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Lähde lähi-
matkalle 
Kainuuseen!

Tempaudu 
mukaan maaseudun 
elämään!
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Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2014–2020 on keskeisin väline 
maatalouden uudistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämisessä. 
Maaseutuohjelmalla
•	 edistetään	biotaloutta	ja	sen	osana	maataloutta	harjoitetaan	taloudellisesti,	sosiaalisesti	ja	

ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.
•	 monipuolistetaan	maaseudun	elinkeinoja	ja	parannetaan	työllisyyttä	kehittämällä	yritys-

ten	kilpailukykyä,	uutta	yrittäjyyttä	ja	yritysten	verkostoitumista.
•	 lisätään	maaseudun	elinvoimaa	ja	elämänlaatua	vahvistamalla	paikallista	omaehtoista	toi-

mintaa. 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 tulee olemaan julkiselta 
rahoitukseltaan noin 8,3 miljardin euron paketti.	Julkisia	varoja	ovat	Euroopan	unionin	
maaseuturahaston,	valtion	ja	kuntien	rahoitus.	Yksityinen	rahoitus	mukaan	otettuna	käytet-
tävissä on kymmenen miljardin euron maaseutuohjelma. Valtaosa varoista osoitetaan edelleen 
luonnonhaittakorvaukseen	ja	maatalouden	ympäristökorvaukseen,	mutta	alueelliseen	ja	pai-
kalliseen	kehittämistyöhön	on	varsin	kohtuulliset	rahoitusmahdollisuudet.	

Maaseutuohjelman	valmistelussa,	niin	kuin	mielestäni	kaikkien	muidenkin	ohjelmien	val-
mistelussa	oleellisen	tärkeää	on	osallistava	suunnittelu.	Ketjun	kaikki	osapuolet	ovat	mukana	
valmistelussa.	Euroopan	unioni	antaa	raamit	luoda	”älykästä,	osallistavaa	ja	kestävää	kasvua”	
ja	laatii	jäsenmaiden	yhteiset	lait.	Suomi	muiden	jäsenmaiden	tapaan	asettaa	omat	tavoitteen-
sa	EU-osarahoitteiselle	maaseudun	kehittämiselle.	Suomalaisen	maaseutuohjelman,	kansallis-
ten	lakien	ja	asetusten	sekä	toimeenpanon	valmistelussa	on	erittäin	tärkeää,	että	valmistelua	
tehdään yhdessä ja avoimesti. Asiantuntemus ja näkemykset ovat käytössä kaikilta toimi-
joilta, maaseudun asukkailta, Leader-ryhmiltä, ELY-keskuksilta, keskushallinnosta ja 
sidosryhmistä. 

Tällainen	”tarjotin”	on	nyt	tulossa	maaseudun	asukkaiden	ja	yrittäjien	käyttöön	tämän	
vuosikymmenen	loppuun	asti.	Mahdollisuuksia	ja	vaihtoehtoja	on	siis	paljon!	Nyt pitää saa-
da kiinni hyvät ja loistavat ideat.	Maaseudulla	syntyy	ja	tapahtuu	jatkuvasti.	Monta	kertaa	
pienistä	oivalluksista	on	kehittynyt	uusia	tapoja	toimia	tai	idusta	kasvanut	merkittävä	yritys.	
Hyvä	esimerkki	ideoiden	jalostamisessa	on	Kainuun	Innoliiteri,	jossa	kainuulaiset	maaseudun	
pienet	yritykset	ovat	saaneet	konkreettista	apua	innovaatioidensa	kehittelyyn.	

Sinisten ajatusten Kainuuseen sopivat vallan erinomaisesti vihreän, keltaisen ja sini-
sen biotalouden mahdollisuudet. Tällä värisuoralla kuvataan metsätalouden mahdollisuuk-
sia,	ravinteiden	ja	energian	kierrätystä	sekä	vesi-	ja	kalavarojen	potentiaalin	hyödyntämistä.	
Mitä kaikkea näistä voisi syntyä? 

Palveluiden järjestäminen ja tarjoaminen ovat haaste ja samalla myös mahdollisuus 
erityisesti Kainuun perukoilla. Mitä emme vielä ole keksineet tällä saralla? Leader-ryhmien 
työ	”toimintaa,	neuvontaa	ja	rahoitusta	paikkakunnan	parhaaksi”	hyvässä	yhteistyössä	ELY-
keskuksen	toiminnan	kanssa	ovat	myös	erinomaisia	avaimia	kainuulaiseen	maaseudun	kehit-
tämiseen. 

Matkustin	ensimmäistä	kertaa	Kainuuseen	neljännesvuosisata	sitten,	tarkemmin	sanottuna	
Kuhmoon.	Kesälomamatkaan	sisältyi	opiskelukavereita	perheineen,	hevosia,	luontoa,	mök-
keilyä,	Kuhmon	Kamarimusiikkijuhlia.	Muistan	vieläkin	auringon,	lämmön,	kainuulaisen	
ystävällisyyden	ja	välittömyyden,	hyvän	hengen	ja	toiminnan.	

Jään	innolla	odottamaan,	mitä	kaikkea	näistä	aineksista	syntyykään	seuraavien	vuosien	
aikana!	

Maaseutuohjelmasta eväitä Kainuuseen

www.maaseutu.fi/maaseutu2020

Lisätietoa ohjelman valmistelusta
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Sisältö ratkaisee

LEADER-BRÄNDI

Ydinviestit
Ydinviestit selittävät Leader-toimintatapaa sitä vielä tun-

temattomalle. Viestejä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa 

orjallisesti, vaan ne ovat työkaluja helpottamassa kom-

munikointia.
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LEADER-BRÄNDI

Iskulause
Iskulause viestii Leaderin ihmiseltä ihmiselle -toiminta-

tavasta – hankkeiden kokoa ja asiaa, josta kaikki hankkeet 

alkavat, ideaa!
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Leader-työllä	on	ympäri	Suomen	saatu	aikaan	hyviä	tulok-
sia,	jotka	vaikuttavat	suoraan	ihmisten	elämään.	Kainuussa	on	
kaksi	Leader-ryhmää,	Oulujärvi	Leader	ja	Elävä	Kainuu	Leader.	
Molempien	kautta	on	tuettu	kainuulaisia	yrittäjiä,	erilaisia	asuk-
kaiden	ja	ympäristön	tilaa	ja	viihtyvyyttä	parantavia	toimenpitei-
tä	ja	luotu	mahdollisuuksia	maaseudun	monipuoliseen	kehittämi-
seen. Nämä tuet ovat tarjonneet monille aktiivisille maaseudun 
asukkaille	hyvän	kanavan	olla	vaikuttamassa	oman	kotikylän,	
harrasteseuran	tai	yhdistyksen	kautta	asioihin,	joihin	olisi	ollut	
vaikea	muutoin	löytää	rahoitusta	ja	kannustusta.	Kansainvälisen	
yhteistyön	kautta	on	saatu	runsaasti	toimintaa	myös	nuorille.

Tämän vuoden aikana Suomen yli 50 Leader-ryhmää saadaan 
yhteisen ilmeen alle. Tämän merkin ja logon ydinviesti kiteytyy 
kolmeen	sanaan:	rahoitusta,	neuvontaa	ja	toimintaa,	oman	paik-
kakunnan	parhaaksi.	Uuden	yhteisen	ilmeen	ja	ydinviestien	kaut-
ta	toiminnan	laatu,	työn	tulokset	ja	yhteiset	viestit	tulevat	sel-
keämmin	näkyville	ja	tunnistettaviksi	myös	valtakunnallises-
ti.	Kukin	ryhmä	on	kuitenkin	aina	alueensa	paras	kehittämisen	
asiantuntija	ja	avoin	uusille	ideoille!

AJANKOHTAISET UUTISET JA KUULUMISET TUOREELTAAN:

Lisää maaseudun kehittämisen ajankohtaista asiaa.

www.leadersuomi.fi

www.maaseutu.fi

Tämän	kautta	pääset	kaikkien	Leader-ryhmien	sivuille,	täältä	saat	
myös	runsaasti	ajankohtaista	asiaa	uuden	ohjelmakauden	etene-
misestä.

Tässä	Vekkari-lehdessä	on	jälleen	upeita	esimerkkejä	Maaseutu-
rahaston	kautta	rahoitusta	saaneista	yrittäjistä	ja	hankkeista.	Oulu-
järvi	Leader,	Elävä	Kainuu	Leader	ja	Kainuun	
ELY-keskus	rahoittavat	toimintaa,	joka	tuo	
aina	jotain	uutta	-	uusia	palveluja	ja	tuottei-
ta,	toimintatapoja	tai	toiminta-alustoja.	Päätty-
neen ohjelmakauden aikana on tehty yhteensä 
577	erilaista	tukipäätöstä,	joista	yritystukipää-
töksiä	oli	339.

Ja	rahoituspäätöksen	perustana	on	se	sisältö,	
joka on toteuttajan toimesta tarkkaan suunni-
teltu	ja	pohdittu,	liiketoiminta-	ja	hankesuun-
nitelmaan kirjattu. Ennakkoon ei kuitenkaan 
voi	aina	tietää,	mitä	aika	ja	muuttuvat	olo-
suhteet tuovat tullessaan. Nytkin taantuman 
aikaan Kainuussa on tämän rahoituksen kautta saatu aikaiseksi run-
saasti	sellaista,	joka	varmaan	olisi	jäänyt	muutoin	toteuttamatta.

Joidenkin	mielestä	yritystuki	vääristää	kilpailua.	Mitä	ihmeen	kil-
pailua,	jos	alueelle	näin	saadaan	täysin	uusi	palvelu	tai	tuote.	Näis-
tä	hyviä	esimerkkejä	lehdessä	ovat	MikPic	Oy,	Siply,	Kotomo	tai	
Nightworks	&	Soundbeats	Studio.	

Hankerahoituksella,	tuolla	väliin-
kin	niin	parjatulla,	on	toteutet-
tu	todella	monia	sellaisia	asioita,	jot-
ka olisivat jääneet haaveiden tasol-
le.	Innovaatioleiri,	Kajaanin	Nuor-
kauppakamarin	Nasakka	tai	Sotka-
mon	4H:n	Launch	Pad	ovat	esimerk-
kejä	siitä,	että	myös	nuoret	ovat	löytä-
neet	kanavan	toteuttaa	omannäköistä	
ja kiinnostavaa toimintaa.

Teemaohjelmapohjainen	kehittämistyö	Kainuussa	jatkuu.	Täs-
sä	lehdessä	esittelemme	Metsä-	ja	puutalouden	teemaohjelman	sekä	
Maaseutuelinkeinojen teemaohjelman toteuttajat ja alan yrittäjiä.  
Maatalous	on	täällä	vahvasti	valtakunnan	kehityksessä	mukana,	vii-
me	vuonna	sukupolvenvaihdosten	määrä	kasvoi.	Tässä	lehdessä	vie-
railemme	myös	porotilalla.

Lähes viiden vuoden Kainuun kierrokse-
ni	Vekkari-lehden	tiimoilta	on	päättymäs-
sä. Tein sen tutustuen juttujen kautta kai-
nuulaisiin	yrittäjiin,	yhdistyksiin,	maatiloi-
hin	ja	erilaisiin	organisaatioihin,	jotka	ovat	
mukana luomassa uusia mahdollisuuksia. 
Tämä on tällä erää viimeinen Vekkari-leh-
ti.	Matkani	oli	mielenkiintoinen,	kiitos	
teille	kaikille,	joita	kohtasin.

Kuten	varmasti	huomaat,	rahoitusta	on	
kohdistunut	monipuolisesti	myös	matkai-
luun.	Sivuilla	on	pari	kartta-aukeamaa	ja	kesän	keskeiset	hankkei-
den	kautta	mahdollistuneet	tapahtumat	–	vinkiksi	ja	muistilistaksi.	
Mitäs	jos	tänä	kesänä	lähimatkailisit?	On	kesätapahtumia,	teatteria,	
näyttelyjä	ja	retkeilyreittejä	vaikka	jokaiselle	viikonlopulle	tai	loma-
päivien	ohjelmaksi.	

Kesäterveisin
Marjo Nousiainen, ohjelmatiedottaja

www.facebook.com/ 
leaderkainuussa
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ti Yhteensä	171	hanketta,	joista	97	yritystukia	–	näin	monella	rahoituspäätök-
sellä	olemme	saaneet	olla	tukemassa	oman	alueemme	paikallista	kehittämis-
tä	päättyneellä	ohjelmakaudella.	Yrittäjien,	yhdistysväen	ja	kuntien	aktiivinen	
toiminta	on	tuottanut	monenlaisia	tuloksia:	uusia	yrityksiä,	toimintaansa	laa-
jentaneita	tai	tehostaneita	yrityksiä,	työpaikkoja,	kunnostettuja	ja	varustettuja	
rakennuksia,	uusia	palveluja,	tuotteita	ja	tapahtumia,	matkailukohteita,	virkis-
tysrakenteita,	lähienergiaa	hyödyntäviä	kohteita,	yhteistyöverkostoja,	kasvanutta	
osaamista	ja	paljon	muuta.	

Julkisen sektorin murroksessa omaehtoisen toiminnan merkitys kasvaa tule-
vaisuudessa	edelleen.	Toivottavasti	aktiivisuudelle	osataan	antaa	myös	sen	
ansaitsema	tunnustus.	Yhdistykset	tarjoavat	esimerkiksi	monipuolisia	palvelu-
ja	ja	virkistystoimintaa	sekä	tukevat	matkailua	järjestämällä	tapahtumia,	miet-
tikääpä	mikä	kaikki	meillä	Kainuussa	loppuisi	ilman	yhdistyksiä	ja	niiden	osaa-
via	tekijöitä?	Paikallisten	perustamat	yritykset	työllistävät	ja	pitävät	aluetta	elin-
voimaisena	eivätkä	lähde	halvempien	kustannusten	perässä	muualle	Suomeen	
tai	jopa	kauemmas.	Tällaista	toimintaa	haluamme	tukea	jatkossakin	ja	siksi	
olemme	yhteistyössä	alueemme	kuntien	kanssa	päättäneet	hakea	Maa-	ja	metsä-
talousministeriöltä	entistä	suurempaa	rahoituskehystä	kaudelle	2014	–	2020.	

Muutos	ympärillämme	on	todella	nopea	ja	myös	maaseudulla	on	tietoises-
ti etsittävä uusia mahdollisuuksia ja uskallettava tarttua niihin. Uudella kau-
della	toivomme	pääsevämme	rahoittamaan	entistä	rohkeampia	ideoita	ja	uuden	
kokeilemista. Menestyminen edellyttää irtautumista tutusta ja turvallisesta. 
Kaikkea	vanhaa	ei	toki	tarvitse	eikä	pidä	hylätä,	hyvälle	perustalle	voi	rakentaa	
pitkäikäistä	uutta.	Mitä	se	uusi	voisi	parhaimmillaan	olla	matkailussa,	luonnon-
tuotteiden	jalostamisessa,	palveluissa,	yhdistystoiminnassa?	Sitä	on	aika	miet-
tiä juuri nyt ja suunnitella uusia tuloksellisia hankkeita. Me Leader-toimistossa 
odotamme innolla yhteydenottojanne.

Ohjelmallamme	on	ollut	vahva	elinkeinollinen	painotus,	samoilla	linjoilla	
haluamme	myös	jatkaa.	

Pirjo Oikarinen, toiminnanjohtaja
Oulujärvi LEADER ry

Tavoitteenamme on vireä, viihtyisä ja 
rohkeasti uudistuva maaseutu 
Tervetuloa mukaan tekemään sitä!

www.oulujarvileader.com

Leader-ryhmien hallituksissa kainuulai-
silla	–	yhdistysten,	kunnan	tai	maaseudun	
asukkaiden edustajina - on mahdollisuus 
suoraan	itse	vaikuttaa,	kuinka	EU-raha	
alueella käytetään. 

Oulujärvi	Leader	ry:n	hallituksen	uute-
na	puheenjohtajana	on	luomumaatilayrit-
täjä Samuli Leinonen Veneheitosta ja vara-
puheenjohtaja	elinkeinoasiamies	Heikki	
Kanniainen	Puolangalta.	Muut	varsinai-
set	jäsenet	ovat	Arto	Okkonen	ja	Hanna	
Linjala	Kajaanista,	Jussi	Soini	Vuolijoel-
ta,	Paavo	Nuortimo	ja	Kaleva	Kovalainen	
Paltamosta,	Ritva	Nieminen	Mieslahdes-
ta,	Väinö	Kanniainen	Joukokylästä,	Kyös-
ti	Karvonen	Puolangalta,	Hanna	Helaste	
Vaalasta ja Tarja Ayad Kankarista. 

Varajäsenet ovat Marjatta Immonen 
Kajaanista,	Merja	Karjalainen	Vuoreslah-
desta,	Paula	Valtanen	Vuolijoelta,	Erkki	
Kemppainen	Kontiomäestä,	Vesa	Hyvö-
nen	ja	Maritta	Härkönen	Paltamosta,	Jou-
ni	Heikkinen,	Sauli	Sarpola	ja	Juha	Väy-
rynen	Puolangalta	sekä	Vuokko	Karjalai-
nen	Veneheitosta,	Jussi	Kuukasjärvi	Nuo-
jualta	ja	Tarja	Luukkonen	Pelsonsuolta.	

Toimistolla uudet tilat. Sama katu-
osoite,	mutta	uudet	tilat	–	nyt	kerrosta	 
ylempänä.	Tupareita	vietettiin	tammi-
kuussa.

Alueen edustajat 
päättävät

LEADER-BRÄNDI

Iskulause
Iskulause viestii Leaderin ihmiseltä ihmiselle -toiminta-

tavasta – hankkeiden kokoa ja asiaa, josta kaikki hankkeet 

alkavat, ideaa!
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Täällä ajankohtaiset kuulumiset ja lisä-
tietoja ohjelmakauden etenemisestä.

www.facebook.com/ 
leaderkainuussa
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www.ruununkartano.fi

Pänikkä ja piironki  KERÄILIJÖIDEN PARATIISI

Pänikkä	ja	piironki	on	esimerkki	yrityksestä,	jossa	alueella	oleva	vahva	kysyntä	mahdollistaa	
kasvavan	lisätarjonnan.		Ei	kilpailla	keskenään,	jokainen	tuo	vain	lisää	monipuolisuutta	asi-
akkaille.	Vaala	tunnetaan	antiikin	keräilijöiden	keskuudessa	ja	asiakkaita	on	valtaisasti	eten-
kin	viikonloppuisin.	Yrittäjät	Terhi	ja	Pete	Kolehmaisen	Pänikkä	ja	Piironki	on	toiminut	tois-
ta	vuotta	ja	on	nyt	ottamassa	uuden	askeleen.	-Alan	tarjontaa	tänne	mahtuisi	lisääkin,	sano-
vat yrittäjät.

Entisen aseman tilat remontoidaan uuden kaupan liiketilaksi. Vitsin ja vinkin 
kautta	lähtenyt	idea	on	toteutumassa.		Tulossa	on	enemmän	liiketilaa,	mutta	myös	kahvio,	
joka	on	keskustan	alueelta	puuttunut.	Lämmitys	vaihtuu	maalämpöön.	Junat	pysähtyvät	ase-
malla	edelleen,	joten	matkustajat	saavat	näin	myös	toivotun	odotustilan.	Ennen	lakkautus-
ta	tilat	on	remontoitu,	joten	näin	saadaan	rakennus	nyt	takaisin	käyttöön.	Oulujärvi	Leade-
rin	tuki	tilaan	vie	asiaa	eteenpäin.	Helasteen	Hanna,	Vaalan	kunnan	hallinto-	ja	elinkeino-

johtaja	kannusti	hyödyntämään	tuen	ja	aut-
toi hakemisessa. 

Facebookissa yli tuhat tykkääjää. 
-Facebook	on	tehokas	myyntikanava	myös	
meidän	tuotteille,	postin	ja	matkahuollon	
kautta tavara liikkuu laajemmallekin alu-
eelle.	Tietyille	tuotteille	on	jatkuva	kysyntä,	
jo	pelkkä	soitto	riittää	ja	tuote	jatkaa	mat-
kaa. Hankinta-alue on noin 150 kilomet-
riä	ja	suomalaista	talonpoikaistavaraa	löytyy	
pääosin	muualta	kuin	Kainuusta,	sitä	hae-
taan	niin	Pohjois-	kuin	Etelä-Pohjanmaalta,	
Raahen	ja	Oulun	suunnalta.	Asiakkaat	tule-
vat	Vaalaan	Kainuusta,	mutta	myös	Kuopi-
on	ja	Oulun	seudulta.	Tyypillinen	asiakas	
on	sisustava	nainen,	joka	etsii	kotiin	vanho-
ja esineitä. Etelä-Suomeen menee enemmän 
retroa,	kankaita	ja	tuotteita,	joita	on	helppo	
lähettää.	Myös	kesäasukkaat	vilkastuttavat	
Vaalan	keskustaa	mukavasti,	sanoo	Terhi.

Terhissä on keräilijän vikaa ja houkutus 
on	suuri,	kun	uusi	tavaralasti	saapuu.	Monil-
le	esineet	tuovat	muistoja	lapsuudesta	ja	niitä	
halutaan	hankkia	myös	siksi.	Hankintamat-
koilta	kertyy	runsaasti	myös	tavaraa,	joka	
jatkaa matkaa muuhun kierrätykseen. Vaat-
teita toimitamme ulkomaille meneviin kerä-
yksiin.	Tämän	yrityksen	taustalla	on	myös	
ajatus	kierrätyksestä,	jaetaan	iloa	tuotteiden	
muodossa	ja	ohjataan	käyttöön	kelpaamaton	
oikeisiin	paikkoihin	hävitettäväksi.

