto, mutta myös ihan käytännön 
hyötyä. Tänäkin kesänä meillä oli harjoit-
telussa Seppälän opiskelija ja kansainvälisen 
vaihto-ohjelman kautta englantilainen har-
joittelija. Olisi hyvä saada uusia maatiloja 
mukaan tarjoamaan näitä harjoittelupaikko-
ja, vinkkaa Riitta.

Kevään aikana Lasse pätevöityi vastaanot-
tamaan opiskelijoiden näyttötutkintoja, tätä 
työtä hän on tehnyt Seppälässä jo aikaisem-
minkin.

Etäisyys edellyttää 
hyvää suunnittelua
Kajaaniin on matkaa 57 kilometriä, Vuoli-
joelle 12 km. Sunnuntaisin suunnittelemme 
seuraavan viikon ohjelman. Kahden koulu-
laisen ja päivähoitolaisen aikataulujen sovit-
taminen omiin kalentereihin vaatii suunnit-

essillä, Otsolla ja sonjalla riittää touhua 
kolmen sukupolven pihapiirissä.

Kuva: riitta alasalmi



29

telua, kuten myös käytännön toteutus. Kun 
tytöt olivat pieniä, noin kolmen vuoden ajan 
päivähoitopaikka oli Kajaanissa. Nyt Vuolijo-
ellakin on jo päiväkoti, tosin nuorin Otso on 
perhepäivähoidossa. 

Tytöt Essi ja Sonja aloittivat baletin kol-
mivuotiaina Kajaanissa ja balettiharrastuk-
set vaativat nyt jo neljät harjoitukset viikos-
sa, mutta onneksi määrä puolittuu, sillä naa-
purin kanssa jaamme ajovuorot. 

Nyt myös Otso on aloittanut tanssiharras-
tuksen. Kajaanin reissuilla voi hyvin odotus-
ajan hyödyntää punttisalilla, lenkillä tai asi-
oita hoidellen. Matka-ajat on perinteisesti 
hyödynnetty perheen kuulumisia vaihdellen, 
äänikirjoja kuunnellen, myös lasten Savon-
linnan mummolapuhelut on helppo soitella 
takapenkiltä.

-Muutoinkin käytämme paljon Kajaanin 
palveluja. Elokuvat, kirjasto, uimahalli, eri-
laiset tapahtumat ja muut menot tuovat vaih-
telua perheen arkeen, sanoo Riitta.

Kolmen sukupolven pihapiiri 
Vuonna 1890 rakennetun pirtin ympärille 
laajentunut päärakennus, setä Juhanin sekä 
isovanhempien talo muodostavat tiiviin koko-
naisuuden ja pihapiirin. 

– Lapsille tämä on suuri rikkaus, aina löy-
tyy läheltä aikuinen avuksi, kaveriksi mar-
jaan tai kalastamaan. Emmekä mekään pää-
sisi niin helposti omien harrastusten pariin, 
jos tilanne olisi toinen. Useampi silmäpari tuo 
turvallisuutta lasten arkeen.

Missiona hyvä energia ja arjen ilo
Nyt panostamme omaan hyvinvointiin ja 
jaksamiseen. Kymmenen vuotta meni tiiviis-
ti työn touhussa. Liikunta on lisääntynyt ja 
monipuolistunut, myös kahdenkeskistä aikaa 
löytyy paremmin. Näkökulma työn tekemi-
seen on muuttunut, kaiken ei tarvitse olla val-
mista heti, toteavat Riitta ja Lasse.  Tämä on 

hyvä ja suuri haaste ja se kannattaa huomata 
itse, kukaan ei tule sanomaan, että ota kevy-
emmin. 

Olemme hankkeiden suurkuluttajia, eten-
kin työhyvinvointiin liittyvän tarjonnan osal-
ta.

