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Pääkirjoitus

�

Tällä kertaa tuntui vaikealta alkaa kirjoittamaan 
tätä pääkirjoitusta, kun viime ajat on tuntunut, 
että maaseutua koskeva politiikanteko ei tuo tul-

lessaan mitään hyvää. Tässäkin numerossa käsitellään 
tuota ”hajarakentamisen hallintaa” ja kuntaliitoksia. 
Syksyn aikana Hämeenkyrössä päätettiin pistää kou-
lujen ovia säppiin ihan urakalla, vaikka uuden uutu-
kainen kuntastrategia hehkuttaakin eläviä ja hyvinvoi-
via kyliä. Kaikkein näiden uutisten keskellä voi mennä 
usko ja luottamus siihen, että jatkossakin meillä suo-
malaisilla on mahdollisuus vapaasti valita haluamme-
ko asua maalla vai kaupungissa, tai jossain siltä väliltä, 
ilman että meidän oma yhteiskuntamme sen päättäi-
si puolestamme. 

Ajattelin, että kerään tähän uskonvahvistukseksi muu-
tamia otteita Sitran Maamerkit –ohjelman tiedotteis-
ta, jotka ovat saattaneet jäädä muissa medioissa vä-
hän vähemmälle huomiolle. 

Edelläkävijäkuluttajat ovat löytämässä maa-
seudun. Uudenlaiset kuluttajaryhmät kohdista-
vat maaseutuun aiempaa vaativampia ja mo-
nimuotoisempia toiveita. Ne yritykset ja kun-
nat, jotka ensimmäisenä tunnistavat uudet 
mahdollisuudet ja osaavat vastata uusien ku-
luttajaryhmien kysyntään tulevat olemaan tu-
levaisuuden menestyjiä. Tiedote, 28.4.2011 

Biotalous on tullut jäädäkseen. Tulevaisuudessa 
ihmisten hyvinvointi perustuu uusiutuvien luon-
nonvarojen kestävään ja monipuoliseen hyödyn-
tämiseen – ruoka, energia ja ravinteet tulevat lä-
heltä. Energia- ja ravinneomavaraisuutta paran-
taville, kestäville biotalouden lähiratkaisuille on 
kysyntää. Siirtyminen teollisesta tuotantoajatte-
lusta älykkääseen luonnonvarojen hallintaan on 
mahdollisuus koko Suomelle. Tiedote, 15.9.2011 

Maaseutu on mitä parhain onnellisuuspolitiikan 

•

•

•

Tervehdys Pirkan Kyliltä!
keino. Siellä on hyvinvointiylijäämää, jota riittäi-
si muillekin kuin nyt siellä asuville. Kaupungistu-
minen lienee saavuttanut lakipisteensä, ainakin 
asenteena, kertoo Sitran tuoreen julkaisun: ”Mai-
sema on, työ puuttuu”kirjoittaja kulutussosiologi 
Riitta Nieminen-Sundell.Tiedote,  18.5.2011

Pidetään jatkossakin ääntä itsestämme. Yhteiskunta 
olemme me kaikki suomalaiset.

Samalla haluan toivottaa teille kaikille oikein Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kyläluuta Marja 
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Pirkanmaan Vuoden Kylä 2011 
Kotala Virroilta

Kotala. Pohjois-Pirkanmaalla 
Virtain kaupungin kylistä itä-
puolelle sijoittuva kylä on n. 

430 vakituisen asukkaan kylä, josta 
löytyy edelleen kyläkoulu, ryhmä-
perhepäivähoito, kyläkauppa ja jo-
pa rautakauppa. Kesämökkiläiset li-
säävät kylän väkimäärän lähes kak-
sinkertaiseksi. Lisäksi Kotalan kosket 
tuovat kylään runsaasti urheilu- ja va-
paa-ajankalastajia eri puolilta maata.
 Kotalassa on tehty paljon oman 
kylän hyväksi. Viime vuosien aikana 
on kunnostettu uimaranta ja vene-
satama Poko ry:n avustuksella. Näin 
saatiin kyläläisille oma uimaranta ja 
uimakoulu saatiin samalla aloitta-

Pirkanmaan kyläpäiviä isännöi Marjatilan markkinoiden yhteydessä 
tänä vuonna Mahnala Hämeenkyröstä. Mahnala oli Pirkanmaan 

Vuoden Kylä viime vuonna. 

maan omalla kylällä. 
 Koululaisten iltapäivähoito toteu-
tettiin kahden vuoden ajan oman 
kylän voimin. Tämän jälkeen kunta 
on hoitanut palvelun. Kylä siis toimi 
tiennäyttäjänä. 
 Viime vuosien suuri hanke on 
ollut vanhan työväentalon osto ja 
kunnostus. Talon ostohinta ylitti yh-
distyksen vuosibudjetin monin ker-
roin. Kauppahintaa varten aloitet-
tiin järjestelmällinen rahankeräys. 
Järjestettiin romunkeräys, arpojen 
myyntiä ja haastekampanjaa pai-
kallislehden kanssa. Työ tuotti tu-
losta, ja talo saatiin ostettua ilman 
pankkilainaa. 