Facebook/
Pänikkä ja Piironki

Ruununkartano  KANSAINVÄLISTYY VAUHDILLA

Kun	Tuula	Heikkinen	aloitti	yrittäjänä	Ruununkartanossa	Vaalan	Säräisniemellä	keväällä	
2011,	ei	hän	itsekään	arvannut,	mitkä	elementit	kiehtovat	alueelle	saapuvia	matkaajia.	Enti-
sen	vanhainkodin	tiloissa	oli	toiminut	aiemminkin	matkailuyrittäjiä,	mutta	lähes	2000	neli-
ön	tila	kaipasi	päivitystä.		Nyt	tiedetään,	että	kiireettömyys,	puhdas	luonto	ja	hiljaisuus	ovat	
avainsanoja. 

Osa asiakkaista piipahtaa ohikulkumatkalla ja viettää loman ilman ohjatum-
paa toimintaa. Kun	on	mukava	majoitus,	hyvin	tilaa,	maistuvaa	ruokaa	ja	sopiva	sijainti,	
he	suunnittelevat	oman	ohjelmansa	itse.	Ja	tulevat	aina	uudelleen.	Myös	keskieurooppalaiset	
ovat	löytäneet	paikan	omatoimisesti.

Ulkomaisia asiakkaita tulee kumppaneiden kautta. Geopark	-yhteistyön	ja	mark-
kinoinnin	kautta	mm.	Eräsusi	Oy	tuo	koiravaljakko-	ja	kalastusasiakkaita	ja	Upitrek	pyöräili-
jöitä.	-Etenkin	saksalaisten	määrä	on	kasvanut.	Yhdessä	voimme	tarjota	entistä	laadukkaam-
pia	ja	monipuolisempia	palveluja,	hän	kiittelee	kumppanejaan.

Paljon perhejuhlia. Silloin	koko	talo	majoituksineen	varataan	yksityiskäyttöön,	kesäksi-
kin	on	häävarauksia	ja	muita	kodin	juhlia	jo	runsaasti.	Etäisyys	ei	ole	ollut	esteenä,	saamme	
mukavasti	myös	koulutus-	ja	virkistyspäivien	viettäjiä	Kainuusta	ja	kauempaakin.	Myös	eri-
laiset	työporukat	asuvat	täällä	pidempiä	aikoja.	Huoneistoissa	asiakas	voi	itse	kokkailla	ja	elää	
oman rytmin mukaan. Majoitustilaa on kaikkiaan 64 hengelle.

Uusi 12-paikkainen vaunualue tuo myös uusia asiakkaita. Talon	alakerran	keittiö,	
oleskelutila,	suihkut	ja	saunat	ovat	heidän	käytettävissään.

Meidät tunnetaan hyvästä ruoas-
ta. Tilausravintolan	noutopöytä	on	suosit-
tu.	Kesäterassi	tuo	lisäpaikkoja	ja	ruokaa	saa	
muulloinkin tilauksesta. Kesäasukkaat vil-
kastuttavat	kesää,	myös	ruokailevat	linja-
autoryhmät	ovat	löytäneet	noutopöydän.

Tämäntyyppinen	yritys	on	ollut	joskus	
oma haave. Sekin on nyt toteutunut ja vie-
läpä	paikassa,	jossa	itse	olen	viettänyt	omat	
hääni.	Tyytyväinen	asiakas	palaa	aina	ja	sik-
si haluamme ilahduttaa heitä aina uusilla 
yllätyksillä. 

Yritys	on	saanut	tukea	investointeihin	
Oulujärvi	Leaderin	kautta.
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Kotomo – PALA KAINUUSTA MUKAAN MAAILMALLE

Paltamolaisella	Marisanna	Jarvalla	on	ideoita	ja	unelmia.	Oma,	ensimmäinen	
tuotesarja on nyt markkinoilla. Vaaralla–kuosin kankaissa juhlii aito kainuu-
lainen vaaramaisema. Näistä kankaista on syntynyt tyylikkään mustavalkoi-
sia	sekä	värikkäitä	sisustustuotteita	moderniin	kotiin	tai	luontoa	sekä	paikal-
lisuutta	suosivalle	kuluttajalle.	-Olin	jo	pidempään	etsinyt	ilmettä,	joka	sopi-
si	oman	tuotesarjan	toteuttamiseen,	ilmentäisi	sielun	maisemaa,	kotoista	tuttua	
tilaa,	kotiseutua,	mutta	samalla	myös	tyylikkäästi	markkinoisi	Kainuuta	ja	Pal-
tamoa	sekä	näiden	upeaa	luontoa,	kertoo	Marisanna.	Paltamon	pitäjän	yhteis-
ilmeen	suunnitelleen	Laukkasen	Jukan	kuvittamana	sellainen	aihe	sitten	löy-
tyi.	Ja	tämähän	on	vasta	alkua,	pohdinnassa	on	jo	
uusia	printtejä	ja	uusia	tuotteita.	Ideat	ja	ilmeet	elä-
vät	ja	uusiutuvat!

-Mikä	on	sellainen	moderni,	mutta	tunnistetta-
va	kainuulainen	tuotesarja,	jonka	voi	ylpeänä	valita	
lahjaksi,	hankkia	oman	kodin	sisustukseen	tai	tar-
jota ostettavaksi täältä mukaan? Näitä kysymyksiä 
pohtien	olen	suunnitellut	tätä	tuotesarjaa.	Ruoka-
tuotteita	Kainuussa	jo	on,	mutta	muutoin	esimer-
kiksi matkailijoiden mukaan on varmaan lähtenyt 
paljon	tavaraa,	joilla	ei	ole	mitään	kytkentää	aluee-
seen	tai	paikallista	taustaa,	sanoo	Marisanna.

Nyt on ideoitu vajaa parikymmentä eri-
laista tuotetta, joista osa on yhdistelmätuotteita. Pöytäliina	toimii	niin	
kappana	kuin	laudeliinana.	On	tyynyjä,	essuja	ja	monikäyttöisiä	laukkuja	–	
tuotteita	monessa	muodossa	ja	uusia	muotoja	hakien.	Kangasta	on	tarjolla	myös	
metritavarana.	Tuotteet	tulevat	myyntiin	sisustustuotteita	tarjoaviin	kauppoi-
hin	ja	niitä	on	esillä	myös	erilaisilla	alan	messuilla	sekä	nettikaupassa.	

Marisanna	tekee	mielellään	yhteistyötä	myös	yritysten	ja	yhteisöjen	kanssa.	
Liikelahjoiksi voidaan toteuttaa omia tuotteita omalla kuosilla. Samoin julkis-
ten tilojen sisustukseen suunnitellaan tarvittaessa vaikka oma kuosi.

Harkittuja ratkaisuja, jotta yrittäjän aika riittäisi. Marisanna	ideoi,	
organisoi	ja	hoitaa	myyntityön,	ompelutyön,	kirjanpito-	ja	muut	palvelut	hän	
ostaa	paikallisilta	yrittäjiltä.	

Yritys	sai	Oulujärvi	Leaderiltä	tukea	aloitusvaiheen	investointeihin	ja	mallis-
ton suunnitteluun.

www.kotomo.fi

Elämäntapa ja 
harrastus  SIVUTYÖKSI

Hevosten kanssa ikänsä touhunnut Mira 
Hepo-oja	on	hiljalleen	kouluttautunut	
työnsä	ohessa	hevosalan	yrittäjäksi.	Van-
ginvartijana	hän	on	ollut	Pelsolla	vuodesta	
-98	alkaen.	Työ	on	vuorotyötä,	joka	mah-
dollistaa	myös	toisen	mieleisen	työn.	Taus-
talla	on	ollut	myös	uhka	vankilan	lopetta-
misesta,	joka	sekin	on	vaikuttanut	ratkai-
suihin. -Suoritin maaseutuyrittäjän tutkin-
non	Merikosken	ammattioppilaitoksessa	
hevospuolella.	Ylä-Savon	ammattioppilai-
toksen hevosten valmentajan ja kengitysse-
pän	tutkinnot	täydentävät	osaamista,	tosin	
työ	on	ollut	jo	tuttua	ennen	näitä	tutkinto-
jakin,	sanoo	Mira.	Seuraan	ukin	jalanjäl-
kiä.	Oman	sivutoimisen	yrityksen,	Hevos-
palvelu	Hepo-ojan	perustin	vuoden	2012	
lopussa.

Kengitystyö tehdään aina asiak-
kaan luona. Kainuussa	on	paljon	hevosia	
ja	kengitykselle	on	tarve	6-8	viikon	välein.	
Kierrän täältä Säräisniemeltä Vaalan alu-
eella,	Puolangan	suunnalla,	Kajaanissa-
kin,	Muhoksella,	Kestilässä	ja	Piippolassa.	
Asiakaskunta on muodostunut hiljalleen 
puskaradion	välityksellä	ja	tuttujen	kautta.	

Tämä on perinteinen maaseudun 
ammatti, jota tarvitaan yhä. Kalente-
ri täyttyy kivasti ja jos asiakkaita alkaa olla 
riittävästi,	voin	harkita	siirtymistä	täysin	
tähän	jossain	vaiheessa.	Miralla	on	myös	
kaksi	omaa	hevosta,	joiden	kanssa	hän	
toteuttaa	erilaisia	asiakkaiden	tilausajoja,	
reellä,	kärryillä,	miten	tilataan,	niin	häis-
sä	kuin	erilaisissa	tapahtumissa.	Rokuan	
suunnalle on ollut kysyntää jo hyvin.

Minun elämä on täällä maaseu-
dulla, tämä on elämäntapa. Jo	opiske-
luaikoina	tiesin,	että	ilman	eläimiä	en	voi-
si	asua	muualla,	enkä	löytänyt	kaupungis-
ta mieleistä muuta tekemistä. 

Oulujärvi	Leaderin	tuki	kohdistui	
kalustohankintoihin. Talliin toteutetaan 
myös	työnurkkaus,	johon	hankittiin	pajan	
varustus	kenkien	työstämiseen.

Tässä on menossa oman 
hevosen kengitys.  Van-
ha kenkä pois, kavion 
muotoilu ja vanha tai uusi 
kenkä tilalle. Tarvittaes-
sa muokkaan myös ken-
gän, sanoo Mira.
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www.puolankainfo.fi/lankafest

LANKAFEST 11.-12.7.2014  
PUOLANGALLA

Pohjanportin lavalla,  
Puolangan keskustassa.

Studiolle löytyi paikka  PUOLANGALTA

Ouluun	16-vuotiaana	muuttanut	Juha	Väyrynen	tekee	nyt	sitä,	mitä	
on	aina	halunnut	tehdä	ja	vieläpä	paikassa,	Puolangalla,	josta	jos-
kus	halusi	nopeasti	pois.	Kun	suonissa	virtaa	vahvasti	musiikillis-
ta	lahjakkuutta,	jopa	kahden	eri	suvun	perintönä,	Madetojan	ja	Ala-
talon ja kun mieheltä sujuu niin laulu kuin soitto ja musiikin tyy-
lit	laidasta	laitaan,	miksipä	valita	toisin.	Keikkailu	useamman	bän-
din	riveissä	pitää	Juhan	liikkeessä.	Oulun	suuntaan	täältä	on	helppo	
liikkua,	sillä	siellä	ovat	monet	tärkeät	kontaktit	ja	työt	–	ääntä,	valoa	
ja musiikkia.

Nightworks	&	Soundbeats	
Studion suunnittelun aloitus 
sijoittuu	vuoteen	2011,	jol-
loin	Juha	perheineen	päät-
ti	palata	kotikulmille.	Työt	
Oulussa	päättyivät	ja	tulossa	
oli	perheenlisäystä.	

Yritys	perustettiin	kesäl-
lä	2013.	Yritysidea	oli	kan-
tava	ja	palveluille	oli	kysyn-
tää,	joten	Juha	hankki	stu-
diolle	omat	tilat,	175	neliön	
omakotitalon.	Tässä	Oulu-
järvi	Leaderin	myöntämä	
investointituki	niin	tilaan,	
remonttiin kuin äänentois-
toon oli tärkeässä roolissa.

Juha kiitteleekin mentori-
aan,	elinkeinoasiamies	Heik-
ki	Kanniaista,	ilman	hänen	
apuaan	sormi	olisi	ollut	
suussa	monta	kertaa,	myös	
vinkki Leader-tuesta tuli 
Heikin kautta.

Tilat on harkiten suunniteltu ja remontoitu. Kaikki huo-
neet	ovat	äänityskäytössä.	Tarkkaamo	on	studion	sydän.	
Monipuoliset	tilat	mahdollistavat	sen,	että	äänittävä	bändi	
tai	ryhmä	voi	myös	yöpyä	täällä.	Näyttävä	”olohuone”	toimii	
keskipisteenä,	kun	paikalla	on	asiakkaita	joko	äänittämäs-
sä,	palaverissa	tai	iltaa	istumassa.	Uusittu,	musta	saunaosasto	
täydentää	kokonaisuuden.	Tilan	voi	vuokrata	kuka	vain,	jopa	
bändin	kera,	karaoke	kuuluu	vakiovarustukseen.	Mukavana	
lisänä	voi	olla	vaikkapa	oma	musiikillinen	tuotos	tai	äänitys,	
mielenkiintoinen kokemus ehkä sekin. 

Yritys	tarjoaa	kaik-
kea	mitä	äänellä,	
musiikilla ja valoilla 
saa aikaan. Ja asiakas 
voi olla kuka tahansa.

Tilauksesta Juha 
tekee	vaikka	bii-
sin	syntymäpäiväsan-
karille	tai	hääparil-
le,	tuo	juhlan	teemaan	
tai	tilaisuuteen	sopi-
van	bändin,	toteuttaa	
äänentoiston ja valot. 
Myös	äänimainokset	
onnistuvat.

Nelihenkinen	perhe	viihtyy	Puolangalla.	Omat	juuret	ovat	tääl-
lä,	kaverit	tosin	jo	muualla.	Luonto	on	tärkeä,	mutta	siellä	ei	oikein	
ehdi	nyt	liikkua,	sillä	työ	on	myös	harrastus.	Tulossa	on	mm.	Lan-
kafest,	jonka	toteutuksessa,	kuten	kaikissa	muissakin	musiikkiin	
liittyvissä	paikallisissa	tapahtumissa	hän	on	mukana.

Juha	on	kiinnostunut	yhteistyöstä	kainuulaisten	tapahtumajär-
jestäjien,	muusikoiden	ja	alan	harrastajien	kanssa.	Nyt	tarjolla	Kai-
nuussa	on	huippustudio,	jossa	voidaan	toteuttaa	erilaisten	bändien,	
kuorojen ja muiden ryhmien äänitykset.

Äänentoiston	ja	valotekniikan	saralla	hoituvat	pienimmätkin	
puhetilaisuudet	jopa	keskisuuriin	rockfestivaaleihin	saakka.

www.facebook.com/nightworks.soundbeats
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VAALA
Oulujärvi värittää alueen matkailua ja 
antiikkikaupat keskustan ilmettä. Kajaa-
nista Vaalaan on matkaa noin 90 kilomet-
riä, myös junayhteys toimii, sillä henkilöju-
nat pysähtyvät Vaalassa.

KAJAANI

Oulujärven Melon-
takeskus tarjoaa 
aloittelijoille opas-
tusta, kokeneem-
mille reittiehdotuk-
sia ja melontaret-
kiä, myös kajakki-
en testausmahdol-
lisuus.

Taidegrafiikan näyttely 15.6.-31.8.,  
avoinna päivittäin klo 12.00 - 18.00.

www.oulujarvenmelojat.com

www.ruununkartano.fi

www.siitari.fi

www.oulujarviristeilyt.fi

www.kainuunpirtti.fi

www.arjanonni.fi

www.luonnollisesti.fi

www.rauhanmajatalo.fi

www.egholidays.fi

www.erakaira.fi

Facebook/Pänikkä ja Piironki

www.ruununhelmi.com

www.karolineburg.fi

www.ratsastuskeskus.kajaani.net

www.kajaaninpurjehtijat.net

www.kainuunmeri.fi

www.sivola.fi

www.manamansalonportti.fi

www.kankarintaidehuvila.com

www.museot.fi

www.kainuunliikunta.fi
Elämysten polut ovat retkeilyreittejä eri 
puolilla Kainuussa. Jokaisesta reitistä 
löytyy tuotekortti, jossa tietoa kohtees-
ta, palveluista ja ajo-ohjeet.

www.kainuunmoottorikerho.fi
Monipuolista moottoripyörä-, kelk-
ka- ja autourheilua Santamäen 
motocross-radalla Kajaanissa. 

Metsähallituksella on Kainuussa yli 
100 000 hehtaaria järvi-, joki- ja lampi-
vesiä kalastajien riemuksi. Kainuun 
alueen virkistyskalastuskohteista 
saatavilla on esitteet ja videoita. 
www.eraluvat.fi/kohteet/kalastusalu-
eet/virkistyskalastuskohteet/pohjan-
maa-ja-kainuu/

Riihipiha, Vuolijoki. Museoalueelle siir-
retyt rakennukset ilmentävät kainuulais-
ta pihapiiriä 1800-1900 luvun vaihtees-
sa, 30 rakennusta, joissa lähes 4000 van-
haa käyttö- ja tarve-esinettä. Avoinna hei-
näkuussa arkipäivisin klo 12-17. Muulloin 
sopimuksen mukaan, puh. 0500 613 344.
Alueella Wanhan ajan 
maatalousnäyttely 12.-13.7. 
Lisätietoja www.meidanvuolijoki.fi.

Kainuun  
kesän kohteita
VAALASSA, PUOLANGALLA,  
PALTAMOSSA, VUOLIJOELLA  
JA KAJAANISSA

Maaseudulla	on	tilaa	elämälle.	Olemme	
keränneet kahdelle aukeamalle Leader-alu-
eittain	matkailupalveluja	tuottavia	yrityk-
siä tai kohteita ja matkailutarjontaa täyden-
täviä	tapahtumia,	muita	palveluja	tai	paik-
koja,	jotka	ovat	saaneet	tukea	maaseutura-
hastosta.

Tämän aukeaman kohteita kaudella 
2007-2013	ovat	tukeneet	Oulujärvi Leader 
ja Kainuun ELY-keskuksen Maaseutu- ja 
energiayksikkö.	Tukea	yritys	on	voinut	saa-
da	investointeihin	(koneet,	kalusto,	lait-
teet) tai rakentamiseen ja remontointiin. 
Kehittämistukea on ollut tarjolla asian-
tuntijapalveluiden	hankintaan,	tuotekehi-
tykseen,	koulutukseen	tai	markkinoinnin	
tehostamiseen.	Myös	ensimmäisen	ulko-
puolisen	työntekijän	palkkaamista	on	tuet-
tu. 

Yhdistysten	ja	yhteisöjen	hankkeiden	
sisällöt	ovat	vaihdelleet	elinkeinojen	edis-
tämisestä	kylien	ja	ympäristön	kehittämi-
seen. Hanketuilla on kannustettu maaseu-
dun asukkaita kehittämään omaa kotiseu-
tua,	lisäämään	viihtyvyyttä,	houkuttele-
maan uusia asukkaita ja yrityksiä. Monis-
sa	hankkeissa	töitä	on	tehty	runsaasti	tal-
koovoimin.  

Linkkien kautta voit tutustua kohteisiin 
ja	niiden	tarjontaan.	Poikkea	ohi	kulkies-
sa	tai	retkeile	perheen	kesken,	myös	kesä-
vieraille	löytyy	runsaasti	mielenkiintois-
ta nähtävää. 

Oulujärven	kierroksella	saat	kulumaan	
vaikka	koko	päivän.	Oulujärvi	on	Suomen	
neljänneksi	suurin	järvi,	pinta-alaltaan	900	
neliökilometriä.	Keskellä	on	Manamansa-
lon saari ja muita yli aarin kokoisia maa-
alueita	tai	saaria	on	yhteensä	665,	ulointa	
rantaviivaa	peräti	580	km.	

Kajaanin Kukkoleipurit
Facebook/herkkukulma

Lähiruokatori. 
Facebook/lahiruokatori-
KaisunKahveri

www.kaisunkahveri.fi

Kuva Marjo Valtanen

KALASTUSELÄMYKSIÄ
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www.jattilaisenmaa.fi

www.paltamonkesateatteri.fi

www.kotomo.fi

www.makuhelmi.fi

www.naturepoint.fi

www.paltamo.fi

www.upitrek.com

www.hotellipaljakka.fi

www.paljakka.fi

www.ekomuseo.blogspot.fi

www.oulujarvi.fi

PUOLANKA
Keskipisteen puistossa, torin vieressä on 
taiteilija Pertti Ohtosen taideteos Ran-
tapallo. Pohjanportin esiintymislava on 
kesätapahtumien keskus, mm. Lankafest 
11-12.7. Kannattaa poiketa myös Hepokön-
käällä ja Paljakassa.

Kesällä 2013 avattu uusi kalastuspuis-
to. Paljakka-talon luontoinfossa on alueen 
retkeilyreittien ja luontokohteiden esittely-
materiaalia. Täällä on myös Suomen pisin  
(26 km) mönkijäreitti sekä 4.5 km:n taito-
ajorata. 

Kylien ja opiskeli-
joiden yhteistyötä – 
tarinoita, ruokape-
rinnettä, tapahtumia. 
Paltamon  Ekomu-
seo –hankkeen kart-

tojen avulla 
voit tutustua 
mukana ollei-
siin kyliin tar-
kemmin. Lue 
lisää s. 18.

VUODEN 2014 MATKA-
KOHDE - OULUJÄRVEN 
KULTTUURIKIERROS
Palkittiin Matka 2014 
-messuilla vuoden 2014 
kotimaiseksi matka-
kohteeksi. Yli 20 koh-
teen kierros, jonka on 
koonnut yhteisesitteeksi 
Oulujärven Jättiläiset ry. 

www.pumkua.net
Puolangan Moottori-
kerhon jokamiesluo-
kan rata.

www.armatti.fi
Laadukasta nokkosta 
puhtaasta luonnosta. 

www.paltamogolf.fi
Paltamo Caravan, uusi 
50-paikkainen kara-
vaanarialue golfkentän 
vieressä.