sukupolvien muistot ja historia tunnetaan tarkasti, 
sillä Lasse  ja riitta viimeistelevät alasalmi-unger 
-sukukirjaa, joka ilmestyy vielä tämän vuoden puo-
lella. –tila on yksi suvun kantapaikoista, historia on 
tässä läsnä, sillä iso suku pitää tiiviisti yhtä. Oli luon-
nollista, että lähdimme kirjaa kasaamaan, ollaanhan 
tässä tavallaan aitiopaikalla, sanoo riitta. 
Karppilan tilan pihapiirin ilmakuvat Kainuun 
eLy-keskuksen arkistosta vuosilta 1960 ja 2012.
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-Vaatihan tämä uskallusta heittäytyä, nyt 
on fyysisesti raskaampaa, mutta henkises-
ti helpompaa, arvioi Heli Kinnunen siirty-
mistään mansikanviljelijäksi Hoikanvaaralla. 
Kymmenen vuotta vierähti matkailun, myyn-
nin, markkinoinnin ja matkapalvelujen suun-
nittelun ja toteutuksen parissa niin Ukkohal-
lassa kuin Paljakassa. Sisätyö, oli pitkät, tosin 
mielenkiintoiset päivät alati uusien ihmisen 
parissa, mutta pienten lasten äitinä vähän har-
mitti, että työssä kului niin juhlapyhät kuin 
lasten loma-ajat.

Luonnonmukaisuus houkutti
-Aloitimme mieheni Hannun kanssa vuonna 
2010 opiskelut luonnontuotealalla Seppäläs-
sä. Sillä erää se jäi kesken, nyt jatkan opinto-
ja, sanoo Heli. Samoihin aikoihin hankim-
me 4000 mansikantainta omalle tilalle. Halu-
simme erityisesti keskittyä luomutuotantoon. 
Laajensimme 2012 Hannun kotitilan pelloil-
le, mutta tänä kesänä viljeltyä peltoa oli talvi-
tuhojen jälkeen vähemmän kuin suunnitte-
limme. Syysistutusten jälkeen peltomäärä ensi 
kesälle on 1.5 hehtaaria. Ja taas tietysti jännit-
tää, miten taimet menestyvät talven yli. 

Päälajikkeemme on Polka, jonka poimin-
ta käynnistyi heinäkuun puolen välin tuntu-
massa. Kolmen kesätyöntekijän ja oman per-
heen voimin kerätyt mansikat lähes vietiin 
käsistä. Pääosa meni niin paikallisille kuin 
kesäasukkaille, parin lehti-ilmoituksen poh-
jalta koko kesän sato löysi ottajansa. Eikä tai-
da hunajaakaan riittää kaikille kysyjille.

Tavoitteena ympärivuotinen tulo
-Kun saamme mansikan tuotannon hyvään 
vauhtiin, pyrimme keskittymään tehokkaam-
min myös mehiläistarhaukseen. Nyt meillä 
on 20 pesää. Lisäksi pohdimme alueita, jot-

ka sopisivat tuotantoomme ja toisivat työtä 
ympärivuotisesti, ehkäpä jopa molemmille. 
Hannulla on edelleen oma työ muualla. Löy-
tyisikö luonnon raaka-aineista jokin uusi tuo-
te, miten matkailuosaamisen voisi sujuvasti 
yhdistää tähän – nyt tarkastellaan niin tuttu-
ja kuin tuntemattomia asioita uudessa valossa 
ja etsitään vaihtoehtoja.

Perhe viihtyy maalla
Vuonna 2003 muutimme Puolangan kirkon- 
kylästä tänne Hoikanvaaralle. Jännitimme 
hieman, miten kouluasiat sujuvat, mutta kylä-
koulu olikin hyvä juttu, eivätkä lapset valit-
taneet pidentyneistä koulumatkoista. Vie-
tämme täällä mukavan kotoisaa ja turvallis-
ta elämää. On tilaa retkeillä, marjastaa, sie-
nestää, kalastaa ja istuskella yhdessä nuotio-
tulilla. Luonto on niin luonnollinen osa las-
temme elämää, kaupungeissa lapset vieraan-
tuvat luonnon perustaidoista ja niitä täytyy 
sitten erikseen etsiä ja opetella. Täällä Hoi-
kanvaaralla on mukavasti lapsiperheitä, kou-
lukin jatkuu vielä toistaiseksi. Paljakka vilkas-
tuttaa kylää ja tarjoaa lisää harrastusmahdol-
lisuuksia.