Paltamon Pirtuvene Oy
Tilausristeilyjä max 16 hengen ryhmille 
Oulujärvellä. Risteilyn sisältö räätälöidään 
asiakaskohtaisesti. Myös kanootin, soutu- 
ja tuulilasimoottoriveneen vuokraus. 
Lisätietoja puh. 044 068 6374.

www.einoleinotalo.fi

www.paltaniemi.com

Eino Leino –talo, 
kesäkahvila, näyt-
telyt, runokahvi-
laillat, tanssikurs-
sit, kuvataidenäyt-
telyt Lystinurmi-
ladossa, lammas-
laidun ja pihapii-
rissä Paltanimen kesäteatteri. Monipuo-
lista tarjontaa läpi kesän, katso tarkempi 
ohjelma nettisivulta.

Paltaniemen kyläyhdistyksen kesäkahvio 
avoinna kesäkuusta alkaen, mutta aukiolo-
ajat kannattaa tarkistaa nettisivulta.

PALTAMO
Paltamo kaikilla mukavuuksilla –kehitys-
hankkeessa tuotiin esille Paltamon palve-
lujen, asumisen, viihtyvyyden ja rakenta-
misen mahdollisuuksia kuntalaisille, kesä- 
ja loma-asukkaille ja yritystoiminnalle 
sekä selvitettiin niiden tarjonnan ja toimin-
nan kehittämistä. Sen myötä on syntynyt 
monia uusia toimintatapoja ja –malleja.

KYLÄTALOT
Kylät ovat aktiivi-
sesti kunnosta-
neet kylätaloja 
ja kehittäneet 
niiden ympäril-
le erilaisia pal-
veluja ja varus-
telleet tiloja, hoi-
taneet maisemia, 
keränneet kulttuuria, 
rakentaneet ja hyödyntäneet tietoverkkoja, 
tuotteistaneet palveluja ja verkostoituneet. 
Näissä taloissa järjestetään runsaasti eri-
laisia kesätapahtumia, joista saa tietoa 
kylien nettisivuilta. Edellisessä Vekkari-
lehdessä esittelimme kyläyhdistykset, jot-
ka ovat hankkeiden kautta monipuolista-
neet ja virkistäneet kyliensä elämää. Pal-
taniemen lakkautettu koulu esim. kunnos-
tettiin kylän tarpeet huomioiden. Talossa 
järjestetään nykyisin paljon erilaisia per-
hejuhlia.

www.countrypolis.fi
Eläinsairaala. Avoimet ovet Seppälän 
Maalaismarkkinoilla pe 29.8. klo 9-17 ja
la 30.8. klo 9-15. 

KAJAANI  
PALTANIEMI
Historiallinen kokonaisuus, jossa 
monta käyntikohdetta. Tunnetuimmat 
Eino Leino -talo, kuvakirkko, Keisarin 
talli ja Pappilanniemi. Paltaniemi-päivien 
aikaan 11.-13.7. useita käyntikohteita.

www.minella.fi
Maalaispuoti, jossa tarjolla sisustus-, 
lahja- ja herkkutuotteita. Myös netti-
kauppa.

Lanterin puoti
Paltaniemellä. Pellavavaatteita ja –
asusteita. Avoinna kesällä ma-pe klo 
11-17, la klo 11-15. Muulloin sopimuk-
sen mukaan. Puh. 044 270 4774.
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www.kainuuleader.fi

Elävä	Kainuu	Leader	–nimi	on	vakiintunut	käyttöön	näinä	neljänä	vuotena.	
On	upeaa	tehdä	työtä	”Elävän	Kainuun”	puolesta	ja	eteen.	

Elävä Kainuu Leader otti viime vuonna ensiaskeleita uusien hankemuoto-
jen	parissa;	on	rahoitettu	oma	koordinointihanke,	jossa	kuusi	yhdistystä	paran-
taa	alueensa	ja	ihmisten	hyvinvointia	pienin	hankinnoin.	Myös	yrityksiä	on	tuo-
tu	yhteen;	luontomatkailuyrittäjien	vahvuuksia	on	kasvatettu	pienillä,	tarpeisiin	
täsmäytetyillä yritysryhmähankkeilla. 

Hallituksemme	on	puoltanut	tukea	kylien	kehittämiseen	noin	700	000	euron	
edestä	koko	ohjelmakaudella.	Hanketuen	piirissä	on	ollut	suoraan	14	kylää.	
Olemme	saaneet	tällä	kaudella	paljon	uusia	kumppaneita	alueemme	toimijoista,	
mutta	hankkeiden	kautta	myös	monista	Euroopan	maista.	LAG	Living	Kainuu	
näkyy	monissa	kumppaneidemme	esityksissä;	toden	totta	olemme	olleet	haluttu	
partneri.	Muun	muassa	kylätapahtumat	ovat	vahvistuneet	kansainvälisen	värin	
myötä.	Leader	on	tunnussana	maaseudun	sydämeen	kaikkialla	Euroopassa.

Tulevaa ohjelmakautta on suunniteltu syksystä 2012 lähtien alueemme toimi-
joiden ja asukkaiden kanssa.  Erinäisiin tilaisuuksiimme osallistuneet ovat saa-
neet	sanoa	toiminnastamme	”suorat	sanat”,	sekä	miettiä	porukoissa,	millaiselle	
kehittämiselle	on	tarvetta.	Mikä	vie	aluettamme	eteenpäin,	vahvemmaksi	haas-
teellisissa	olosuhteissamme.	Näin	ovat	muodostuneet	”Kaveria	ei	jätetä”	-kehit-
tämisohjelman	päätavoitteet,	jotka	ovat	kilpailukykyinen	ja	asiakaslähtöinen,	
luonnosta	lähtevä	ja	kestävän	kehityksen	ehdoilla	toimiva	yritystoiminta,	Elä-
vän	Kainuun	onnelliset	kylät,	sekä	viihtyisä,	veto-	ja	elinvoimainen	ympäristö	
asua	ja	toimia.	Toimeentuloa,	sosiaalista	pääomaa,	estetiikkaa	ja	hyvää	oloa…	
Toiminta-alueemme kuntien sitoutuminen omalta osaltaan kehittämisohjelman 
rahoitukseen	seitsemäksi	vuodeksi	muodostaa	perustan	Leader-toiminnalle.		

Elämme	muutoksen	aikoja:	uusi	ohjelmakausi	lähestyy,	uusi	maanlaajuinen	
Leader-ilme	ja	logo	on	otettu	jo	käyttöön	ja	lisäksi	Elävä	Kainuu	Leader	muut-
ti	omalle	toiminta-alueelleen	toukokuun	alussa.	Uusi	sijaintikunta	on	Sotkamo,	
sen Vuokatti-kylä. 

Tervetuloa	nyt	siis	Kidekujan	toimistolle!

Pirjo Heikkinen, toiminnanjohtaja
Elävä Kainuu LEADER ry

LEADER-BRÄNDI

Iskulause
Iskulause viestii Leaderin ihmiseltä ihmiselle -toiminta-

tavasta – hankkeiden kokoa ja asiaa, josta kaikki hankkeet 

alkavat, ideaa!

4

Elävä Kainuu Leaderin toimisto on nyt 
omalla toiminta-alueella. Uudet tilat 
sijaitsevat Vuokatissa, Snowpoliksen 
tiloissa.

Hankeneuvoja Erkki Repo, toiminnanjoh-
taja Pirjo Heikkinen ja hallituksen puheen-
johtaja Helena Komulainen (takana) ensivi-
siitillä uuden toimiston tiloissa.

Täällä ajankohtaiset kuulumiset ja lisä-
tietoja ohjelmakauden etenemisestä.

www.facebook.com/ 
leaderkainuussa
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www.maailmasta.fi

Maa ilmasta käsin 
UUSI PALVELUKONSEPTI
Mika	Moilasen	MikPic	Oy	on	Maailmasta	Oy	-konseptin	sopimusyritys,	joka	tuo	Kai-
nuuseen	täysin	uuden	palvelukonseptin.	Suomessa	yrittäjiä	on	kahdeksan,	joista	kaksi	
pohjoisessa.		–Lennämme	miehittämättömillä	lentojärjestelmillä,	kuvaan,	mittaan,	etsin,	
kartoitan,	sanoo	Mika.	Oulun	15	vuoden	visiitin	jälkeen	takaisin	Suomussalmelle	kuu-
si	vuotta	sitten	palanneen	Mikan	harrastuksesta	on	tullut	myös	työ,	jota	hän	voisi	jatkos-
sa	tehdä	vaikkapa	päätoimisesti.	Kotimaista	tekoa	olevat	koneet	voidaan	varustaa	niin	
kameralla	kuin	erilaisilla	mittalaitteilla	tai	antureilla.	Toimintavarmuus	on	hyvä,	sillä	
koneiden	rakenne	on	selkeän	yksinkertainen	ja	ne	voi	itsekin	korjata	nopeasti.

Vastaus moneen tarpeeseen tai kysymykseen. Eri alueilla Suomessa on erilai-
set	kuvaustarpeet.	Pohjoisessa	luonto,	eläimet	ja	maisemat	ovat	keskeisessä	roolissa.	Asi-
akkaana	voi	olla	lähes	kuka	vaan,	jolla	on	tarve	saada	ilmasta	käsin	kuvaa	tai	muuta	tie-
toa	oman	toiminnan	tueksi.	-Helppo	ja	edullinen	keino	matkailuyrittäjille,	vaikkapa	
luontotarkkailuyrityksille	tuottaa	houkuttelevia	videoita	ja	ympärivuotista	kuvaa	mark-
kinointimateriaaliksi,	hän	sanoo.	Matkan	jälkeen	monet	ulkomaiset	asiakkaat	haluavat	
usein	tilata	videon	tai	kuvia	matkamuistoiksi.	Hienoa	myyntimateriaalia	saadaan	myös	
kiinteistövälittäjille	tai	yksittäisille	asiakkaille.	

Maanmittausta ja luonnon tilan kartoitusta. Tarkka kamera erikoislaittein 
mahdollistaa	myös	yksityiskohtaisemman	tutkimisen,	jonkin	luonnon	katastrofin,	eläin-
ten	tai	kasvuston	sairauden	kartoituksen.	Koneelle	sopivaa	perustyötä	ovat	maanmittaus-
lennot,	joissa	tuotetaan	asiakkaan	tilaamaa	materiaalia.	Rahtipalvelussa	lennätetään	asi-
akkaan	kameraa,	mittalaitetta	tai	muuta	kalustoa.

Etsintää ja valvontaa. Poronhoitoalueella	Ylä-Kainuussa	koneille	on	käyttöä	myös	
petotuhojen	seurannassa.	Erilaisten	kokeilujen	pohjalta	yhteistyötä	Suomussalmen	Peto-
seutu-hankkeen	kanssa	jatketaan.	Tähän	käyttöön	on	tulossa	uusi	kone	ja	laitteisto.	Jos	
se	toimii,	myös	Lapin	alueella	on	tälle	palvelulle	tarvetta	ja	kysyntää.

Tapahtumien seurantaan. Perinteisesti	koptereilla	on	tuotettu	kuvamateriaalia	
tapahtumista,	joiden	reiteille	yleisön	on	vaikea	päästä.	Suunnistuskilpailut	ja	soudut	saa-
daan	nyt	helpommin	Kainuussakin	lähelle,	sillä	koneet	ovat	riittävän	nopeita	myös	liik-
kuvan kuvan tallentamiseen.

Konseptin	taustalla	on	pitkä	tuotekehitystyö,	jota	on	testattu	monipuolisesti.	Fran-
chising-pohjalta	toimivat	sopimusyrittäjät	saavat	tarkan	koulutuksen	ja	konseptin	kaut-
ta	palvelua	markkinoidaan	valtakunnallisesti.	Paikallismarkkinoinnin	yrittäjät	hoita-
vat	itse.	Laitteiston	mahdollisuudet	ovat	monet,	joten	uusia	ideoita	haemme	jatkuvasti,	
sanoo Mika.

Ilmakuva 
Mika Moilanen, 
paikka Suomus-
salmi, Pesiö. 

Maijan puoti 
ON NYT UKKOHALLASSA

Pitkän	linjan	yrittäjä,	hyrynsalmelainen	
Maija	Juntunen	löysi	uuden	tilan	kasvavi-
en	ja	ympärivuotisten	asiakasvirtojen	ääreltä	
Ukkohallasta.	Heinäkuussa	2013	hän	siirtyi	
Hyrynsalmen keskustasta kahvilayrittäjäk-
si ja hoitamaan Ukkohallan saunamaailmaa. 
Kunnan	sopimusyrittäjänä	hän	vastaa	sauna-
maailmasta,	vain	allastekniikka	ja	tilojen	sii-
vous ovat kunnan vastuulla. Asiakasmäärät 
ovat lähteneet nyt kasvuun.

Maijan	Puoti	&	Kaffee	tarjoaa	alueel-
la	kävijöille	kahvilapalvelut.	Puoti	on	myös	
minimarketti,	josta	voi	täydentää	peruselin-
tarvikkeita	loma-asunnon	jääkaappiin	ja	
hankkia erilaisia lahjatuotteita sekä matka-
muistoja,	joista	osa	on	paikallisten	yrittäji-
en tuotteita.

R-Menu	ruokapalvelukonsepti	mahdollis-
taa	myös	monipuolisen	ruokatarjoilun.	Ris-
kitön	vaihtoehto	kausille,	jolloin	asiakkai-
den	määrä	vaihtelee	tai	on	hiljaisempi.	Tuot-
teet	ovat	laadukkaita	raakapakasteita,	jot-
ka	erikoisuunin	kautta	ovat	nopeasti	tarjot-
tavissa	isommillekin	ryhmille.	–Oli	todella	
hyvä	ratkaisu	tähän	toimintaan,	sanoo	Mai-
ja.	Koska	tämä	on	avoinna	joka	päivä,	voin	
myös	tarjota	työtä	yhdelle	henkilölle.	Tilaan	
tarvittaviin investointeihin hän sai tukea 
Elävä Kainuu Leaderin kautta.

Lisätietoja	puh.	040	7055723

Sauna-
maailma 
on avoinna 
joka päivä 
klo 15-21. 
Kesän 

vesihiihtorata ja alu-
een mukavat maisemat ovat poikkeamisen 
arvoisia. Saunamaailmaan voi tulla viettä-
mään vaikka yrityksen virkistyspäivää tai 
kokousta, vinkkaa Maija Juntunen.
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Hoitola Siply  ÄÄNIMALJAHIERONTAA JA SOINTUKYLPYJÄ

Syksyllä	2013	yrittämisen	sivutoimisesti	aloittanut	Silja	Kilponen	on	tuonut	kevään	
aikana	kainuulaisten	ulottuville	täysin	uuden	palvelun.	Saksalaisen	Peter	Hess	–
metodin koulutettuja äänimaljahieronnan ammattilaisia on maailmalla jo tuhan-
sia,	Suomessa	määrä	on	kasvussa	ja	Kainuussa	Silja	on	ensimmäinen	alan	yrittäjä.	
Kuhmon Iivantiirassa asuva Silja kiinnostui aiheesta miettiessään oman lähihoita-
jan uransa jatkoa ja suuntaa. 

Äänihoitoja	pidetään	erinomaisena	erilaisten	mielen	ja	kehon	tuntemusten	hoi-
dossa	ja	ennaltaehkäisyssä.	Onhan	kehostamme	noin	70%	vettä.	Äänimaljaa	
keholla soitettaessa sen värähtely saa soluissamme olevat vesimolekyylit väräh-
telemään ja näin solut saavat hierontaa niissä olevan veden värähdellessä. Ääni-
maljahieronta	saavuttaa	ihmisen	kehosta	myös	ne	alueet,	joihin	hierojan	kädet	
eivät	yllä.	Sointukylvyssä	käytetään	gongeja	ja	maljoja,	jotka	eivät	kuitenkaan	ole	
kehon	päällä,	vaan	muualla	tilassa.		

Molempien	metodien	elementtejä	käytetään	mm.	opetus-	ja	hoitotyössä,	urhei-
luvalmennuksessa,	hyvinvoinnissa,	yksilöohjauksessa,	erityisryhmien	rentoutuk-
sessa	ja	aktivoimisessa.	-Asiakas	saa	peiton	päälleen,	häntä	ei	kosketeta,	hänen	
ei	tarvitse	riisuuntua,	näiden	hoitojen	kokeiluun	on	matala	kynnys	ja	ne	sopi-
vat	kaiken	ikäisille,	sanoo	Silja.	Ihmisten	tuntemukset	ovat	luonnollisesti	myös	
hyvin erilaisia.

Hoitola	Siplyn	tarjonta	tuo	mukavan	lisäpalvelun	myös	alueen	matkailuyrittä-
jille.	-Koska	en	ole	sidottu	tilaan,	voin	tulla	asiakasryhmän	tai	yksittäisen	asiak-
kaan	luokse,	myös	kotiin.	Tämä	voi	olla	myös	vaihtelua	polttari-,	harrastus-	tai	
kaveriporukoille,	sanoo	Silja.	Kevään	aikana	sointukylpyihin	on	voinut	tutustua	
Lentiirassa	lauantaisin,	kesälläkin	olen	siellä,	mutta	kannattaa	varmistaa	aikatau-
lut nettisivulta.

Elävä	Kainuu	Leaderin	tuki	kohdistui	koulutukseen	ja	työssä	tarvittaviin	
varusteisiin.

www.hoitolasiply.fi

www.facebook.com/sormulanpuoti

Äänimaljahieronnassa keholle asetellaan maljoja, joita soittamalla maljat 
värähtelevät ja tuottavat ääniä. Fyysisesti koettava värähtely ja ääni synnyttä-
vät tilan, joka puhdistaa mieltä ja syvärentouttaa kehon. Kuhmon keskustassa 
on työpiste yksityishoidoille.

Sormulan Puodin 
PALVELUT MONIPUOLISTUVAT

Suuntahan	on	ollut,	että	lähipalvelut	kato-
avat ja niitä saa enää vain keskustoista. 
Mirja	Haataja	kuitenkin	huomasi,	että	voi-
si	tarjota	asiakkailleen	kattavammin,	laa-
dukkaammin ja tehokkaammin erilaisia 
palveluja.	Ongelmana	oli	tilan	puute,	muu-
toin	tarvittiin	vain	uusi	näkökulma,	inves-
tointeja ja aika isokin laajennus remonttei-
neen.		Rakennuksen	investointeihin	saatiin	
tukea Elävä Kainuu Leaderin kautta.

Vieressä	on	Kuhmon	teollisuusalue	puu-
keskittymineen,	yrityksiä	on	paljon	ja	lisää	
syntyy	koko	ajan.	Ympäröivä	asuinalue	on	
laaja.	Ruokaa	hakevien	asiakkaiden	määrä	
oli	selkeässä	kasvussa.	Uusi	keittiö	on	tila-
vampi	ja	tarjonta	laajenee.	Nyt	asiakkaat	
voivat	ruokailla	uudessa	tilassa,	asiakas-
paikkoja	on	25.	Grilliruokatarjonta	säilyy,	
sen	suosio	on	jopa	kasvussa,	mutta	tarjolla	
on	myös	pizzat	ja	kevyempiä	vaihtoehtoja.	
Terassi	tuo	20	lisäpaikkaa.	Ja	puodin	puo-
lella	tarjolla	on	edelleen	valikoima	perus-
elintarvikkeita.	C-oikeuksien	myötä	ruoan	
seuraksi	voi	valita	vaikka	oluen.	Myös	ilto-
jen osalle on suunnitteilla ohjelmaa.

-Työtä ympäri vuoden, olemme kiinni vain 
jouluaattona, sanoo vuodesta 2000 alka-
en yrittäjänä tässä ollut Mirja Haataja. 
Uutta rakennuspinta-alaa tulee kaikki-
neen noin sata neliötä. Muutos on haas-
tava, mutta mielenkiintoinen, tuntuu 
oikein hyvältä toteuttaa uusia ideoita täs-
sä tilassa.
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www.kuhmo.4h.fi

Monen hyvän asian 
SUMMA
Kuhmon 4H-yhdistyksen Elävä Kainuu 
Leaderin tuella toteuttamat hankkeet toi-
vat	runsaasti	uutta	potkua	kädentaitojen	
osaajille	ja	käsityökeskus	Apilan	toimin-
taan. - Niiden avulla saimme monta hyvää 
asiaa	käytäntöön,	sanoo	toiminnanjohtaja	
Maija	Tampio.

Koulutusten	kautta	käsityöläiset	sai-
vat	monipuolista	osaamista	työskentelyta-
poihin,	kannattavuuteen,	markkinoinnin	
tehostamiseen,	laadun	hakemiseen,	tuote-
merkintöihin	ja	uutta	näkökulmaa	myös	
tuotekehitykseen.	Opittiin	katsomaan	
omia	tuotteita	myös	asiakkaan	näkökul-
masta,	mikä	juuri	siinä	minun	tekemäs-
sä	tuotteessa	kiinnostaa	asiakasta,	miksi	se	
halutaan ostaa.

Apilan	tuotteet	tulevat	kuhmolaisilta	
kädentaitajilta,	heitä	on	noin	sata.	Koulu-
tusten	jälkeen	kaksi	heistä	pohtii	vakavas-
ti	jo	yrittäjyyttä.		Käsin	tekijöiden	määrä	
kasvoi. Tuotteet ovat entistä laadukkaam-
pia,	tuotemerkinnät	ja	pakkaukset	tyylik-
käitä.	Nyt	tuotteita	tulee	ympärivuotises-
ti,	ei	keskitytä	vain	sesonkeihin.

-Myös	yksi	keskeinen	teema,	kierrätys	
jäi vahvasti elämään. Materiaaleja osataan 
hankkia ja muokata moneen muotoon. 
Erityisen	iloisia	olemme	siitä,	että	koulu-
tukset jatkuvat edelleen. Joka toinen viik-
ko	kokoonnumme	eri	teemojen	parissa	ja	
ne	ovat	avoimia	kaikille	kiinnostuneille,	
kertoo Maija.

Käsityökeskus Apilan uusi 
osoite on Kainuuntie 94, Kuhmo. 

Nuoret  LAUKAISUALUSTALLA

-	Lisää	rohkeutta,	uusia	kavereita	Kainuusta	ja	maailmalta,	tukea	ja	ideoita	oman	yrittä-
misen suunnitteluun - näillä odotuksilla ja ajatuksilla käynnistyi yhdeksän nuoren naisen 
ensimmäinen	päivä	Sotkamossa,	Launch	Pad	–kurssin	avauksessa.	Jännittävää,	sillä	vielä	
ei	oikein	kukaan	osaa	hahmottaa,	mitä	kaikkea	mielenkiintoista	on	edessä.	

Ensin opiskellaan tuotteiden valmistus-
ta ja erilaisia tekniikoita. Kierrätysmateri-
aaleista voi tehdä jo valmiiksi ideoituja tuottei-
ta,	mutta	myös	omia	tuoteideoita	voi	toteuttaa.	
Tämän	kurssin	kautta	tytöt	saavat	kokemusta	
tuotteen	vaiheista	aina	asiakkaan	ostoskassiin,	
hinnoittelusta,	kotimaisesta	ja	kansainvälisestä	
markkinoinnista,	myynnistä,	tapahtumien	jär-
jestämisestä,	toiminnan	raportoinnista	–	kai-
kesta	siitä,	mitä	yrittäjän	arkipäivään	kuuluu,	
sanoo	Katia	Kyllönen.	

Samalla rohkaisemme heitä tuomaan esille omia ideoita ja ajatuksia, 
osaamista ja persoonaa. Kokonaisuus	tulee	olemaan	juuri	sellainen,	kuin	me	sen	
haluamme	olevan	–	yhdessä	oppimista,	hyvää	tiimityötä	ja	luovaa,	itsenäistäkin	työsken-
telyä.

Launch	Pad	on	Sotkamon	4H-yhdistyksen	toteuttaman	ja	Elävä	Kainuu	Leade-
rin rahoittaman Askel Aikuisuuteen -hankkeeseen kuuluvan kansainvälisyyskoulutuk-
sen	osio.		Nuoret	valmistavat	kierrätysmateriaaleista	tuotteita,	joita	he	itse	lähtevät	myös	
markkinoimaan	ja	myymään,	niin	kotimaahan	kuin	ulkomaille.	

Tämä	on	kokeilu,	uusi	idea,	jota	nyt	testaamme,	sanoo	Kainuun	Leader-ryhmien	kv-
koordinaattori	Mónika	Kokkonen,	joka	yhdessä	kurssin	ohjaajan	Katia	Kyllösen	kans-
sa	on	hionut	sisällön.	Toiminnanjohtaja	Tarja	Kaikkonen	vie	muut	koulutukset	käytän-

töön	alueen	ysiluokkalaisille	ja	ne	jatkuvat	syk-
syllä 2014.

Ryhmä	osallistuu	Laska-tapahtumaan	
Unkarissa	Kazarin	kylässä,	Kainutlaatuinen	 
–	Kainuu	Helsingissä	toritapahtumaan,	 
Folklor-festivaaleille Slovakiassa sekä  
Kastanja-festivaaleille	Italian	Toscanassa.
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HYRYNSALMI
Suopotkupalloa, umpihankifutista, Vonkka, 
Ukkohalla, kulttuurikohteet Kaunislehdon 
talomuseo ja Mustarinda, jonka näyttelyis-
tä ja sisällöstä tarkemmin 
www.mustarinda.fi.

Kainuun  
kesän kohteita
HYRYNSALMELLA, RISTI- 
JÄRVELLÄ, SUOMUSSALMELLA, 
KUHMOSSA JA SOTKAMOSSA

Tälle aukeamalle on koottu Elävä Kai-
nuu	Leaderin	ja	Kainuun	ELY-keskuksen	
Maaseutu-	ja	energiayksikön	ohjelmakau-
den	2007-2013	aikana	rahoittamia	kohtei-
ta. Matkailun	parissa	toimivia	sekä	muita,	
jotka	tuottavat	matkailua	tukevia	palvelu-
ja tai tuotteita. 

Kuten	huomaat,	monet	yritykset	ovat	
tälläkin	alueella	hyödyntäneet	tarjolla	ollei-
ta	tukia,	myös	hankkeiden	kautta	on	syn-
tynyt	monipuolista	tarjontaa.	Nämä kaikki 
kohteet	monipuolistavat	maaseudun	arjen	
elämää	ja	luovat	mahdollisuuksia	myös	
lisäpalvelujen	ja	uusien	matkailutuotteiden	
suunnitteluun.

Linkkien	kautta	saat	tarkempaa	tietoa	
kohteista	ja	niiden	palveluista.

www.taikatuulia.com

www.offroadadventures.fi

www.vuokattisafari.com

Facebook.com/vuokatinkivilahti

www.villavuokatti.fi

www.tahtesi.fi

www.kainuunvaellustalli.fi

www.ristinkantajat.fi

www.ukkohalla.fi

Facebook/Museoyhdistys Sodan ja Rauha Rata

Maijan puoti & Kaffee
Kahvilapalvelut, 
minimarketti, 
saunamaailma, 
puh. 040 7055723

www.napis.com

www.vuokattifishing.com

www.vuokattiaction.com

www.hyvanolonpuoti.com

www.vuokatinviini.fi

www.vuokattihusky.com

www.tarinakartasto.fi

Uusi tapa lähestyä matkailua ja kulttuu-
riperintöä. Matkaopas Korpimuseo Wild-
wood Tales on niin tutkimus, taideteos, 
kartasto kuin liveroolipeli. Kielet suomi ja 
englanti. Saatavana myös kirjana ja pape-
rikarttoina sekä e-kirjana ja sähköisinä 
karttoina. Sisältää 313 tarinallista maasto-
kohdetta Ylä-Kainuusta ja Ristijärveltä. 

Kuvituskuva: Sari Hiltunen

RISTIJÄRVI
Hyvän iän kunta – Ristijärvellä on panos-
tettu erityisesti palveluiden kehittämiseen 
ikäihmisille sopiviksi. Tutustumiskohteina 
voisivat olla vaikkapa Saukkovaaran mai-
semat ja ulkoilumaastot, Hiisijärven hiekat 
ja Karppalan mylly. Nuori Teatteri on tuot-
tanut teatteriesityksiä ja järjestänyt ilmai-
sutaidon, teatterin ja tanssin koulutusta 
nuorille jo vuodesta 1997 lähtien, vilkaise 
sisältö www.nuoriteatteri.fi.

www.activeseniors.fi

Ekomuseohankkeessa on kerätty perin-
netietoa Ristijärven alueelta, keskeisessä 
roolissa on ollut Karppalan mylly. Tutus-
tu perinnesavotta- ja tervanpolttoperintee-
seen sekä muuhun taltioituun materiaa-
liin nettisivulla. Täältä löydyt alueen eko-
museokartan. Aineisto tulee nähtäville 
myös Ristijärven kirjaston Kotiseutuhuo-
neeseen.

OSTOKSILLE
Kirpputori ja 
kierrätyskeskus, 
4H-yhdistys, Ristijärvi.

SOTKAMO
Vesistöt, Hiukan hiekkaranta, pesis, Hii-
denportti, Vuokatin matkailu- ja liikunta-
keskus, Katinkulta, Naapurinvaara, Veikko 
Huovinen – näistä alue tunnetaan.

ALKULAN EVÄSLAITURI
Pitopalvelut, catering ja tilat, 
puh. 050 358 9309

www.huuskolantila.net
Jäätelöä tilan omas-
ta maidosta. Tila-
myymälä ja kahvio, 
tarkista aukioloajat 
netistä.

KYLÄTALOT
Elävä Kainuu Leaderin alueella hanke-
tuen piirissä on ollut ohjelmakaudella 
14 kylää. Lisäksi Kainuun ELY-keskus 
on rahoittanut suurempia kylien kehit-
tämishankkeita, kuten esimerkiksi Ylä-
Vieksin kyläyhdistyksen Wiexi Vie –
hankkeita. 
Lisätietoja: www.vieksi.fi

Kylät ovat tärkeitä maaseudun kehittä-
jiä. Kainuussa on noin 150 kylää ja täl-
lä ohjelmakaudella kylät ovat lähteneet 
aktiivisesti toteuttamaan sellaisia toi-
mintoja, jotka on nähty alueilla tärkeik-
si. Kainuun kyläteemaohjelma on ollut 
merkittävä kumppani tässä kehittä-
mistyössä.

Kuvassa 
kylätalo Heinis.
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www.wildtaiga.fi

www.hossanporopuisto.fi

www.hossatravel.com

www.ruhtinansalmi.fi

www.teatteriretikka.net

www.vienanlomat.fi

www.taigaspirit.com

www.routatravel.fi

Facebook/sormulanpuoti

www.tonttukyla.fi

www.sykeplus.fi

www.runolaulu.fi/eost

www.erapiira.fi

www.sommelo.net

www.hoitolasiply.fi

www.hossa-kylmaluoma.fi

www.lentiirankyla.com

www.zilivonkkelis.net

www.viiksimo.fi

www.raatteenpetobongaus.fi

www.martinselkonen.fi

Facebook/Museoyhdistys Sodan ja Rauha Rata

SUOMUSSALMI
Suomussalmi tunnetaan erämaaluonnos-
ta, mutta myös Ilmari Kiannosta. Hossasta 
löydät värikalliomaalaukset ja upeita erä-
maamaisemia, Raatteentieltä talvisodan 
taistelutantereet. Suomussalmella sijait-
sevat myös vielä asutut Suomen ainoat vie-
nankarjalaiskylät.
www.suomussalmi.fi
www.hossa.fi 
www.luontoon.fi/hossa

Talvisodan syttymisestä  
tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. 
Raatteen Portin näyttely on avattu  
juuri uusittuna. Alueella on myös 17.000 
kiven kenttä ja talvisodan monumentti. 

Lotta Kanttiini
on alueen kahvila, 
jossa lounasmah-
dollisuus, myös 
matkamuistoja ja 
muita teematuot-
teita.

www.hannuhuttu.com
Erä- ja luontokuvapankki, 
kuvauspalvelut.

www.arktisetaromit.fi
Monipuolista tietoa 
luonnonmarjoista, 
sienistä, yrteistä ja 
erikoisluonnontuot-
teista. Tutustu Luon-
nosta Sinulle –netti-
lehteen. 

OSTOKSILLE
Apila – käsityömyymälä
Ekotori - kierrätyskauppa

www.kainuunliikunta.fi
Elämysten polut ovat ret-
keilyreittejä eripuolilla Kai-
nuussa. Jokaisesta reitis-
tä on tuotekortti, jossa tie-
toa kohteesta, palveluista ja 
ajo-ohjeet.

Metsähallituksella on Kainuussa yli 
100 000 hehtaaria järvi-, joki- ja lampive-
siä kalastajien riemuksi. Kainuun alueen 
virkistyskalastuskohteista on tuotettu esit-
teet ja videoita. 
www.eraluvat.fi/kohteet/kalastusalueet/
virkistyskalastuskohteet/pohjanmaa-ja-
kainuu/

KUHMO
Itärajan eksotiikkaa, 
mainiot erämaat ja upea 
luonto, Sommelo, Kuh-
mon Kamarimusiik-
ki ja paljon muita 
mukavia tutustu-
miskohteita. Kan-
nattaa tutustua 
Itä-rajan yritysten 
palveluihin, tarjol-
la on erilaisia kuva-
us- ja katselutuotteita, 
mutta myös muita opastet-
tuja kierroksia.

www.niemiskyla.fi

Tervatietokeskus – 
asiaa ja nähtävää 
tervan tiimoilta. 

KYLÄTALO HEINIS
DiscGolfPark 
Heinis, A2-tason 
18-väyläinen frisbee-
golfrata ja kylätalo. 
Facebook/Heinis Vuo-
katti

www.raatteenportti.fi
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TAPAHTUMAT
kesällä 2014
Nämä tapahtumat ovat syntyneet hankkei-
den avulla tai yrittäjien toimesta. Monet 
kyläyhdistykset järjestävät omia tapahtu-
mia, tässä luettelossa niistä keskeiset ja 
jo perinteisiksikin muodostuneet.

EINO LEINO –TALO
Talo avoinna su-pe 12.6.-17.8. klo 10-18. 
Kesäkahvila, Eino Leinon ja Elias Lönnro-
tin elämäntyön näyttelyt, kuvataidenäyttely 
Lystinurmi-ladossa, lammaslaidun, Runo-
kahvilat 12.6. alkaen torstaisin kesäteat-
terin jälkeen, Casamban tanssikurssit  ja 
tanssit keskiviikkoisin heinäkuussa

Eino Leinon syntymäpäivä 6.7. –kulttuuri-
ohjelmaa
Paltaniemi-päivät ja Eino Leino –talon 
kirjapäivät 11-13.7.

PALTANIEMEN 
KESÄTEATTERI
Esitys Nummisuutarit, näytökset  24.6.-
16.7. Tarkemmat esitysajat nettisivulla.
www.einoleinotalo.fi
www.kainuuneinoleinoseura.fi

HÖYRYLAIVA KOUTA 
Risteilee Kajaanin Renforsin rannan laitu-
rista. Risteilyn kesto on 2,5 tuntia ja reit-
ti kulkee Kajaaninjokea Paltaselälle Palta-
niemen venesataman edustalle ja takaisin 
Renforsin rantaan. Myös tilausristeilyjä.

Runoviikon yleisöristeilyt  
Oulujärvelle 2.-4.7. 
Lähtö klo 12.00 / paluu klo 14.30 
Lähtö klo 15.00 / paluu klo 17.30
Lähtö klo 18.00 / paluu klo 20.30
Lippuja rajoitetusti.
Varaa lippu Kajaani Infosta, (08) 6155 2555.
www.oulujarviristeilyt.fi 

SEPPÄLÄN MAALAIS-
MARKKINAT 29.8. 
klo 9-17 ja 30.8. klo 9-15 
Vuosi vuodelta enemmän kävijöitä. 
Mukana Leader-landebussi. 
Avoimet ovet myös eläinsairaalassa.
www.kao.fi
www.kantripolis.fi

VUOLIJOKI, RIIHIPIHA
Kainuulaisen pystyaidan neuvonta- ja 
tekopäivä 5.6. klo 12-18 Riihipihan 
museoalueella.

Wanhan ajan maatalousnäyttely 12-13.7. 
Riihipihan museoalueella. ”Entiset evväät 
– perinteet kunniaan” teemoina lähiruoka, 
perinnetyöt ja –leikit. Ohjelma tarkemmin 
www.meidanvuolijoki.fi.

HYRYNSALMEN 
VANHA ASEMA
Kainuun kesä  –näyttely  7.-29.6. 
(kiinni 20-23.6.)
Akvarellia hon-
kien huminas-
sa –akvarelli-
kurssin kesä-
näyttely.
Facebook/
Museoyhdistys 
Sodan ja Rau-
ha Rata

RUHTINANSALMI/
JUNTUSRANTA, KYLÄTALO
Erämaan markkinat 28.-29.6. klo 10-16. 
Myyntipöydät sekä sisällä että ulkona. 
Työnäytöksiä, ruokailumahdollisuus, 
sodan aikainen näyttely avoinna.

Kylätalon 50-vuotisjuhla 28.6. klo 18.00, 
tanssit klo 21.00
www.ruhtinansalmi.fi

SUOMUSSALMI
MARJASTUKSEN  
MM-KISAT 7.9. 
Torilla esiintyy mm. Kaija Lustila 
orkestereineen. 
www.arktisetaromit.fi 

KYLÄTALO HEINIS, 
SOTKAMO
Kainuulaisen ITE -taiteen 
näyttelyn avajaiset, 29.6. klo 12
Lavastustaiteilija Ralf Forsström. ITE-
käsite tulee sanoista - itse tehty elämä. 
Näyttely tarjoaa läpileikkauksen kainuu-
laisesta nykykansantaiteesta.

Praasniekkajuhla 4.7. klo 9.00 ja veden 
pyhitys Kukkulan Andrei Rublevin 
tsasounassa, jonka jälkeen lounas 
Heiniksellä klo 12.30

Vietä kesäpäivä Heinämäellä 6.7. klo 
13-16, kyläläisten ja kesäasukkaiden 
ohjelmallinen tapaaminen.

Kyläkierros sunnuntaisin 29.6.-17.8. klo 
13-17 Heinis-Petäjävaara-Kusianjär-
vi-Kukkula-Mäki-Heinis. (Bussi lähtee 
ja palaa Sotkamon linja-autoasemalle). 
Tutustutaan menneeseen elämään Petäjä-
vaaralla ja nykyiseen elämään Mäen piha-
piirissä. Kukkulan tilalla esitellään tsa-
souna ja Ralf Forströmin ateljee. Lopuksi 
lounas Heiniksellä. Opas mukana. Hinta 40 
eur/hlö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
puh. 040 733 5828.
http:/koti.kainuu.com/kpokyla/

Frisbeegolfin viikkokisa 
perjantaisin klo 18 alkaen 27.6. 
Seuraa ilmoittelua 
www.frisbeegolfradat.fi 
(Heinamaki, Sotkamo)
Facebook/Heinis Vuokatti

KIVESVAARA, PALTAMO
II JÄTTILÄISTEN YÖ - 
KIVESVAARA UP HILL RUN 5.7.
Juoksumatkat: 2,4 km, 10,7 km ja 
puolimaraton, eli 21,1 km. Tapahtuman 
järjestävät: Kivesjärven kyläyhdistys, 
alueen yritykset ja yhteisöt.
Facebook/jättiläistenyö
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KALASTUSPUISTO, 
PALJAKKA, PUOLANKA
Paljakan uudessa kalastuspuistossa jär-
jestetään touko-kesäkuun taitteessa 
uudenlainen kalastustapahtuma. Puis-
to sai suuren suosion jo heti ensimmäi-
senä toimintavuotena 2013. Puistossa on 
helppo liikkua, kalastuslaitureille ja picnic 
-paikoille pääsee pyörätuolilla. Tapahtu-
man avulla uusi helppo kalastusympäris-
tö halutaan tehdä tunnetuksi myös erityis-
ryhmille. Myös muuta ohjelmaa. Tapahtu-
man tuottaminen on osa Paljakan kalas-
tuspuiston kehittämishanketta, johon on 
saatu tukea Oulujärvi Leaderiltä.  
www.paljakka.fi. 

KUHMO, SOMMELO 2.-6.7.
Musiikkijuhla Sommelo järjestetään jo 
yhdeksättä kertaa Kainuussa ja Vienan 
Karjalassa! Ainutlaatuisen paikkansa Suo-
men musiikkifestivaalikartalla vakiinnut-
tanut Sommelo tarjoilee yleisölleen moni-
puolisen kattauksen sekä perinteistä että 
modernia kansanmusiikkia kahden puolen 
itärajaa. Konserttien lisäksi rikkaassa fes-
tivaaliohjelmassa on jälleen luvassa myös 
mm. musiikkikursseja ja seminaareja. 
www.sommelo.net

LENTIIRA, 
KUHMO
Lentiiran 
Kyläpäivät 5.7. 
Ohjelmassa Hei-
nänseivästyksen 
MM-kisat, Som-
melon tapahtuma-
na kansanmusiikki-
ryhmä Länsi-Viet-
namista - tanssi-
kurssin päätösohjel-
ma. Ohjelmaa Len-
tiirasta ja St Yves’sta (Ranska, Bretagne) 
CoCult Leader-hankeen yhteistyönä. Lap-
sille omat Olympialaiset. Piirakkatyöpajas-
sa opetellaan rypyttämään riisipiirakoita ja 
rönttösiä. Kyläläisten ja naapurikyläläis-
ten tuotteita myynnissä, kirpputorimyyjiä, 
yritysesittelyjä, lounasmahdollisuus, kylä-
kahvila, piirakkapuoti ja kirpputori. 

Kyläkahvila, Piirakkapuoti ja Kirpputori 
lauantaisin klo. 9.00-13.00, Lentiiran koulu.
Aidon kyläkahvilan tunnelma. Riisipiirakat, 
porkkanapiirakat, rönttöset, pullat, kai-
nuulaiset kukot, mukaan myös kotiin. 
Kirpputori avoinna.
www.lentiirankyla.com

Hoitola Siply, Sointukylpyjä sekä 
äänimaljahierontaa lauantaisin 9.00-13.00 
Lentiiran koululla. 
Varmista ajankohdat nettisivuilta
www.hoitolasiply.fi 

CoCult  yhteistyöhanke 
Lentiirassa
Rakentaa sillan Lentiiran ja bretagnelai-
sen St. Yves kylien kulttuuritapahtumien 
välille.
Lentiiran kyläyhdistys on ensimmäinen 
kylä tällä ohjelmakaudella Kainuussa, joka 
on astunut kansainvälistymisen polulle 
hallinnoimalla ihan omaa valtioiden välis-
tä hankettaan. Yhteys bretagnelaiseen St. 
Yves kylään on syntynyt tuttuun tapaan - 
puolivahingossa, muiden yhteistyökuvioi-
den sivujuonena. 