No kannattiko heittäytyä? 
-Tämä on minulle sydämen asia. Jos etsit kul-
takaivosta ja isoja tuloja, mieti tarkkaan, sillä 
työtä kyllä riittää. Osin tämä on myös luonne-
kysymys. On kuitenkin löydyttävä se yrittäjä-
henkisyys, jolla potkii eteenpäin. Alalle siir-
tyminen oli sujuvaa. Pellot löytyivät läheltä, 
aloitukseen sain Nuoren viljelijän aloitustuen 
ja tilaoikeudet ostin toiselta yrittäjältä. Tukea 
ja tietoa saimme niin muilta viljelijöiltä kuin 
MTT:n ja ProAgrian hankkeista ja neuvojilta 
sekä ELY-keskuksesta, sanoo Heli.

Miten luomumarjaa tuotetaan?
Suomessa alkutuotanto- ja elintarvikeval-
vontaa ohjeistaa ja valvoo Evira. Jotta mar-
jatila voi myydä ja markkinoida marjojaan 
luomuna, täytyy tilan kuulua Eviran luo-
muvalvonnan piiriin. Paikallinen ELY-kes-
kus toimeksiantaa tilan luomutarkastuksen 
Eviran valtuuttamalle luomutarkastajalle, 
joka käy tilalla joka vuosi. Sama tarkastaja 
saa käydä tilalla vain kaksi kertaa peräkkäin. 
Luomutuotannon perusideana on, ettei tuo-
tannossa käytetä kemiallisia lannoitteita eikä 
kasvinsuojeluaineita. Luomumarjantuotanto 
on haasteellista varsinkin sellaisina vuosina, 
jolloin on paljon tuholaisia. Luomutuotan-
nossa edellytetään myös kirjallisia suunnitel-
mia sekä varastokirjanpitoa, jotka käynneil-
lä tarkastetaan. Tarkastukset perustuvat luo-
mulainsäädäntöön, johon tila on sitoutunut 
hakeutuessaan luomuvalvontajärjestelmään. 

Ajankohtaisia luomu-uutisia  
Kainuusta
Kevään 2013 aikana luomuvalvontaan ha-
keutui viisi maatilaa sekä yksi jo luomussa 
oleva maatila haki myös eläintuotantonsa 
luomun piiriin. Luomusta poistujia on ollut 
kuusi, mutta suurin osa näiden tilojen pel-
loista on säilynyt luomussa toisen luomutilan 
viljelemänä. Kainuun koko peltopinta-alasta 
on luomussa nyt liki 24%, joka on tilastolli-
sesti Manner-Suomen ykköspaikka.

Luomutarkastukset jatkuvat ja osa tar-
kastuksista Eviran ohjeen mukaisesti teh-
däänkin kasvukauden ulkopuolella. Talvel-
la luomutarkastuksia tehdään eläintuotan-
non puolella, jolloin ne kohdentuvat enem-
män asiakirjojen tarkasteluun ja ruokintaan 
sekä tuotantorakennukselta vaadittujen 
edellytysten täyttymiseen kuten neliömetri-
vaatimuksiin eläintä kohden, rakennuksen 
kuntoon ja siisteyteen.  

ELY-keskuksen tietoon on tullut jonkin 
verran rehupulassa olevia tiloja, jotka halu-
avat ostaa luomuviljaa. Tukinetti tarjoaa 
ilmaisen markkinaväylän niille, jotka halu-
avat jättää osto- tai myynti-ilmoituksen. 
Toki voit ottaa yhteyttä myös ELY-keskuk-
sen Maaseutu- ja energiayksikköön, jos etsit 
toisen luomutilan yhteystietoja. 

Jukka Kivioja, luomuasiantuntija, 
Kainuun ELY-keskus, 
Maaseutu ja energia –yksikkö, 
puh. 0295 023553

Luomumansikkaa
ekologisena ja eettisenä vaihtoehtona luomutuotanto sopii meidän arvoihin ja oli ehdotto-
masti luonnollinen valinta meille, jotka olemme tietoisesti hakeutuneet takaisin maalle ja 
luontoon, sanovat Heli ja Hannu Kinnunen.

www.tukinetti.net
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www.tukinetti.net www.tukinetti.net