St. Yves kylässä vuosi vuodelta järjeste-
tään musiikin ja tanssin suuri juhla, joka on 
kyläläisten tärkein ja odotetuin kesätapah-
tuma. Vastaavaa on tapahtunut Lentiiras-
sa jo useampana vuotena ja Lentiiran kylä 
on ollut Sommelon kansanmusiikkijuhlan 
aktiivinen kumppani. 

Kulttuuritapahtumien vaihto tuntui mie-
lekkäältä tavalta rakentaa yhteistyötä kah-
den samankaltaisen, mutta kulttuuriltaan 
kuitenkin hyvin erilaisen maaseutukylän ja 
niiden lähiseutujen, toimijoiden ja yrittäji-
en välille. 

Lentiiran kyläpäivillä esillä on Ranskan 
Bretagnen alueen ohjelmaa ja herkkuja. 
Syksyllä lentiiralainen ryhmä vie Kainuun 
lauluja ja makuja Bretagneen 3.8.2014. 
Taustalla on Elävä Kainuu Leader ja kump-
panirahoittajana ranskalainen LAG Pays 
Tregor-Goelo. 

RISTIJÄRVI
Juustoleipä-
tapahtuma 2.8. 
klo 11 alkaen

Ristijärven Martat ry:n neljä edustajaa 
osallistui Pohjos-Unkarin Kazárin kyläs-
sä viime vuonna jo kuudennen kerran jär-
jestettyyn Laska-tapahtumaan ja kilpai-
luun. 56 joukkueen kisassa Martat voitti-
vat juustoleivällä ja kainuulaisella peruna-
rieskalla pääpalkinnon! 

Myös Ristijärven Juustoleipätapahtuman 
tarjontaan on saatu viime kesänä uusi 
sävy: unkarilaiset emännät tarjosivat las-
kaa ja muita ruumiin ja sielun herkkuja. 
Ystävyys elää ja yhteistyö jatkuu nyt ilman 
hanketukea: tänä keväänä Martat vievät 
yhdistyksensä jäsenet ja muut kumppa-
nit tuttuun perinneruokafestivaaliin. Tavoi-
te on kunnianhimoinen: voittaa Kazáris-
sa perinneruokakilpailun kiertopokaa-
li uudelleen! 

Hankemaailmakaan ei ole enää vieras-
ta. Martat ovat ilmoittautuneet “Europe-
an markets - cavalcade of local products” 
- nimisen kansainvälisen hankkeen kump-
paniksi: mikäli hanke toteutuu, 2015 kesäl-
lä Ristijärvellä olisi tarjolla värikkäät kan-
sainväliset markkinat. 
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Tapahtumatiedot saatu järjestä-
jiltä. Kannattaa kuitenkin linkki-
en kautta varmistaa tilaisuuksien 
ajankohdat ja sisällöt.

Kuvat: Anja Pulkkinen
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EKOMUSEO - MUISTOISTA 
TULEVAISUUTEEN
Paltamon ekomuseohank-
keessa ovat olleet muka-
na Mieslahden, Melalah-
den, Hakasuon ja Vaarankylän 
kyläyhdistykset, Paltamo Seu-
ra ry, Hakasuon koulu ja Pal-
tamon lukio. Italialaiset han-
kekumppanit ovat Sibillan ja 
Picenon Leader-alueilta Ita-
liasta. Kaikki kumppanit ovat 
nyt toteuttaneet alueillaan 
yhteisöjen kartan, joka toimii 
työkaluna ekomuseon käyn-
nistämisessä ja kehittämises-
sä. Hankkeen aikana on tutus-
tuttu toisiin ja toisten alueisiin, 
perinteisiin, ekomuseokoh-
teisiin ja vaihdettu kokemuk-
sia. Nyt suunnitellaan, kuinka 
yhteistyö jatkuu tästä eteen-
päin. Karttojen tiimoilta mat-
kalaisilla riittikin asiaa, olihan 
niitä hankkeen aikanakin jo 
yhdessä suunniteltu.

VIERAILULLA ITALIASSA
Huhtikuussa Paltamon lukiolaiset 
ja kyläyhdistysten edustajat vierai-
livat hankekumppaneiden luona Ita-
liassa. He olivatkin tuttuja jo syk-
syiseltä Paltamon vierailulta. Sil-
loinhan Hakasuon myllyllä testat-
tiin mm. lukiolaisten suunnittele-
man Kelepo Kilipa –kisan rasteja. 
Nyt vastaavasti paltamo-
laiset pääsivät osallistu-
maan italialaisten perin-
netaitojen kisailuihin. 
Näin paltamolaisten idea 
eteni italialaisten eko-
museoon. Nelipäiväisen 
vierailun aikana ryhmä 
tutustui menomatkal-
la pikaisesti Roomaan, 
mutta muutoin aika 
kului Marchen alueel-
la isäntien järjestämän 
monipuolisen ohjelman 
parissa.

Puiden haku rintei-
den pohjilta, ker-
tomuskävely aasi-
en kanssa metsäs-
sä, viljatyöpaja, sie-
menten jauhami-
nen, puu-uunin syty-
tys, leipätaikinan  ja 
polentapuuron val-
mistus,  villiyrttien 
kerääminen, köyden 
veto, kansantans-
sit – elämyksiä riitti 
jokaiselle päivälle. 

Paltamon alueen paperi-
set ekomuseokartat ovat 
valmiit. Nettisivuille on 
valmistumassa sähköi-
nen karttapohja. Jatkos-
sa myös kylillä on sään-
kestävät ja kiinteät opas-
tekartat. Paltamon luki-
olle kasataan hankkei-
den materiaaleista pysyvä 
näyttely.  

Italialainen maa-
seutu kainuulai-
sin silmin. Ohjelmaa 
värittivät hyvä ruo-
ka, vierailut paikalli-
siin kyliin ja ekomu-
seokohteisiin. Täs-
sä italialaisen Sibil-
lan alueen uusi eko-
museon yhteisöjen 
kartta. Edessä Pal-
tamon lukiolaisten 
tekemää perinteistä 
italialaista leipää.

Pelasta kainuulainen perinnesana –keräys jat-
kuu, nyt etsitään unohtumassa olevia vanhoja 
sanoja, jotka liittyvät heinäntekoon. Ehdotuksia 
voi jättää hankkeen nettisivuilla olevalle lomak-
keelle. Edellisen keräyksen sanat löytyvät Haka-
suon myllyn kahvilan sanaseinältä.

Taidetta luonnon 
raaka-aineista.

www.facebook.com/palapalaltaekomuseota
www.ekomuseo.blogspot.fi

Kuvat hankevetäjä Anna Huusko
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Tukea elinkeino-
kalatalouden 
hankkeisiin

Kainuussa ja Koillismaalla Kala-
leader-rahoituksella on tuettu mm. 
kalastajien	investointeja,	kalasatami-
en	kalustamista,	jäähilekonttien	inves-
tointeja sekä erilaisia kehittämishank-
keita.	Parhaillaan	on	menossa	mitta-
va Kitkan Viisas muikulle rakennettu 
menekinedistämishanke Koillismaal-
la. Toinen merkittävä avustuskohde 
on	Oulu-	ja	Iijoen	vesistöalueelle	teh-
tävä	Vesiviljelyn	sijainninohjaushanke,	
jota vetää MTT Sotkamo. 

Ohjelmakauden	vaihtuessa	päätty-
neen jakson avustusvaraoja on edel-
leen haettavissa vuoden 2014 ajan. 
Tukea voi hakea kalatalousalan yri-
tysten investointeihin ja alan kehittä-
mishankkeisiin. Tuettavia aloja ovat 
ammattikalastus,	kalanjalostus,	tuk-
kukauppa	ja	vesiviljely.	Vähittäiskaup-
pa	ei	kuulu	avustettavien	toimialojen	
piiriin.

Suomessa toimii seitsemän kalata-
lousryhmää,	jotka	ohjaavat	ja	avus-
tavat elinkeinokalatalouden toimijoi-
ta	hakemaan	ja	hyödyntämään	Euroo-
pan	kalatalousra-
haston sekä mui-
den rahoitus-
lähteiden varo-
ja. Kainuussa ja 
Koillismaalla toi-
mivaa kalatalo-
usryhmää hal-
linnoi	Oulujärvi	
Leader	ja	kump-
paneina	ovat	 
Elävä Kainuu 
Leader ry ja 
Myötäle	ry.

Hankkeista,	vai	pitäisikö	sanoa	projekteista,	ollaan	montaa	mieltä.	Mielipiteitä	on	
yhtä monta kuin niiden esittäjiä. Niihin vaikuttavat luonnollisesti esittäjän omat koke-
mukset	hankkeista,	hyvät	tai	huonot,	jolloin	näkemystä	värittää	subjektiivisuus	–	posi-
tiivisella tai negatiivisella tavalla. Joskus hankkeisiin kohdistetaan omia turhaumia ja 
niitä	arvostellaan	vailla	parempaa	ja	syvällisempää	tietämystä.	Olen	kuullut	vuoda-
tusta	kuinka	”korkeasti	koulutetut	projektipäälliköt	eivät	saa	mitään	muuta	aikaiseksi	
kuin	ruikuttavat	kuntien	rahoja	ja	täyttävät	mappeja”.	Olen	kuullut	myös	erittäin	hyvää	
palautetta	yrittäjiltä,	jotka	ovat	saaneet	eri	hankkeista	paljonkin	hyötyä	yritystoimintan-
sa	kehittämisessä.	Eli	loppupeleissä	on	kyse	siitä,	kuinka	hyvin	hankkeita	osataan	käyt-
tää	hyödyksi.	Kaikki	lähtee	yrittäjästä	ja	yksilöstä	itsestään.	On	oltava	itse	aktiivinen	
ja	mentävä	mukaan.	Turha	valittaa,	jos	ei	ole	ollut	yhdessäkään	hankkeessa	aktiivises-
ti mukana.

Tarvittaisiinko hankkeelle uusi määritelmä – ja mikä se voisi olla? Mikä sana kuvai-
si	parhaiten	työtä,	jolle	on	määritelty	selkeä	alku	ja	loppu?	Työtä,	jolle	on	määritelty	sel-
keät	tavoitteet,	usein	tiukat	ja	vaativat,	aikataulu	ja	budjetti?	Työtä,	jossa	onnistumis-
ta mitataan matkan varrella usein – ohjausryhmähän tarkkailee asetettujen tavoitteiden 
täyttymistä	säännöllisesti.	Ryhmässä	on	rahoittajan,	sidosryhmien	sekä	itse	hyödynsaa-
jien	eli	yrittäjien	edustus.	Tulosta	siis	vaaditaan!		Mikä	sana	kuvaa	työtä,	johon	ei	ajau-
duta,	johon	on	selkeät	haut	ja	pätevimmät	valitaan?	Entä	työntekijää,	joka	pystyy	otta-
maan	vastuun	työstä	päivittäin,	ohjaamaan	työskentelyään	tavoitehakuisesti	ja	jonka	
motivaatio	ja	”pää”	kestää	määräaikaiset	työsuhteet	ja	tappavan	tehokkaan	työtahdin?	
Työssä	kun	ei	pääse	piiloutumaan	eikä	löysäilemään	eläkettä	odotellessa,	vaan	toiminta	
on	tiukasti	tavoitteisiin	pyrkivää.	Päivittäin.	Virka-aikaa	ei	ole,	työtä	tehdään	silloin	kun	
työtä	on	tehtävä.

Haastava	homma	–eikö?	Hankkeissa	työskentelevät	ovat	usein	luonteeltaan	luovia,	
rohkeita	edelläkävijöitä,	joita	jopa	ahdistaa	ajatus	työpaikasta,	jossa	pitäisi	olla	eläke-
ikään	saakka.	Nämä	ihmiset	kaipaavat	haasteita	ja	haluavat	ylittää	itsensä,	kokea	onnis-
tumisia	myös	työssään.	Toimintaa	ohjaa	vahva	sisäinen	yrittäjyys	–halu	tehdä	tulosta.	
Onnistumisten	kautta	sitten	hyvät	hankevetäjät	työllistyvät	uusiin	hankkeisiin.	

Toki	hankkeita	ja	hankevetäjiä	on	monenlaisia,	osa	onnistuu	töissään	ja	tavoitteissaan,	
osa	ei.	Niin	monta	hyvää	asiaa	ja	loistavia	tuloksia	on	hankerahalla	myös	Kainuuseen	
saatu	ja	toteutettu,	jotta	jättäisin	hankkeiden	arvostelun	ainakin	yleisellä	tasolla	sikseen.	
Ja	toivottavasti	myös	uuden	rahoituskauden	hankkeet	tuovat	maakuntaamme	uusia	tuu-
lia ja menestymisen mahdollisuuksia. 

Hanke tekijän näkökulmasta

Kirjoittaja Sari Laukkanen. Koulutus: YO, ravintolakokki, restonomi (ylempi AMK), 
osuuskuntayrittäjä, opiskelee työn ohella yrttiterapiaa.

Hankekokemus: Paltaniemen matkailun kehittämisedellytykset (Leader-rahoitus), 
projektipäällikkö/ Paltaniemen kyläyhdistys • Rural Business Woman (Northern 
Periphery), hanketyöntekijä/ProAgria Kainuu • Northern Outdoor Recreational Food 
-project (Northern Periphery), koordinaattori/Kainuun Etu Oy • Kainuun maaseu-
tuelinkeinojen teemaohjelma (Maaseuturahasto) kehittämispäällikkö/MTK-Kainuu •  
KantriKoulutus, KantriYritys ja KantriKoulutus 2 -hankkeet (Maaseuturahasto) pro-
jektipäällikkö/Kainuun ammattiopisto. Lisäksi ohjausryhmäjäsenyyksiä muissa kai-
nuulaisissa hankkeissa.

Lisätietoa elinkeinokalataloudelle 
haettavista avustuksista saa 
aktivaattori Simo Kemppaiselta, 
050-4340150, 
simo.kemppainen@oulujarvileader.com. 
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Kuinka usein nuorilta ihan vakavissaan 
kysytään,	millaisessa	Kainuussa	he	haluai-
sivat	elää.	Tai	jos	kysytään,	ollaanko	sitten	
kuitenkaan	valmiita	muutoksiin,	joita	ne	toi-
veet aiheuttaisivat?

Innovaatioleirin	ideana	oli	kutsua	18-35	–
vuotiaita nuoria Kainuussa asuvia tai Kai-
nuusta	kotoisin	olevia	jo	poismuuttaneita	
kertomaan	niistä	asioista,	jotka	tekisivät	Kai-
nuusta	sellaisen	elinympäristön,	jossa	he	voi-
sivat	asua,	opiskella	ja	työskennellä.	Mukaan	
kutsuttiin	myös	kainuulaisia	maaseudun	
kehittäjiä.	Heidän	tehtävänä	oli	poimia	ide-
at	ja	viedä	niitä	eteenpäin	ja	käytäntöön,	jot-
ta sitä toivottua muutosta saataisiin toteu-
tuksen	tasolle.	Ohessa	poimintoja	viikonlo-
pun	aiheista.

Niin moni asia voisi jo olla toisin. Ei 
elämän tarkoitus voi olla vain maksaa laino-
ja	ja	korkoja.	Pienestä	saakka	lapsille	ja	nuo-
rille	pitäisi	mahdollistaa	pääsy	yksilöllisiin	ja	
erilaisiin	ryhmiin,	joiden	kautta	voi	suuntau-
tua	omien	vahvuuksien	pariin.	Se	normaa-

litarina	koulutus,	työ,	perhe,	asuntolaina	on	
ihan hyvää elämää joillekin. Tai se vaihtoeh-
toinen,	joka	ajattelun	muutoksen	ja	nykytek-
nologian kautta mahdollistaa monia uusia 
vaihtoehtoisia	ratkaisuja.	”Pikkuhiljaa”	muu-
tokset	eivät	tätä	ryhmää	tyydytä,	eivätkä	
auta,	nyt	tarvitaan	nopeita	päätöksiä.	Ryh-
män huoli on konkreettinen.

Yrittäjyys on muuttanut muotoaan. 
Yrittäjyys	nähtiin	vahvana	vaihtoehtona	ja	
monella	alalla	realistisimpana	tapana	työl-
listyä	Kainuussa.	Oppilaitoksissa,	tietyillä	
aloilla,	yrittäjyyden	ja	opiskelun	yhdistämi-
nen on jo mahdollista ja malli laajentumas-
sa.	Kumppanuudet,	ideat	ja	ajatukset	ovat	
enemmän	jaettavissa,	avoimia	ja	muuttuvia.	
Näihin haasteisiin tarvitaan uudenlaisia yri-
tystuki-	ja	rahoitusmuotoja.	Erilaisille	tör-
mäyspajoille	ja	yrityskiihdyttämöille	on	sel-
keä	tarve,	myös	riskirahastoille.	Sosiaalisen	
median	hyödyntämisen	lisäksi	tarvitaan	lisää	
tilaa ja alustoja konkreettiseen yhdessä teke-

miseen ja ajatusten vaihtoon.

Luonto on Kainuun tärkein veto-
voimatekijä. Sitä	ei	pitäisi	myydä	halval-
la,	luonnon	elämykset	ja	tuotteet	pitää	jalos-
taa	pidemmälle,	arvokkaammiksi	tuotteiksi	
ja	palveluiksi.	Tarjotaan	luontoa	niille,	jotka	
arvostavat laatua ja erikoisuuksia ja ovat val-
miita	maksamaan	niistä.	Marjat,	puu,	luon-
non	yhdistäminen	hyvinvointiin,	taiteeseen,	
elämyksiin,	näiden	aiheiden	parissa	aika	vie-
rähti hyvin. Kainuu tarvitsee uusia tuotteita 
ja ne täytyy nostaa kiinnostavasti ja räväkäs-
ti maailman tietoisuuteen.

Mistä hyvä elämä muodostuu? Mie-
lekkäästä	työstä,	joka	muuttaa	muotoaan,	
haastaa	ja	kannustaa	aina	uudestaan,	ei	
aikaan	tai	paikkaan	sidottuna,	vaan	muun	
elämän kaaria seuraten. Luonnonläheises-
tä	elämästä,	jossa	ruoka	ja	muut	luonnon-
materiaalit voivat kulkea osin omien käsi-
en	kautta	uudenlaiseen	käyttöön.	Uuden-
laisten	kevyempien	asumismuotojen	tarjonta	
toisi	valinnanvapautta,	jolloin	elämän	mui-
takin	valintoja	voisi	toteuttaa	nopeammin	ja	
kiinnostavasti.	Yksilölliset	koulutusratkaisut	
mahdollistaisivat omien vahvuuksien suun-
taamisen	nopeammin	uusien	asioiden	pariin.

Kesäkuussa	leiriläiset	tapaavat	toisensa	ja	
pohtivat,	millaista	yhteistyötä	leirin	tiimoilta	
saadaan aikaan jatkossa.

MILLAINEN ON ONNELLISTEN TARINOITTEN KAINUU 2020?

Connection Kainuu –inno-
vaatioleiri toteutettiin Vuo-
katissa maaliskuussa 2014. 
Leirin järjestivät Oulujär-
vi Leader ja Elävä Kainuu 
Leader, sisällön tuotti Nort-
hern Realms. Leirin rahoitti-
vat Kainuun ELY-keskuksen 
Maaseutu ja energia –yksik-
kö sekä Maaseutuverkosto.

Leirillä kannustettiin miettimään muu-
toksia laajasti, mitkä ovat omat unelmat, 
miten niihin päästään ja kenet haaste-
taan, jotta rajat saadaan rikotuiksi? 

Töitä tehtiin ei vain Kainuun tulevaisuu-
den, vaan myös oman tulevaisuuden 
eteen. Työpajoissa haettiin uusia näkö-
kulmia ja jokainen pohti, mitä asioita 
itse haluaisi olla viemässä eteenpäin.
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-Aktiivista	toimintaa	kamarilla	on	aina	ollut,	mutta	rahoituksen	saami-
nen	tämän	kokoluokan	projektiin	on	ollut	haastavaa,	tiivistää	Kajaanin	
Nuorkauppakamarin	idearyhmä	lähtötilannetta.	Halusimme	paikalliseen	
toimintaan	lisää	kansainvälisyyttä,	mutta	myös	lisätä	alueen	nuorten	kiin-
nostusta	nuorkauppakamaritoimintaa	kohtaan,	jopa	saada	uuden	kumppa-
nikamarin maailmalta.

-Tässä on hyvä esimerkki nuorten itsensä ideoimasta kokonaisuudes-
ta,	jossa	on	tarkkaan	mietitty	sisältö,	kohderyhmät	ja	tavoitteet,	lisänä	vielä	
innostunut	tekijäjoukko,	sanoo	Oulujärvi	Leaderin	hankeneuvoja	Päivi	Koi-
vula.	Juuri	tämän	tyyppiset	toimintamallit	ovat	askeleita,	joilla	voimme	vie-
dä	nuorten	toivomia	muutoksia	eteenpäin.

Pointti	tässä	on	se,	että	Kainuussakin	voi	elää	kansainvälisesti.	Täl-
lä	hankkeella	haemme	myös	pysyviä	vaikutuksia,	kohtaamisia,	kontakteja	
ja	verkostoja.	On	helpompaa	lähestyä	muita	nuorkauppakamarilaisia,	joita	
maailmalla on yli 200.000 ja Suomessakin yli 5000.

	-Tämän	hankkeen	kautta	olemme	saaneet	runsaasti	kokemusta	projekti-
hallinnasta,	markkinoinnista,	viestinnästä,	erilaisten	hienojen	tapahtumien	
järjestämisestä,	nuorten	aktivoimisesta		ja	yhteistyöstä	erilaisten	organisaa-
tioiden	kanssa,	sanoo	Nasakka-hankkeen	projektipäällikkö	Anni	Yli-Lont-
tinen.

Malliksi muille!
NASAKKA KANSAINVÄLISTÄÄ

Ideapalavereissa ja hanketta aktiivisesti suunnittelemassa on parhaim-
millaan ollut puolet Kajaanin Nuorkauppakamarin jäsenistä. Kajaanis-
sa heitä on 32 ja lisäksi koejäseniä kymmenkunta. Muut Suomen Nuor-
kauppakamarit ovat olleet kiinnostuneita meidän hankkeesta, tämä on 
ollut aivan uusi tapa saada toimintaamme esille ja tutummaksi, sanoo 
Anni. Suunnittelupalaverissa vasemmalta: Toni Mustonen, Kaisa Marin, 
Teppo Kauppinen, Henna Vänninen, Katri Heikkinen ja Anni Yli-Lonttinen

Oulujärvi Leaderin alueella on järjestetty useita tilai-
suuksia, joissa maailmalta saatuja oppeja on tuo-
tu opiskelijoille, koululaisille sekä yrittäjyydestä kiin-
nostuneille nuorille ja aloittaville yrityksille. Aiheina 
ovat olleet mm. jokaisen omat vaikutusmahdollisuu-
det ympärillä tapahtuviin asioihin sekä digibisneksen 
mahdollisuudet maaseudulla. 

Rio de Janeiron maailmankokouksessa kajaanilaiset 
tutustuivat  John Loughtoniin, jonka he saivat tänne 
vierailulle huhtikuussa. Kuinka löytää näköalattomas-
ta nuoruudesta reitti menestykseen –teemalla toteu-
tetut, satapäiset yleisöt keränneet luennot Kajaanis-
sa ja Paltamossa mahdollistuivat hankkeen rahoituk-
sella. Nasakka-hankkeen päätapahtuma järjestettiin 
usean luennon sarjana. Satoja nuoria kuunteli John 
Loughtonin sanomaa omien unelmien tavoittamisesta 
ja asenteen merkityksestä.

Kajaanin dele-
gaatio tapasi John 
Loughtonin kou-
lutusmatkalla Rio 
de Janeirossa.

www.jckajaani.fi
www.facebook.com/jcikajaani

Kuva: Teppo Kauppinen
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www.ruununhelmi.com

Isompien	leipomoiden	karsiessa	toimintoja,	pienille	lähileipomoille	on	avautunut	tilaa	
oman	lähialueen	markkinoille.	Perheyhtiö	Paakkarit	Oy	Vaalan	Säräisniemellä	huoma-
si	tämän	markkinaraon	ja	investoi	uuteen	leipomotilaan,	koko	kiinteistön	lämmitysjär-
jestelmään	sekä	leivän	tuotantolaitteistoon	lähes	puolimiljoonaa	euroa.	Ulkoiset	puitteet	
ovat	nyt	valmiina.		–Erikoistuminen	on	tie	menestykseen,	sanoo	Eino	Paakkari.	Vuodesta	
2007	toimineen	yrityksen	kokonaisuus	pohjautuu	kolmeen	toisiaan	tukevaan	liiketoimin-
taan,	karavaanarialueeseen	sekä	ravintola-	ja	leipomotoimintaan.	

Ruununhelmi	valittiin	vuoden	2012	parhaaksi	Caravan-alueeksi.	Alueella	on	314	
ympärivuotista	paikkaa	ja	monipuolinen	ohjelmatarjonta.	Ravintolan	palveluja	täydentä-
vät	nyt	leipomo	ja	pieni	elintarvikekioski.	Investoinnit	tukevat	Oulujärven	matkailupal-
velujen ja Vaalan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ja investointitukea näihin on 
saatu	Kainuun	ELY-keskuksen	kautta.

Työtä koko perheelle. Paakkarin	perheen	kaikki	kolme	lasta	ja	miniä	Susanna	ovat	
mukana	yritystoiminnassa.	Kaikille	on	löytynyt	oma	vastuualue.	Pojat	Paul	ja	Patrik	vas-
taavat	leipomosta,	tytär	Miia	palvelujen	ja	tuotteiden	markkinoinnista	ja	myynnistä.	
Työnjako	on	selkeä	ja	toimiva,	jokaisella	on	vastuuta	myös	oman	sektorin	kehittämises-
tä.	Kesäaikana	pystymme	työllistämään	toistakymmentä	henkeä,	muutoin	palkattuna	on	
yksi	ulkopuolinen	

Lähileivälle on kysyntää. Tavaraa	menee	niin	paljon	kuin	vain	ehdimme	leipo-
maan.	Kaikki	tuotteet	ovat	tykättyjä,	ohra-	ja	ruisrieskat,	maalaisleipä,	sekä	luomuruislei-
pä.	Pullapuolella	vanhan	ajan	perinteiset	reseptit	toimivat	hyvin,	Kinnusen	myllyn	puh-
taat raaka-aineet ilman lisäaineita antavat tuotteille oman maun. Tilauksesta leivotaan 
myös	konditoriatuotteita.	Leipää	ja	pullaa	on	nyt	kaupan	Vaalan	alueen	päivittäistava-
rakaupoissa	ja	menee	myös	Vaalan	kunnan	kohteisiin.	Neuvottelut	muualle	Kainuuseen	
ovat	käynnissä,	myös	Oulun	suuntaan.

-Maaseudulle	tarvitaan	lisää	rohkeita	yrittäjiä,	sanoo	Miia.	Myös	kioski	on	toivottu	
lisäpalvelu.	Nyt	vaunuasukkaat	saavat	aamuisin	täältä	lämmintä	leipää	ja	kotiinkin	vie-
dään	pakastimet	täyteen.	Saamme	tänne	myös	Vaalan	Juustolan	juustopisteen.	

UUSI LÄHILEIPOMO 
SÄRÄISNIEMELLÄ

Vaalan kunta käyttää 
lähialueen tuotteita
Vaalan kunnan viime vuoden elintarvike-
hankinnoista oli 35% euromääräisesti ja 
50% kiloina lähialueelta hankittua, ker-
too ruokapalvelupäällikkö Leena-Kai-
sa Pärkkä. 

Näitä tuotteita olivat kala, leipä, peru-
na, juurekset ja marjat. Jos vielä Vali-
on litran purkkimaito huomioidaan, luvut 
ovat hieman suuremmat. Maito paka-
taan Oulussa ja se tulee Pohjois-Pohjan-
maalta. 

Leipomon sijainti paikkakunnalla on hie-
no asia. Kun vielä käytetään alueen raa-
ka-aineita, jäljitettävyys on hyvä. Paak-
karit ottivat suuren riskin, mutta ovat 
pystyneet kehittämään liikeideaa ja laa-
jentamaan toimintaa. Paikallinen leipo-
mo tuo joustavuutta. Meille sieltä tulee 
leipää ja kahvileipää oppilasravintola 
Sapuskaan, terveyskeskuksen keittiöön 
ja päiväkodille, myös luomuleipää saam-
me sieltä. Kun tarvitsemme täyte- tai 
voileipäkakkuja, myös ne Paakkarit toi-
mittavat meille.

Paakkarin perheessä työskennellään koko 
perheen voimin lähes vuorokauden ympä-
ri. Ravintolan sulkeutuessa aloitetaan lei-
pominen, aina on joku jalkeilla jossain. 
Vasemmalta Miia, Nelli Maria, Susanna, 
Eino sekä Patrik ja Paul.
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Kainuun	metsä-	ja	puutalouden	teemaohjelma	auttaa	kainuulaisia	metsä-	ja	puutoimialan	
yrityksiä	menestymään.	Ohjelman	koordinaatiohankkeen	tavoite	on	lisätä	Kainuun	metsä-	
ja	puutalouden	toimijoiden	keskinäistä	yhteistyötä	ja	aktiivisuutta	sekä	poistaa	päällekkäi-
syyksiä	kehittämishankkeilta	ja	yhdensuuntaistaa	eri	ohjelmien	kehittämistoimenpiteitä.	Työ-
tä	on	tehty	teemaohjelmapohjaisesti	vuodesta	2008	alkaen.	Nyt	toimialan	yritysten	toimin-
taa,	markkinointia	ja	vientimahdollisuuksia	on	Kainuussa	parannettu	29	hankkeen	avulla	ja	
EU-rahaa kehittämiseen on käytetty yli 11 miljoonaa euroa. Näistä 16 on ollut Kainuun Etu 
Oy:n	hallinnoimia	hankkeita.

Syksyllä 2012 toteutetun arvioinnin mukaan kehitystoiminnassa mukana olevat yritykset 
ovat	olleet	erityisen	tyytyväisiä	uusiin	verkostoihin	ja	yrittäjien	väliseen	yhteistyöhön.	Pienille	
yrityksille	myös	uusien	tuotteiden	kehittäminen	ja	lanseeraus	mm.	messuilla	niin	kotimaassa	
kuin kansainvälisesti olisivat olleet lähes mahdottomia ilman hankevetoisuutta.

Uuden ohjelmakauden haasteet. Kaudella	2014	-	2020	Kainuun	metsä-	ja	puutalou-
den	teemaohjelma	painottaa	toimintaympäristöjen,	toimintamallien	ja	osaamisen	kehittämis-
tä.	Tarjoamme	apua	yritysten	kansainvälistymiseen	ja	vientimarkkinaosaamisen	parantami-
seen	sekä	yritysten	välisen	yhteistyön,	biojalosteiden	liiketoiminnan	ja	yritysten	johtamisjär-
jestelmien kehittämiseen.

Kainuun	kivi-	ja	kaivannaisteollisuuden	teemaohjelma	2013-2014	on	otettu	metsä-	ja	puu-
teollisuuden	rinnalle,	samaan	kehittämistiimiin.	Myös	siinä	luodaan	aktiivinen,	osallistava	
ja vuorovaikutteinen yhteys muille Kainuun Edun kivi- ja kaivannaisteollisuuden hankkeil-
le. Tärkein tehtävä on yritystoiminnan aktivoiminen ja aikaansaaminen luonnonkivisektorille 
markkinoimalla	tutkittuja	ja	testattuja	luonnonkiviesiintymiä	ja	löytämällä	mahdollisia	yritys-
ideoita	sivukiven	käyttöön.	Kainuulaisen	kiven	tuotteistaminen	ja	markkinointikonseptin	luo-
minen	näille	kivituotteille	on	tärkeää.	Etsimme	myös	vientimarkkinoita	jalostetuille	tuotteille	
rakennusteollisuudessa.

Kainuun luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden kehittämistoimet tähtää-
vät luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kainuussa toimiville yrityk-
sille. Metsä-	ja	puutalouden	sekä	kivi-	ja	kaivannaisteollisuuden	alojen	kehittämistoimenpi-
teiden	soveltuvien	osien	yhdistämisellä	Kainuun	Etu	hakee	synergiaetuja.	Lähtökohtana	on	
uusien	vientimarkkinoilta	löydettävien	asiakastarpeiden	tuominen	tuotteistamiseen	sekä	uusi-
en	ratkaisujen	kehittäminen	rakennusteollisuudelle.	Lisäksi	toimialoja	yhdistää	tavoite	paikal-
lisen raaka-aineen jalostamisen kehittämisestä ja sen lisäämisestä Kainuussa. Tuotekehityksel-
lä	haetaan	uusia	ratkaisuja	materiaalien	yhdistämiseen.	Myös	kilpailukykyisten	logistiikkarat-
kaisujen	löytäminen	on	molempien	toimialojen	eduksi.

”Toimimme	yritysten	kehitystarpeiden	eteenpäin	viejinä	ja	luottamuksellisena	kumppanina	
Kainuussa	toimiville	metsä-	ja	puuteollisuuden	sekä	kivi-	ja	kaivannaisteollisuuden	yrityksille.”

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 

KEHITTÄÄ KAINUULLE 
TÄRKEÄÄ TOIMIALAA

Hankkeet ovat avoimia kaikille metsä- ja 
puutoimialan sekä kivi- ja kaivannaisteolli-
suuden kainuulaisille yrityksille!

Kainuun Etu Oy 
on Kainuun kuntien omistama maakunnalli-
nen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö, jon-
ka tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinora-
kenteen kehitystä sekä auttaa maakunnan 
elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityk-
siä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, 
kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön 
kehittämisessä sekä kehittää avainkluste-
reita ja niiden toimintaedellytyksiä.

Teksti: Jari Komulainen 
johtaja, metsä- ja puuteollisuus 
sekä kivi- ja kaivannaisteollisuus, 
Kainuun Etu Oy.

Kainuun metsä- ja puutalouden teemaoh-
jelma on yksi viidestä Kainuun teemaohjel-
masta, jota on rahoitettu Maaseuturahas-
tosta Kainuun ELY-keskuksen kautta.

Kainuun Etu Oy:n luonnonvaroihin perus-
tuvien liiketoimintojen kehittämistiimis-
sä on monipuolista kansainvälistä osaamis-
ta. Vasemmalla Santeri Torvinen, projekti-
päällikkö ja Mari Maier, projektikoordinaat-
tori, New Business model Between Kainuu 
and Karelia wood industries, Matti Luukko-
nen, projektipäällikkö Kainuun Kivi- kaivan-
naisteemaohjelma, Pia Haapalainen, koordi-
naattori, Wood industry International Busi-
nesses (WIB), Katri Roininen, projektisihtee-
ri Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaoh-
jelma, Catherine Ferry, kansainvälisen liike-
toiminnan asiantuntija Wood industry Inter-
national Businesses (WIB) Uusi toiminta-
malli Kainuun puutuotealan kansainväli-
sen liiketoiminnan kehittämiseen -hank-
keessa,  Ritvaleena Leinonen, koordinaat-
tori Kainuun Kivi- kaivannaisteemaohjelma, 
Hannu Suutari, projektipäällikkö, Uusi toi-
mintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin 
– Metsäkonetaksi – hanke ja oikealla Jari 
Komulainen, johtaja metsä- ja puuteollisuus 
sekä kivi- ja kaivannaisteollisuus

www.kainuunetu.fi
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Timber Bros Oy:n yrittäjät, Joensuus-
ta	valmistuneet	rakennusinsinöörit	ja	opiskeli-
jakaverukset	Antti	Matikainen	ja	Tapani	Kiis-
kinen ottivat heille heitetyn haasteen vastaan 
ja	perustivat	yrityksen	keväällä	2012	sopivasti	
taantuman	keskelle.	Ajoitus	osui	nappiin,	sillä	
nyt	alan	asiantuntijapalveluille	on	kysyntää.

Puurakentaminen on lähtenyt nou-
suun myös Suomessa. Vireillä on kerrosta-
loja,	joihin	suunnitellaan	yli	6000	asuntoa	eri	
puolille	maata.	Vuosittain	rakennetuista	noin	
13.000	kerrostaloasunnosta	vain	prosentti	on	
tähän	mennessä	tehty	puusta.	Puu	kiinnostaa	
materiaalina	laajemminkin.	Ympäristöministe-
riön	muutettua	palomääräyksiä	vuonna	2011,	
puun	käyttö	on	mahdollista	nyt	jopa	8-kerrok-
sisissa asuin- tai toimistotaloissa.

Rakentamisessa	käytettäviä	ristiinliimatta-
via	CLT-puulevyjä	ei	ole	aiemmin	valmistet-
tu	Suomessa,	ei	myöskään	muissa	Pohjoismais-
sa.	Hyvä	uutinen	Kainuulle	on	ollut	Oy	Cross-
Lam	Kuhmo	Ltd:n	päätös	investoida	CLT-
levyjen	linjaan,	jonka	tuotanto	on	tarkoitus	
aloittaa	jo	tulevana	kesänä.	Timber	Bros	Oy	
on	uuden	tehdashankkeen	myötä	panostanut	
myös	CLT:n	suunnitteluosaamiseen.

Päätuote ja toiminnan ydin on puu-
rakenteiden rakennesuunnittelus-
sa, perusinsinööriosaamisessa. Se sisäl-
tää suunnittelun yksittäisten talojen rakenteis-
ta	erilaisiin	ja	erikoisempiin	kohteisiin.	Hal-
lussa	on	myös	automaattisten	puuntyöstöko-
neiden	vaatiman	työstösuunnittelun	osaami-
nen.	Kaikki	muu	on	lisäetua	ja	plussaa.	Ja	sitä	
on,	sillä	Timber	Bros	Oy:n	sijainti	Euroopan	
mittapuussakin	ainutlaatuisen	Woodpoliksen	
yritysverkostossa	ja	ympäristössä	tuo	mittavan	
lisäarvon toimintaan. 

Woodpoliksessa käytettävissä on 
alan viimeisin osaaminen, tekniikka ja 
kontaktit. Merkittävä	etu	on	myös	se,	että	

itse ei tarvitse heti toiminnan alkaessa inves-
toida	koneisiin	ja	laitteisiin,	vaan	Woodpolik-
sen	konekanta	ja	erilaiset	koulutuspalvelut	ovat	
verkoston	käytettävissä.	Yrityksen	asiakkaat	
ovat	muita	alan	yrityksiä,	rakennusliikkeitä	ja	
arkkitehtejä,	kohteet	vielä	pääosin	toistaisek-
si	Suomessa,	mutta	asiakkaiden	kautta	jo	ulko-
maillakin.

Jo	Woodpoliksen	Pro	Eco	-hankkeessa	työs-
kennellessä	Tapani	Kiiskinen	vakuuttui	ver-
koston	vahvuudesta.	Insinööriosaamiselle	tääl-
lä	oli	selkeä	tarve,	joten	yrityksen	perusta-
minen tuli konkreettiseksi ja ajankohtaisek-
si.	Antin	ja	Tapanin	lisäksi	yrityksen	osak-
kaina	ovat	teollinen	muotoilija	Riku	Ranta-
la	ja	Annosol	Oy,	josta	Seppo	Romppainen	on	
hallituksen	puheenjohtajana.	Alku	oli	sujuva;	
Woodpoliksen	kautta	saimme	hyvät	kontaktit	
ja	ensimmäiset	asiakkaat,	myös	ihan	käytän-
nön	selkeät	neuvot	yrityksen	perustamiseen,	
liiketoiminnan suunnitteluun ja arjen toimin-
tojen	pyörittämiseen.		Kainuun	Ely-keskuk-
sesta saatu yritystuki on mahdollistanut mm. 
lisäkoulutuksen.

Verkoston voima on konkreettinen. 
Yhteistyö	on	joustavaa	ja	tuki	lähellä.	Ympä-
rillä	on	imua,	uusia	yrityksiä	syntyy	jatkuvasti,	
porukka	on	nuorekasta	ja	innostunutta,	tämä	
on	ehdottomasti	paras	mahdollinen	paikka	
starttaavalle	alan	yritykselle,	sanovat	Antti	ja	
Tapani.

Tulevaisuus	voi	tuoda	tullessaan	jopa	omia	
puurakennetuotteita.	Ideoita	ja	bisnesmahdol-
lisuuksia	seuraillaan	ja	pieni	toimisto	voi	nii-
tä	joustavasti	myös	kokeilla.	Olemme	aitiopai-
kalla. Haluamme olla edelläkävijä ja mukana 
erilaisissa	tuotekehitysprosesseissa	aina	uusinta	
tekniikkaa	hyödyntäen.	Kainuussakin	kunta-
päättäjät	ratkaisevat	jatkossa,	miten	puulle	saa-
daan	lisää	käyttöä.

Timber Bros Oy
on Kuhmon Woodpoliksen yritys-
verkoston yksi tuoreimmista yrityk-
sistä, mukana on kaikkiaan 25 yri-
tystä. Pääosakkaat ja yrittäjät ovat 
toimitusjohtaja Antti Matikainen ja 
kehitysjohtaja Tapani Kiiskinen  
(oik.). Yrityksen toinen toimisto 
sijaitsee Joensuussa ja yhteistyö on 
tiivistä myös Joensuun Tiedepuis-
ton kanssa.

PUURAKENTAMISEN BUUMISSA MUKANA

www.timberbros.fi
www.woodpolis.fi

Sotkan muna, Luontokeskus Haltia 
2013. Timber Bros Oy teki kuoren 
kantavan rakenteen työstösuunnit-
telun sekä työsti 616 uniikkia osaa 
Kuhmossa. Myös kuvan vasemmas-
sa laidassa näkyvän Suomikartas-
ton työstösuunnittelu, työstöt sekä 
kolmioiden kasaus tehtiin Timber 
Bros Oy:n toimesta Kuhmossa. 

Kuva Markus Wikar
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ASKELEEN EDELLÄ
Uusia investointeja lähes vuosittain

www.alppisalvos.fi

Alppisalvos Oy	on	käsityönä	tehtävään	puurakentamiseen	erikoistunut	perheyritys.	Yrittäjä	
Meinrad	Rohner	ei	täysin	ymmärrä,	miksi	Suomessa	puurakentamisesta	on	vasta	nyt	alettu	puhua	
vakavammin.	Puuta	on	arvostettu,	mutta	lähinnä	puheen	tasolla.	Minne	se	osaaminen,	asenne	ja	
taito	katosivat	alueelta,	jossa	on	maan	parhaat	puuvarat?	-Osaavat	tekijät	ovat	valtti,	Viro,	Norja	ja	
Venäjäkin	menevät	taidoissa	jo	ohi.	Alaamme	on	pidetty	käsityöläisten	puuhasteluna,	jopa	taitee-
na,	mutta	se	vaatii	yhtälailla	jatkuvaa	kehittämistä	kuten	muut	toimialat.	Oman	kehittämistyön	
ja	kansainvälisten	kontaktien	myötä	käytössämme	on	uusia	menetelmiä,	puurakentamiseen	eri-
koistunut	suunnitteluohjelma	ja	mittauslaitteita.	Uudet	menetelmät	tuovat	haasteita,	mutta	ovat	
välttämättömiä	toiminnan	jatkumiselle,	sanoo	Meinrad.