Puheenjohtajana tj Ilpo Lukkarinen, Osuuskunta ItäMaito
9.00 Aamukahvit - Elinvoima 2 hanke
9.45 Tilaisuuden avaus
 hallituksen pj Jarno Kämäräinen, Osuuskunta ItäMaito
10.00 Maidontuotannon kannattavuus ja kilpailukyky Suomessa
 professori Jyrki Niemi, MTT
11.00 Puheenvuoroja
 Kainuun ELY-keskus, ylijohtaja Kari Pääkkönen
 ProAgria Pohjois-Savo, palvelupäällikkö Milja Heikkinen
 Kainuulainen maidontuottaja, Mty Tolonen, Suomussalmi, Pirkka Tolonen
11.45 Lähiruokalounas - Osuuskunta ItäMaito
13.00 Maidon mahdollisuudet maailmalla ja Suomessa
 tj Pekka Laaksonen, Valio Oy
13.45 Miten tästä eteenpäin, maitovaliokunnan pj Eero Isomaa, MTK
14.15 Keskustelua päivän aiheesta – luennoitsijat ja yleisö
14.45 Päätöskahvit – Elinvoima 2 hanke
Aulassa esittelyosastoja. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Jaksamista Kaamokseen
Pikkujouluilta maatila- ja maaseutuyrittäjille
perjantai 29.11.2013 Scandic Kajanus, Kajaani 

18.30 Joulupöytä, omakustanteinen    
20.00-22.00  Yrityksen terveiset
Jouluglögi
Vuorovaikutus - Iloa ihmisestä, 
Marja-Leena Haapanen, teatteriohjaaja ja ilmaisutaidon kouluttaja Tampereelta
Pikkujoulut jatkuvat tanssien, Teuvo Oinas ja Kiintotähti (omakustanteinen 16 €/hlö)

Yhteistyössä ProAgria Kainuu/Maa- ja kotitalousnaiset, Apuva -hanke. 

Ilmoittautuminen 18.11.2013 mennessä:  Majoitusvaraukset:
www. tukinetti.net Scandic Kajanus, puh. 08 61641
Katja Keränen, puh. 029 531 7339 Ilmoita varauksen yhteydessä tunnus:
katja.keranen@mtt.fi  MTT

Kainuun Maaseutupäivä
Maidon tulevaisuus
perjantaina 29.11.2013 
Kaukametsä, Koutasali, Kajaani

Kuva: Janne Lehtinen, mtt arkisto
Maaseuturahasto

Keinopesät ovat tärkeä apu villipölyttä-
jille mutta hyödyllisiä myös omassa puu-
tarhassa tai kasvimaalla. Katso kuinka kei-
nopesä valmistetaan! Löydät videon You-
Tubesta nimellä Pölyttäjien keinopesän 
valmistus.

Kuvan keinopesä on 
mtt:n sotkamon 

tutkimusasemalta.

ma 2.12. klo 9.30-15 Hotelli Kajaani, Kajaani 
ke 4.12. klo 9.30-15 Wanha Kurimo, 
Suomussalmi

Asiaa sukupolvenvaihdoksen investointien rahoi-
tuksesta, käytännön toimenpiteistä, aikatauluista ja 
eläkejärjestelyistä. Mahdollisuus myös tilakohtai-
seen keskusteluun neuvojien kanssa. Ilmoittautumi-
set 25.11.2013 mennessä Katja Keränen, 
puh. 029 531 7339 tai katja.keranen@mtt.fi 

Valmista pölyttäjille 
keinopesä

Maatilan sukupolven-
vaihdos- ja investointi-
infopäivät 2013



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 

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

Rakennusasiantuntija Tapio Komulainen
puh: 0295 023 557

Maatalousyrittäjien opintoraha  
Tarkastaja Sisko Rönkä 
puh: 0295 023 583

Tukien maksatus 
Maksatuspäällikkö Sirpa Lavikainen 
puh: 0295 023 610

Maksatusasiantuntija Riitta Karjalainen
maaseuturahaston yritys- ja hanketuet
puh: 0295 023 602

Maksatusasiantuntija Pirjo Kela 
maaseuturahaston yritys- ja hanketuet 
puh: 0295 023 603

Maksatustarkastaja Paavo Niemelä  
maaseuturahaston yritys- ja hanketuet 
puh: 0295 023 613

Maksatusasiantuntija Sanna Lapintaival 
maatalouden investointituet ja  
nuoren viljelijän aloitustuki 
puh: 0295 023 609

Maksatusasiantuntija Hannele Pitkänen 
kalatalousrahaston yritys- ja hanketuet  
puh: 0295 023 618

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 2/2013
tämän julkaisun on rahoittanut 
Kainuun eLy-keskus.
Painosmäärä 46.000 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 
Ekomuseo Muistoista Tulevaisuuteen -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