Ekologisesti. Hakokylän	koululle	on	kohonnut	merkittävä	puurakentamiseen	erikoistu-
nut	miljöö,	jossa	on	investoitu	niin	puun	varastointiin,	siirtoon	kuin	käsittelyyn.	Ekologisuus	on	
näkyvää,	raaka-ainetta	on	saatu	jopa	kolmen	kilometrin	päästä,	keskimäärin	puu	tulee	35	kilo-
metrin	säteeltä.	Metsähallituksen	kanssa	yhteistyö	on	toimivaa.	Rakennukset	lämpiävät	sivutuot-
teena	syntyvällä	hakkeella.	-	Olemme	halunneet	investoida	laman	aikana	ja	hyvänä	apuna	sii-
nä	ovat	olleet	ELY-keskuksen	kautta	saadut	yritystuet,	sanoo	toinen	osakas	Päivi	Sainio	Rohner.	
Vuosittain	valmistamme	keskimäärin	neljä	isompaa	hirsirakennusta.	

Puuosaaminen voi Suomessa huonosti,	lempiaiheeseensa	tarttuva	Meinrad	toteaa.	Eri-
tyisosaamista	ei	juuri	ole	tarjolla	ja	se	on	entistä	harvempien	käsissä.	Massiivipuusta	on	mahdollis-
ta	rakentaa	kilpailukykyisesti,	mutta	alalle	olisi	luotava	uusi	koulutusmalli,	jossa	oppiminen	var-
mistetaan	työ-	ja	koulutusmoduulien	tehokkaalla	kokonaisuudella	ja	tuloksena	saisimme	moni-
puolisesti	puun,	ei	vain	hirsirakentamisen	parissa	toimivia	ammattilaisia.	

–	Me	koulutamme	itse	tekijämme,	voisimme	kouluttaa	jatkossa	puurakentajia	laajemminkin	
eikä	sisällön	tuottaminen	ole	ongelma.	Erilainen	koulutusjärjestelmä	ei	ole	oma	idea,	vaan	toi-
miva	malli	Keski-Euroopasta.	Euroopasta	on	haettu	rakentamisen	mallia,	myös	koulutusmalliin	
kannattaisi	perehtyä.	Kotimaassani	Sveitsissä	nuorisotyöttömyys	on	alle	kolme	prosenttia,	siellä	
onkin	käytössä	erilainen	koulutussopimus.	Täällä	oppisopimuksen	kulut	maksaa	pääosin	yrittäjä,	
ja	se	on	usein	aivan	liian	kallis	järjestelmä	pienyrityksille,	Meinrad	lisää.	

Uudet mahdollisuudet? Missä	miesvaltainen	rakentaminen	olisi	tehokasta	ja	puu	kilpailu-
kykyistä?	Kainuusta	rakentajilta	löytyy	omasta	takaa	puuta.	Mitä	mahdollisuuksia	se	tarjoaa	maa-
talousrakentamiseen	tai	matkailulle?	Entäpä	muu	jalostus,	liian	paljon	puuta	lähtee	nytkin	maail-
malle	bulkkina,	hän	toteaa.	Puu	on	meille	valtava	mahdollisuus	ja	voimavara,	yhteistyössä	voisim-
me	viedä	alaa	voimakkaasti	eteenpäin,	puu	taipuu	niin	moneksi!	

Hirsirakennus valitaan perinteisesti kakkosasuntoon. Rakennusmateriaalien	home-	
ja	muiden	ongelmien	myötä	hirren	arvo	kestävänä	ja	hyvänä	materiaalina	on	nousussa.	Keskieu-
rooppalaiset	matkailijat	kummastelevat	usein	täkäläisiä	rakennusratkaisuja.	Puu	voisi	olla	meil-
lä	laajemmin	esillä,	myös	aktiviteettimatkailussa,	sanoo	Päivi.	Kainuu	on	meille	myös	markkina-
alue,	asiakkaamme	ovat	pääosin	Kainuun	ulkopuolelta,	mutta	kohde	sijoittuu	Kainuuseen.	Puusta	
saa	ainutlaatuisia	ja	monipuolisia	ratkaisuja,	niitä	me	haluamme	jatkossakin	tarjota.

Vuosien aikana on toteutettu lähes 
puolen sataa rakennusta, perin-
teisestä rantasaunasta moder-
niin pelkkahirsihuvilaan, joukos-
sa on myös erikoisrakenteinen siu-
nauskappeli. Jokainen rakennus on 
ainutlaatuinen. Kaikissa pinnoissa 
näkyy käsityön jälki.

Vasemmalta Jaakko Komulainen, 
kylän oma poika työharjoittelussa, 
vakituiset tekijät Eero Ämmänpää ja 
Hannu Halonen sekä Päivi ja Mein-
rad (oik). Puurakentamiseen täy-
sin koukuttuneita ja alan ammattiyl-
peyden puolestapuhujia kaikki, eivät 
halua olla osallisina home-ongel-
missa, joita näyttää syntyvän nykyi-
sen rakentamisen jäljiltä ihan liikaa.

Alppisalvos Oy
Hyrynsalmen Hakokylässä kymme-
nen vuotta toiminut perheyritys,  
jonka osakkaat ovat Meinrad Rohner 
ja Päivi Sainio Rohner. Päätuotteet 
ovat käsin veistetyt hirsirakennuk-
set. Yritys työllistää 2-3 ulkopuolis-
ta alan ammattilaista sekä harjoit-
telijoita. Järjestää myös omaa veis-
tokoulutusta, niin perus- kuin jat-
kokursseja. Tekee yhteistyötä alan 
keskieurooppalaisten yritysten 
kanssa ja on mukana alan kansain-
välisissä järjestöissä, on myös  
Woodpolis-yritysverkoston jäsen. 
Tarjoaa kokous- ja majoitustilaa 
ryhmille, yksi vuokramökki.

K
uva Alppisalvos O

y
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Maatilojen investointitukikohteet ja -tasot vuonna 2014
Tukikohde Korkotuki-

lainan 
enimmäis-
määrä %

Korkotuen 
enimmäis-
määrä %

Avustuksen  
enimmäis-
määrä %

Lypsy-	ja	nautakarjatalous 75 15 25 (1)

Sikatalous 70 15 15 (1)

Lammas- ja vuohitalous 75 15 25 (1)

Siipikarjatalous 70 15 15 (1)

Hevostalous 75 15 25 (1)

Kasvihuonetuotanto 70 15 30	(1)

Salaojitus 70 15 25

Kuivaamot 70 15 10 (2)

Puutarhatuotteiden	varastointitukea	saavat	tuotevarastot 70 15 30	(1)

Muut tuotevarastot 70 15 10

Turkistarhaus 70 10 10-45

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

50

Maatilan	lämpökeskukset	(ei	asuinrakennuksen	osuutta)	 35

Asuinrakennus 70 15

Maatilan	biokaasulaitokset 35

Mehiläistalous 70 15 15

Maatalouden muut tuotantosuunnat 70 15 15

Maataloustuotteiden	kauppakunnostus 70 15 15

Sadonkorjuukoneet	yhteiskäyttöön 70 15

Maatalouskoneiden varastot 70 15

Investoinnit	työympäristön	parantamiseen,	esim.	rehunjakolaite 70 15 15

Rakennetun	maatalouskiinteistön	hankinta 70 15

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

Maaliskuinen teemaseminaari Kajaanis-
sa	nosti	esille	unohtuneita	massiivipuun	mah-
dollisuuksia maatalouden rakennuksissa ja 
etsi	vastauksia	kysymykseen,	miksi	suunni-
telmat	eivät	toteudu?	Vastaus	usein	on,	kyl-
lähän	minä	puusta	rakentaisin,	mutta…	jon-
ka jälkeen kuullaan hyviä ja vähän huonom-
pia	perusteluja.	-Tosiasia	kuitenkin	on,	että	
puurakenteisten	hallien	ja	rakennusosien	toi-
mittajista	on	pulaa	eikä	rakentaja		pyynnöistä	
huolimatta	aina	saa	edes	tarjouksia.	Puuhal-
li	pitää	yrittää	ostaa	kun	taas	teräshalli	myy-
dään,	tiivistää	asian	Esa	Heikkinen,	ProAgri-
an	Kainuun	MARA-hankkeen	projektipääl-
likkö.

Arkkitehti	Jouni	Pitkäranta	Seinäjoelta	
esitteli	omia	ja	muiden	suunnittelemia	puu-
rakenteisia kohteita Suomesta ja ulkomailta. 
Puurakentaja	Meinrad	Rohner	Alppisalvos	
Oy:stä	toi	käytännön	rakentajan	näkökul-
man	puurakentamisen	nykytilaan	ja	osaami-
seen	sekä	esitteli	uusia	välineitä	puurakentei-
den suunnitteluun ja liitostekniikkaan. Kysy-
mykseen	riittääkö	Kainuussa	rakennuspuuta,	
Metsätietopäällikkö	Juhani	Pyykkönen	Suo-
men metsäkeskus Kainuusta vastasi lyhyesti - 
kyllä	riittää	-	ja	kertoi	puurakentamisen	ole-
van	tärkeä	osa	myös	Kainuun	alueellista	met-
säohjelmaa.

Projektipäällikkö	Timo	Mäkisalo	Kuh-
mon	Woodpolikselta	kertoi	heidän	ja	KAO:n	
yhteisestä	puukerrostalorakentamisen	kou-
lutuksen	kehittämishankkeesta.		Myös	mui-
ta	teollisen	puurakentamisen	hankkeita	on	
Kuhmo	Woodpoliksen	ja	perusteilla	olevan	
CLT	–tehtaan	myötä	hyvässä	vauhdissa.

Keskustelun	lopuksi	puheenjohtaja	Juha-
ni	Pyykkönen	esitti	kysymyksen:	”Mitä	teki-
sitte	puurakentamisen	kehittämiseksi,	jos	
raha	ei	olisi	rajoitteena?”	Jouni	Ponnikas	Kai-
nuun	liitosta	ideoi	energiaomavaraista	bio-
talouden	pilottikylää,	jossa	puurakentami-
nen	olisi	oleellisena	osana.	Meinrad	Rohner	
toivoi	nuorille	puurakentamisen	koulutus-
ta,	joka	ottaisi	oppia	Keski-Euroopan	oppi-
sopimuskoulutuksesta.	Jouni	Pitkäranta	heit-
ti	haasteen	Kainuuseen	–	etsitään	neljä	pilot-
tikohdetta,	joissa	kokeillaan	erilaisia	lähesty-
mistapoja	puurakentamiseen.	Timo	Mäkisa-
lo	toivoi	yhteistyötä	puurakentamisen	ima-
gon	nostoon,	jotta	nuoria	rakentajia	saataisiin	
mukaan.	Lisäksi	Juhani	Pyykkönen	toivoi	
puurakentamisen	kehityshankkeisiin	myös	
riskirahoitusta – ilman riskien ottoa ei syn-
ny tuloksia.

Yhteenvetona	todettiin,	että	puurakenta-
misesta	ja	osaamisen	verkostoista	on	puhuttu	
kauan	–	nyt	on	aika	ryhtyä	töihin.		

Teksti on lyhennelmä Esa Heikkisen 
seminaarin muistiosta.

Puu maatalouden 
rakennuksissa

Kokoamme	kainuulaiset	urakoitsijat	Tukinettiin.	Tutustu	palvelun	sisältöön	ja	lähetä	
tietosi.	Palvelu	on	maksuton.	Tarkistamme	tiedot	vuosittain.

Tavoitteena	on	tarjota	näkymiä	koneurakointiin,	sen	hyödyntämiseen	ja	tilojen	väliseen	
yhteistyöhön	Kainuussa.	Kokoamme	nettiin	urakointipalveluja	ja	esimerkkejä	erilaisis-
ta	yhteistyömalleista	tilojen	välille.	Aktivoimme	yhteistyötä	tutkimuskyselyllä,	tiedotusti-
laisuuksilla	ja	retkellä	sekä	Tukinetissä	tietopaketin,	sosiaalisen	median	ja	videon	keinoin.	
Tutkimuskyselyllä	selvitämme	Kainuun	maaseutuyrittäjien	yhteistyötilannetta	yhteis-
työssä	PTT:n	kanssa	ja	perustamme	muutamia	tilojen	välisiä	asiantuntija-	ja	kokemuksen	
vaihtoryhmiä.

Lisäämällä	yhteistyötä	tilojen	kesken	kehitätte	yritystänne	kannattavammaksi	ja	kilpai-
lukykyisemmäksi	ja	kevennätte	omaa	työtaakkaanne,	nostatte	sosiaalista	pääomaanne	ja	
hyvinvointia	työssänne.	Kuka	on	teidän	tuleva	yhteistyökumppaninne?

Urakoitko Kainuun maaseudulla? 
HALUATKO MARKKINOIDA TEKEMISTÄSI LAAJEMMIN?

Lisätietoja:
Hankevastaava Katja Keränen, 029 5317339, katja.keranen@mtt.fi
Tukinetin ylläpitäjä Jari Lindeman, 029 5317469, jari.lindeman@mtt.fi

Kainuun maaseutuyritysten elinvoima 2 on tiedonvälityshanke (2011–2014) maatalousyrit-
täjille ja maaseudun toimijoille. Hanke on 100 % Euroopan maaseudun kehittämisen maa-
talousrahaston ja Kainuun Ely-keskuksen rahoittama. 
Hanke ylläpitää kainuulaisille tarkoitettua, mutta kaikille avointa verkkopalvelua www.
tukinetti.net. Palvelu välittää maataloutta ja maaseutua koskevia ajankohtaisia tutkimus-
tuloksia MTT:ltä, muualta Suomesta ja maailmalta. Lisäksi palvelun avulla välitetään 
uusinta tuki-, investointi- ja sukupolvenvaihdosrahoitustietoa sekä markkinointi-, tuotan-
to- ja työhyvinvointitietoa kainuulaisille maaseutuyrityksille ja heidän sidosryhmilleen.

www.tukinetti.net

twitter.com/tukinetti | facebook.com/tukinetti
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Hyviä kylvökelejä!

Eeva Heikkinen, yritystutkija 
Kainuun ELY-keskus
Maaseutu ja energia – yksikkö
p. 029 502 3539
eeva.heikkinen@ely-keskus.fi

Sukupolvenvaihdoksia	tehtiin	vuon-
na	2013	enemmän	kuin	edellisinä	vuosina.	
Myönteisen	rahoituspäätöksen	sai	14	suku-
polvenvaihdosta	tai	tilanpidon	aloittamis-
ta.	Edellisen	kerran	vuonna	2007	päästiin	
yli	10	rahoituspäätökseen	tilanpidon	aloitta-
misessa.

Varmastikin	sukupolvenvaihdoksiin	ja	
muuhun	maatilanpidon	aloittamisen	aktiivi-
suuteen	tärkeimpänä	asiana	vaikutti	luopu-
mistuki-iän	nousu	56	vuodesta	59	vuoteen	
vuoden	2014	alussa.	Lisäksi	on	arvioitu,	että	
viime	vuonna	tehtiin	noin	viidellä	pienem-
mällä	tilalla	sukupolvenvaihdos,	johon	ei	
haettu	rahoitusta.	Myös	sukupolvenvaihdok-
sen	toisen	vaiheen	kauppoja	toteutui	viidellä	
maatilalla.	Toisen	vaiheen	kaupoilla	tarkoi-
tetaan	esimerkiksi	maatilayhtymän	purkua,	
kun jatkaja ostaa vanhemmiltaan heidän 
osuuden. Kaiken kaikkiaan omistaja vaihtui 
Kainuussa	vuonna	2013	noin	25	maatilal-
la. Maatalouden harjoittaminen koetaan siis 
varmaksi yritystoiminnaksi.

Rahoituksen ohjelmakausi vaihtuu
Moni investointia suunnitteleva tiedustelee 
jo uuden ohjelmakauden rahoitusta. Kausi-
en	vaihdokseen	liittyvä	rahoituksen	epätie-
toisuus	tuntuu	varmasti	kaikista	osapuolis-
ta	turhauttavalta.	Säädöksien	valmistuminen	
vaatii	ensin	poliittisia	päätöksiä	EU	–	ja	kan-
sallisella tasolla.

Elämme jo ohjelmakautta 2014 – 2020. 
Koska	uuden	ohjelmakauden	säädöksiä	ei	ole	
vielä	saatu	valmiiksi,	niin	vuosi	2014	on	pää-
tetty menevän edellisen ohjelmakauden sää-

SUKUPOLVENVAIHDOSTEN 
MÄÄRÄ KASVOI

döksillä	ja	kokonaan	kansallisella	rahoituk-
sella.	Syksyllä	2014	pitäisi	olla	jo	tiedossa	
uuden	rahoituksen	perusteet.	

Maatalouden investointituet  
– nyt on aika hakea!
Maatalouden investointitukien tämän 
vuoden	hakuajat	ovat	14.4.–15.8.	ja	1.9.–
17.10.2014. Hakuajan jälkeen hakemukseen 
ei voi enää lisätä kustannuksia ja korottaa 
haettua	tukea.	Päätökset	tehdään	noin	kah-
den	kuukauden	kuluessa	hakuajan	päätty-
misestä. Hanketta ei saa aloittaa ennen tuki-
päätöstä.	(Katso	taulukko:	Maatilojen	inves-
tointitukikohteet ja -tasot vuonna 2014)

Nuoren viljelijän aloitustuki  
maatilanpidon aloittamiseen
Nuoren	viljelijän	aloitustukea	maatilanpidon	
aloittamiseen voi hakea jatkuvasti. Se on tar-
koitettu	ensimmäistä	kertaa	tilanpidon	aloit-
tavalle maatilayrittäjälle. Tukea täytyy hakea 
ennen kuin täyttää 40 vuotta. Aloitustuki 
on	avustuksena	joko	35	000	€	tai	5	000	€	
ja	lainan	korkotuki	35	000	€	tai	20	000	€	
riippuen	maatalouden	yrittäjätulon	määräs-
tä.	Korkotukilainaa	voidaan	myöntää	enin-
tään	80	%	ja	korkeintaan	150	000	€	maati-
lan hankintahinnasta. Tuettavia kustannuk-
sia	ovat	maatilan	hankinta	maineen,	raken-
nuksineen,	eläimineen	ja	koneineen	sekä	
lisäksi	myös	vuoden	sisällä	tukipäätöksestä	
hankittavien yritystoiminnan kannalta tar-
peellisten	maatalouskoneiden	ja	tuotanto-
eläinten hankinta.

Tukea 50 % parsipeteihin 
ja – mattoihin 
Eläinten hyvinvointi-investoin-
tina voidaan tukea tuotantora-
kennuksiin kiinteästi asennet-
tavia	nautaeläinten	parsipete-

jä ja – mattoja. Tuki korkein-
taan	avustusta	50	%.	Par-
sipetien	tukikelpoinen	
enimmäishinta on  

100	€/kpl	ja	mattojen	75	€/kpl.	Pienin	
myönnettävä	tuki	yli	2	000	€.

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

Työympäristön	parantamisen	tuki	kor-
keintaan	70	%	korkotukilainaa,	15	%	korko-
tukea	ja	15	%	avustusta.	Pienin	myönnettävä	
tuki	yli	2	000	€.

Tukea pellon salaojittamiseen
Tukea	voidaan	myöntää	pellon	salaojituk-
seen.	Tuki	korkeintaan	70	%	korkotukilai-
naa,	15	%	korkotukea	ja	25	%	avustusta.	
Tukikelpoinen	kustannus	enintään	3	200	€/
ha	tai	3,20	€/salaojametri	kohden.	Pienin	
myönnettävä	tuki	yli	2	000	€.	

www.tukinetti.net
www.mavi.fi
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Vaikka	Kainuussa	tilamäärä	onkin	laskenut,	ei	alenema	ole	viime	vuosina	ollut	niin	voi-
makasta	kuin	aikaisemmin.	Kainuun	maatalous	toimii	pääasiassa	maidon-	ja	naudanlihan-
tuotannon	parissa.	Lisäksi	meillä	on	muutamia	vahvoja	sika-	ja	kanatiloja.	Näitä	täydentävät	
hevos-	ja	lammastilat.	Kasvinviljely	painottuu	heinään	ja	rehuviljoihin.	Puutarhatuotantoa	on	
niin avomaalla kuin kasvihuoneissakin.   

Kainuussa	on	peltoa	hieman	vajaa	33	000	ha	ja	metsää	1,77	miljoonaa	hehtaaria.	Maatilo-
ja	on	kaikkiaan	950	kpl.	Näistä	maidontuotantoa	on	noin	300	tilalla.	Sen	sijaan	maatilojen	
myyntitulosta	maito	muodostaa	80	%	osuuden,	euroissa	30	miljoonaa	(v.	2012).	Seuraavina	
tulevat	naudanlihantuotanto	ja	kasvinviljely.	Tuotantotukien,	joilla	siis	alennetaan	elintarvi-
keketjuun	lähtevän	raaka-aineen	hintaa,	osuus	oli	33,6	miljoonaa	euroa	ja	sivuansioiden	23,8	
miljoonaa euroa. 

Kokonaisuudessaan	maatilojen	kautta	vuonna	2012	Kainuussa	kiersi	rahaa	100,2	mil-
joonaa	euroa,	aluetalouden	ja	maakuntamme	elinvoiman	kannalta	se	on	erittäin	merkittä-
vä	summa.	Kainuun	osuus	koko	maamme	maidontuotannosta	on	noin	3	%.	Kuntatason	tila-
kohtaisessa	tuotantomäärässä	Puolangan	maitotilat	ovat	valtakunnan	kärkikolmikossa.

Maatilat	ovat	meillä	useimmiten	kahden	yrittäjän	työpaikkoja,	lisäksi	käytetään	jonkin	
verran	kausityövoimaa.	Suurimmilla	tiloilla	on	jo	vakituisesti	palkattua	henkilöstöä.	Suoraan	
tilat	työllistävät	yrittäjät	mukaan	lukien	noin	1500	henkilötyövuotta.	Nykyisin	tilojen	väli-
nen	yhteistyö	on	lisääntynyt	esim.	sadonkorjuukoneiden	käytössä	ja	erilaisten	urakointipalve-
lujen	käyttö	sekä	tarjonta	ovat	kasvamassa.	

Kainuulainen maatalous  
vahvasti valtakunnan 
kehityksessä mukana

Teemaohjelmapohjainen 
kehittämistyö koettu hyväksi

Yksi viidestä Kainuussa toteutettavas-
ta teemaohjelmasta on Maaseutuelinkei-
nojen teemaohjelma. Se sisältää perus-
maatalouden lisäksi elintarviketalou-
den kehittämisen sekä maatilakytkentäi-
sen maaseutuyrittäjyyden. Kainuun maa-
seutuelinkeinojen teemaohjelman toteu-
tuksesta vastaa MTK Pohjois-Suomen 
Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tie-
dotus-, koordinaatio- ja aktivointihan-
ke. Ohjelman avulla voidaan välttää han-
ketoiminnan päällekkäisyyksiä, tehdä 
selkeämpää yhteistyötä eri hankkeiden 
välillä sekä verkostoitua eri toimijoiden 
välillä. Teemaohjelmassa toteutettavilla 
hankkeilla on pyritty vaikuttamaan mm. 
maaseutuelinkeino-
jen kannattavuuteen 
kouluttamalla ja tie-
dottamalla yrittäjiä.

Tuija Korhonen on 
Kainuun alueen 
maaseutukoordi-
naattori.
Puh. 040-741 6624

www.mtk.fi

Teksti ja kuva:
Markku Karjalainen
Puh. 040-539 1623
MTK Pohjois-Suomi, kenttäpäällikkö, 
Kajaanin toimisto
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-Ei	me	kyllä	silloin	pieninä	tyttöinä	sen	
hevosinnostuksen	iskettyä	arvattu	itsekään,	
mihin	se	johtaa,	sanoo	Jenni	Nissinen.	Milk-
kis	Oy	on	nyt	kahden	perheen	maatilayri-
tys,	jossa	toisena	pääosakkaana	on	sisko	Hel-
ka	Nissinen.	Yhtiöittämisen	myötä	myös	
molempien	puolisot,	Ville	Korhonen	ja	Ilkka	
Kinnunen ovat osakkaita.

Sopivia sattumia, mutta myös roh-
keita päätöksiä. -Hevosista emme raski-
neet	luopua,	joten	ajauduimme	jatkamaan	
lehmien	pitoa	kotitilalla	Hyrynsalmella.

Vuokrasimme	isältä	tilan	loppuvuodesta	
2004 kokeilumielessä. Haaveena oli hevos-
tila,	mutta	pikkuhiljaa	työskentely	lehmi-
en	parissa	tuntuikin	omalta	jutulta	ja	pää-
timme,	että	hevosia	pidämme	vain	harras-
tusmielessä. Vuonna 2005 isämme huoma-
si	lehti-ilmoituksen	Puolangalla	myynnis-
sä olevasta tilasta ja näin ajauduimme tänne. 
Tilan oston aikaan maaliskuussa 2005 Hel-
ka oli armeijassa ja Jenni viimeisillään ras-
kaana.	Muutossa	isän	apu	oli	jälleen	korvaa-
maton.

Aika	pian	tilan	oston	jälkeen	totesimme,	
että	vanha	navetta	oli	sokkeloinen	ja	epäkäy-
tännöllinen	niin	eläimille	kuin	meille,	joten	
aloimme	pohtia	vanhan	navetan	remontoi-
mista tai uuden rakentamista. Monta vuotta 
sitä	sitten	suunniteltiin	ja	haaveiltiin,	kunnes	

2011	uusi	kahden	robotin	navetta	valmistui.	
Marraskuussa avajaisten aikaan olin taas vii-
meisilläni	raskaana,	nauraa	Jenni.

Harkittuja ratkaisuja. -Toistaiseksi ei 
huvittaisi	vähään	aikaan	rakentaa,	tuumii	
Jenni,	jonka	perhe	muutti	joulunalusviikolla	
tilan	pihapiiriin	rakennettuun	uuteen	kotiin.	
Helkan	perhe	jäi	tilan	alkuperäiseen	päära-
kennukseen. Varmaan ehkä jossain vaiheessa 
tarvitsemme	uuden	hiehopihaton,	myös	ruo-
kintaa	pitäisi	automatisoida.	Kun	nämä	saa-
daan	hoidetuksi,	olemme	taas	avoimia	uusil-
le	ajatuksille,	arvioi	Helka,	joka	nyt	puoles-
taan on äitiyslomalla kesään saakka. 

Jennin	puoliso	Ilkka	taas	muistuttaa	pel-
tojen	määrästä.	Omaa	on	työn	alla	lisää	40	
hehtaaria,	vuokramaineen	ennestään	sitä	on	
150	hehtaaria,	osa	tosin	Hyryllä.	Lehmiä	on	
nyt	lypsyssä	hieman	toista	sataa	ja	keskituo-
tos	on	tällä	hetkellä	noin	9500	litraa.	Työn-
jako	on	aika	selkeä,	miehet	hoitavat	ulkotyöt	
–	eläimet,	rehut	ja	koneet,	naiset	sisätyöt,	
nyt	pienten	lasten	äiteinä	tärkeimpänä	lap-
set,	muut	sen	jälkeen.	

Elämää hyvällä sykkeellä. Pihapiiris-
sä	on	kaikkiaan	kahdeksan	lasta.	Vanhimpi-
en lasten hevosharrastus vie heidät jo aktii-
visesti	viikonloppuisin	kisaamaan	lähialueil-
le. -Emme anna välimatkojen olla este las-

ten	harrastuksille,	sanoo	Jenni.	Onhan	meitä	
täällä neljä aikuista järjestelemässä aikatau-
luja.	Tavoite	on	nyt	kasvattaa	lapset	ja	saa-
da	heidät	kiinnostumaan	myös	jatkamisesta	
ja	luonnollisesti	säilyä	terveinä	koko	poruk-
ka.	Etäisyydet	vaativat	suunnitelmallisuutta,	
kaupassakin	on	opittu	käymään	harvemmin,	
maito,	liha	ja	kananmunat	löytyvät	omasta	
takaa. Ja onhan se kiva väliin lähteä asioille 
ja	kauppareissulle	tuulettumaan.	

Navettatöiden	ja	pienten	lasten	yhteenso-
vittaminen	on	haasteellista,	kun	päivähoito-
palveluja	ei	ole	saatavilla.	Välillä	navetalla	on	
koetettu	kulkea	lasten	kanssa,	mutta	eihän	
siitä	oikein	mitään	tahdo	tulla,	sanoo	Jenni.

Yhdessä tehden. Jos on ylimääräis-
tä	aikaa,	se	menee	siskoksilla	helposti	hevos-
ten	parissa.	-Jonkin	verran	olemme	osallistu-
neet hankkeiden maatilayrittäjille tarjoamiin 
virkistysmahdollisuuksiin	tai	koulutuksiin,	
riippuen	saako	sinne	ottaa	lapset	mukaan.	
Omat	vanhemmat	ovat	olleet	apuna	mah-
dollisuuksien mukaan. Lomittaja tai useam-
pi	hoitaa	loma-ajan	työt,	aina	kuitenkin	joku	
meistä	on	paikalla.

Porukan	kesken	näkemyseroja	on	harvak-
seltaan,	tulemme	hyvin	toimeen.	Työ	on	
hyvin	sitovaa,	olisi	varmaan	helpompiakin	
tapoja	elannon	hankkimiseen,	mutta	olem-
me	täällä	tyytyväisiä,	tiivistää	Jenni	tunnel-
mat.

Kahden perheen maatilayrityksessä
JALAT TUKEVASTI MAASSA

Vasemmalta Jenni ja Ilkka sekä 
nuorimmaiset Lennu ja Lulu, 
vanhimmat lapset olivat kou-
lussa. Oikealla Ville ja Helka 
Iiriksen ja Severin kanssa, nuo-
rin oli päiväunilla ulkosalla. 



Vuolijoella,	Ojanperän	kylässä	on	yksi	Kainuun	sadasta	naudanlihan	
tuotantotilasta.	Ilkka	Schroderus	on	pikkupojasta	saakka	kiinnostunee-
na	tepastellut	tilalla	ja	tarttunut	töihin	sitä	mukaa	kuin	ikä	ja	koko	ovat	
sen	mahdollistaneet.	Siksi	myös	jatkamispäätös	oli	helppo.	Isovanhempi-
en	aikaan	tila	oli	vielä	perinteinen	maitotila,	isän	aikana	siirryttiin	liha-
karjan tuotantoon ja vanhassa navetassa oli 60 sonnia.

Sukupolvenvaihdos oli ajankohtainen vuoden 2010 alussa. 
Yrittäjinä	aloittivat	Ilkka	ja	Hilla	Schroderus.	Toisensa	he	löysivät	Seppä-
lästä.	Ilkka	suoritti	siellä	vuonna	2007	Maaseutuyrittäjän	tutkintoa,	Hil-
la	Eläintenhoitajalinjalla	kaksoistutkintoa,	jossa	samalla	sai	lukion	käy-
dyksi.	Kajaanilainen	kaupunkilaistyttö	muutti	mielellään	maalle,	eikä	
jäänyt	kaupungista	erityisesti	kaipaamaan	mitään.	Nyt	perheeseen	kuu-
luu	puolitoistavuotias	Luka-poika	ja	kesälle	on	tiedossa	perheenlisäystä.	
Kotieläiminä	koiran	lisäksi	on	pari	kissaa	ja	kaneja.

Tilalle	rakennettiin	syksyllä	2012	uusi	150-paikkainen	navetta,	joka	on	
nyt	täynnä.	Vasikat	tulevat	tilalle	puolivuotiaina	kasvatukseen,	joka	kes-
tää	noin	vuoden.	Vasikat	välittää	Atrian	tytäryhtiö	A-Tuottajat	Oy,	jolla	
on keskeinen rooli niin tuomisessa kuin hakemisessa. Kasvatettavat vasi-
kat	tulevat	pääosin	Kainuusta.

Ilkka	ja	Hilla	luottavat	siihen,	että	suomalaiselle	ruoalle	riittää	mark-
kinoita	ja	kysyntää.	Tavoitteena	on	saada	pellot	ja	navetta	tuottamaan	
hyvin. Tällä hetkellä erityisiä laajentamissuunnitelmia ei ole näkyvis-
sä,	kehitetään	niitä	asioita,	mitkä	kulloinkin	tuovat	lisätehoa	tai	muuta	
hyötyä	niin	eläimille	kuin	niiden	hoitajille.	Menossa	on	vieläkin	osittain	
käynnistysvaihe,	jossa	eläinten	kiertoon	haetaan	tasaisuutta.	

Hillalle luonto ja maaseudun rauha ovat tärkeitä asioi-
ta. Lenkkeilymaastot	lähtevät	kotipihasta.	Myös	Ilkan	metsästysmaas-
tot	ovat	lähellä.	-Täällä	on	lasten	kanssa	helppo	elää,	heille	tämä	on	hyvä	
paikka	kasvaa.	Tämä	on	osin	elämäntapa,	jossa	on	oma	tahtinsa,	työ	ja	
eläminen	eivät	kuitenkaan	ole	niin	aikataulutettuja	kuin	muissa	töissä,	
Hilla ja Ilkka toteavat.

JATKAMISPÄÄTÖSTÄ EI 
TARVINNUT JAHKAILLA Noin	80	%	suomalaisesta	naudanlihasta	on	peräisin	maito-

rotuisista	vasikoista	ja	lehmistä	ja	20	%	liharotuisista	naudois-
ta. Kainuusta naudan lihaa markkinoille tulee noin 2 miljoo-
naa	kiloa	vuodessa,	kun	kokonaistuotanto	Suomessa	on	noin	80	
miljoonaa kiloa vuodessa.

Kainuussa	on	tällä	hetkellä	noin	300	maitotilaa	ja	100	nau-
danlihakasvattamoa.	Lypsylehmiä	Kainuun	maitotiloilla	on	
noin	6	750	kpl.	Viime	vuonna	naudanlihakasvattamoista	tuli	
Kainuussa	sonneja	ja	teurashiehoja	teuraaksi	yhteensä	3	351	
kappaletta	ja	maitotiloilta	teuraslehmiä	yhteensä	2	287	kpl.	

Erikoistuneet naudanlihakasvattamot kasvattavat maitotilo-
jen	sonnivasikat	ja	ylimääräiset	lehmävasikat	teuraiksi.	Myös	
emolehmätiloilta tulee vasikoita naudanlihakasvattamoille. Näi-
tä	vasikoita	välitettiin	vuonna	2013	yhteensä	4	775	kappalet-
ta.	Emolehmätilojen	vasikat	menevät	suoraan	loppukasvatuk-
seen tai kasvatetaan teuraaksi emotilalla. Maitotilojen vasikois-
ta	välitetään	pääosa	niin	sanottuina	ternivasikoina	eli	noin	kah-
den viikon ikäisinä vasikkakasvattamoihin. Vasikkakasvatta-
moista	vasikat	siirtyvät	noin	kuuden	kuukauden	ikäisinä	loppu-
kasvattamoihin.  

Atria on Suomen suurin naudanlihaa hankkiva ja jalosta-
va yritys. Tällä hetkellä Atrian osuus koko Suomen naudanli-
han	hankinnasta	on	noin	50	%.	Kainuun	osalta	Atrian	hankin-
taosuus on noin kolme neljäsosaa. Maidontuotanto ja naudan-
lihantuotanto	jatkavat	erikoistumistaan	myös	Kainuussa.	Tämä	
tarkoittaa	sitä,	että	maitotilat	eivät	itse	kasvata	sonneja	teuraak-
si,	vaan	laittavat	ne	välitykseen	muille	tiloille.	Näille	vasikoil-
le	tarvitaan	lisää	kasvatuspaikkoja	eli	vasik-
ka-	ja	loppukasvattamoita.	Kotimaisen	
naudanlihan	turvaamiseksi	tarvitaan	myös	
uusia emolehmätiloja. 

Hyvä	ruoka	–	parempi	mieli		

Teksti: 
Janne Kiljala, 
Aluepäällikkö, Pohjois-Suomi
Puh. 040-1793 2229

Naudanlihantuotanto Kainuussa
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Kainuussa,	Puolangallakin	harvinaisempi	
ammatti on Hannu Anttosella. Monialayrit-
täjänä	poromiehen	lisäksi	hän	on	kirvesmies	
ja	sukuyhtiön	osakas	puolankalaisessa	hoito-
kodissa.	Talvet	menevät	poronhoidon	paris-
sa,	kesällä	hän	rakentaa.	Aiemmin	urakat	
veivät	hänet	17	vuoden	ajan	ympäri	Suomen.	
Tyttären	syntyessä	päätös	pysytellä	lähempä-
nä kotia ja mahdollisuus saada vielä nuoren 
viljelijän aloitustuki kannustivat häntä ryh-
tymään	poroisännäksi.	Toki	poroja	on	ollut	
jo	kymmenkunta	ennen	tätä	päätöstäkin	
vuodesta 2006 alkaen.

Poronhoito on verissä. Hannun ukin 
isä	oli	poromies,	myös	pari	enoa.	Pienes-
tä	pojasta	oli	mielenkiintoista	liikkua	enojen	
mukana	metsässä.	Metsästä	löytyvät	myös	
harrastukset,	metsästäminen,	kalastaminen	
ja luonnossa liikkuminen. Kaikkien näiden 
sovittaminen	yhteen	toimii	mainiosti,	tässä	
on	selittämätön	viehätyksensä,	sanoo	Han-
nu.	Koirat	ovat	myös	lähellä	sydäntä,	hirvi-
koirakenneliin on tulossa uusi koira ja ken-
neltoimintakin herätellään taas vauhtiin.

Suomen	eteläisimmät	paliskunnat	ovat	
Kainuussa,	koko	maassa	niitä	on	56.	Kevääl-
lä	2013	tehdyssä	porokarjakaupassa	Hannus-
ta	tuli	Pintamon	paliskunnan	osakas.	Poroja	
on nyt toistasataa.

Vuoden rytmi on selkeä. Talviaikaan 
poroja	hoidetaan	aitauksessa	3-4	kuukaut-
ta. Talviruokintakausi on yrittäjälle kal-
lein	aika,	mutta	näin	porot	ovat	poissa	peto-
jen	ulottuvilta	ja	saavat	parhaan	mahdollisen	
ravinnon. Hyvä ravinto on tärkeää etenkin 
naaraille,	jotka	ovat	kantavina.	Kesän	ajaksi	
porot	siirretään	Pintamon	paliskunnan	alu-

POROMIES
eiden metsiin. 

Vasat	syntyvät	vapun	aikoihin,	nyt	nii-
tä syntyi satakunta. Näistä noin kymmenen 
prosenttia	jätetään	kasvamaan.	Juhannuk-
seen sijoittuu kesämerkintä. Kesäajan seu-
rannassa	on	käytössä	GPS-pantoja,	joilla	voi	
vähän	paikantaa	tokan	liikkeitä.	Syys/loka-
kuun	vaihteessa,	kelien	mukaan	porot	jälleen	
kasataan. Teurastus ja lihan käsittely hoi-
detaan	paliskunnan	yhteisessä	teurastamos-
sa,	jossa	ulkopuolinen	yrittäjä	hoitaa	työn	ja	
pakkaa	lihat.	Myös	kilpailutus	on	hoidettu	
yhdessä,	lihaa	myydään	sinne,	mistä	saadaan	
paras	hinta.	Hannun	lihoista	suurin	osa	kui-
tenkin menee omille vakioasiakkaille.

Joulukuun	alussa	porot	ovat	jälleen	omas-
sa aitauksessaan. Jälleen on edessä uuteen 
vasomiskauteen	valmistautuminen.	Ruokin-
ta	aamuin	ja	illoin,	säännölliset	rokotukset,	
terveyden	seuranta	–	poroja	pidetään	silmäl-
lä	aitauksessa	hyvin.	Rehua	poroa	kohden	
kuluu	kilo	päivässä.	Hannulla	on	vuokrapel-
toja	noin	kuusi	hehtaaria,	syksyllä	nostetaan	
lisäksi jäkälää Metsähallituksen mailta.

Suurin uhka pedot. Sataprosenttiseen	
vasatuottoon	on	vaikea	päästä,	pedot	vievät	
turhan	paljon	ja	tuotto	kärsii,	sanoo	Hannu.	
Ilves	ja	ahma	ovat	pahin	uhka	tällä	alueel-
la,	myös	susi	ja	karhu.	Pyyntilupa	pitäisi	saa-
da	heti,	eikä	vasta	kun	viisi	raatoa	on	kasas-
sa.	Eikä	kaikkia	raatoja	edes	löydetä	heti.	Jos	
käytäntö	olisi	toinen,	säästyisi	myös	valtion	
rahoja. 

Ammattikunta ikääntyy. Poromiesten	
keski-ikä	huitelee	pitkästi	yli	viidenkymme-
nen.	Sukupolvenvaihdokset	ovat	harvinai-
sempia.		-Ei	löydy	jatkajia,	sillä	tuottavuus	

ei	ole	samaa	luokkaa	kuin	aikaisemmin,	
sanoo	Hannu.	Investointeja	tarvitaan	poro-
jen	ostoon,	aitauksiin,	koneisiin	ja	huoltora-
kennelmiin.	Tarvitaan	myös	metsää.	Siksi	
on	tärkeää,	että	kuluissa	voi	säästää	esimer-
kiksi	kimppakoneilla.	Poromiehillä	on	hyvä	
yhteistyö.		Meidän	paliskunta	pitää	huolen,	
jotta	porot	eivät	aiheuttaisi	tuhoja.	Rakenne-
taan	riskialueiden	ympärille	aitoja	ja	enna-
koidaan muutkin riskit.

Kenelle sopii? Maaseudulla,	luonnos-
sa	viihtyvälle,	maatalouden	tai	muun	yri-
tystoiminnan	lisäksi,	sanoo	Hannu.	Minul-
la	on	vasta	vuoden	kokemus,	mutta	jo	nyt	
paljon	ideoita	jatkoon.	Tarkoitus	on	hank-
kia	lisää	poroja.		Toisen	poroisännän	kans-
sa	olemme	pohtineet	myös	oman	pienteuras-
tamon	perustamista.	Kasvua	tässä	kuitenkin	
olen	hakemassa.	Tulo	tulee	lihan	myynnistä,	
siksi	meille	poromiehille	Suomen	petopolitii-
kan ratkaisut ovat merkittäviä.

Aidattua tarhaa Aittokylässä on noin nel-
jä hehtaaria. Porot ovat siinä silmien alla, 
samoin koirat. Vieressä on myös vuokra-
lampi, jossa on istutettua kalaa. Pihapiiris-
sä on oma palvisauna.
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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	
Merikalastuksen valvonta 
Kalataloustarkastaja Unto Komulainen 
(virkavapaalla	31.8.2014	saakka,	 
sijaisena Jouko Moilanen) 
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 2014
Tämän julkaisun on rahoittanut 
Kainuun ELY-keskus.
Painosmäärä 46.000 kpl
Taitto Nina Karjalainen
Paino Kopijyvä

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	

Aktivaattori	Simo	Kemppainen 
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader 
puh.	050 434	0150 
simo.kemppainen@oulujarvileader.com

Viestintä: Maaseutuohjelmat tutuiksi –tiedon-
välityshanke,	tämänkin	lehden	kuvat	ja	jutut,	 
ellei	toisin	mainittu,	ohjelmatiedottaja	 
Marjo	Nousiainen,	puh.	050 524	3706 

Toimialue Kuhmo, Hyrynsalmi,  
Suomussalmi, Sotkamo ja Ristijärvi 
Kidekuja	2,	88610	Vuokatti

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

www.facebook.com/ 
leaderkainuussa

Yhteystiedot