 Seuraavien vuosien aikana talo 
on kunnostettu sekä ulkoa että si-
sältä lukemattomien talkootyötun-
tien avulla ja oman kylän yrittäjiä 
käyttämällä. Talo siis saatiin säilytet-
tyä kylän yhdistävänä tekijänä, ku-
ten se satavuotisen historiansa aika-
na on aina ollutkin. 
 Kylällä järjestetään myös run-
saasti suosittuja tapahtumia. Joka-
vuotisia ovat äitienpäiväjuhlat ja 
isänpäivät, joulu- ja kesätorit sekä 
Kotalan Koskien hölkkä johon saa-
puu maratoonareita aina eteläistä 
suomea myöten. 
 Tämän kesän toritapahtuma on 
nimetty Kotalan karhumarkkinoiksi. Onhan Kotala tunnetun karhunkaa-

taja Martti Kitusen kotikylä. Virtain 
karhupeijaisperinne on lähtöisin 
Kotalasta, ja nyt sitä palautetaan 
juurilleen. Samaa perinnettä vie-
dään eteenpäin Martti Kitusen uh-
rikuusesta tehdyillä karhupatsail-
la, jotka luovutetaan kaikille kylään 
syntyville vauvoille ja kylässä vierai-
leville merkkihenkilöille. 
 Kotalan kyläyhdistyksen sihtee-
ri Aulikki Länsiaho kertoo, että ky-
lässä on aina yhteisvoimin saatu pi-
dettyä se mikä on koettu tärkeäksi 
ja tarpeelliseksi. Näistä hyvinä esi-
merkkeinä ovat koulu ja kauppa. Eli 
jos on ollut tarve, on myös löytynyt 
tahtoa sen toteuttamiseksi. 
 Kotalaan muuttaja saa itse päät-
tää haluaako olla muilta rauhassa 
vai osallistua kylän toimintaan, mo-
lempiin on mahdollisuus. 
 Kotala on puhdasta maaseutua, 
mutta kuitenkin lyhyen matkan pääs-
sä kaikesta. Kaiken kaikkiaan hyvä 
paikka olla ja asua. Ja kehtaa sanoa 
että on Kotalasta!

Kotalalaiset juhlimassa palkintoaan Marjatilan markkinoilla Mahnalassa. 
Puhetta pitämässä kyläyhdistyksen sihteeri Aulikki Länsiaho. Kuva: AdPaja Oy

Vuoden kylän valintaraadissa olivat mukana Heidi Rämö Pir-
kanmaan liitosta, Päivi Kiviranta Hämeen 4H –piiristä, Jutta Ahro 

Pirkanmaan ProAgria/Maa – ja kotitalousnaisista, Mari Kola Pohjas-
lahdelta sekä Marja Vehnämaa Pirkan Kylistä. 

Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2011, kunniamaininnan saavat kylät, 
Vuoden Maaseututoimija 2011 ja Kylätoiminnan tiennäyttäjät palkit-
tiin 4.9.2011 paikalliskehittäjien valtakunnallisessa LOKAALI-juhlase-
minaarissa Raaseporissa. 

Vuoden kylä 2011: teijon alueen kylät  
(Teijo, Mutainen, Kirjakkala, Mathildedal) (Salo, Varsinais-Suomi)

Kunniamaininta Vuoden Kylä 2011:  
Hauhon Wanha Raitti (Hämeenlinna, Häme)

Kunniamaininta Vuoden Kylä 2011:  
Hokka (Kangasniemi, Etelä-Savo)

Vuoden Maaseututoimija 2011:  
antero lehikoinen (Polvijärvi, Pohjois-Karjala)

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä:  
Ritva Kämäräinen (Rantasalmi, Etelä-Savo)

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä:  
Veikko Kokkonen (Parikkala, Etelä-Karjala)

Kylätoiminnan Tiennäyttäjä:  
Pertti Lehtinen (Pinsiö, Pirkanmaa)

Palkitsemisen päätteeksi laulettiin yhteislauluna 
”Me ollaan sankareita kaikki”. 
Kuva: Veera Ritola

Markkinayleisöä. 
Kuva Veera Ritola
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Kuulumisia Arkadianmäeltä

Pertti Lehtinen, ansioitunut ky-
lätoimija, palkittiin Raasepo-
rissa Lokaalissa kylätoimijoi-

den valtakunnallisessa juhlassa Ky-
lätoiminnan tiennäyttäjänä
 Pertti Lehtinen muutti 1970 –lu-
vun lopulla Pinsiöön, joka on kol-
men kunnan Hämeenkyrön, Ylöjär-
ven ja Nokian alueella oleva kylä. 
”Pinsiöstä ei sitten lähdetä”. Näin 
ajatteli kolmannen polven siankas-
vattaja Pertti Lehtinen muuttaes-
saan kylään 38 vuotta sitten. 
 – Ajatus on edelleen sama, va-
kuuttaa Lehtinen.
 Toimelias ja idearikas tulokas ei 
oikein saanut vastakaikua perintei-
sessä Maamiesseurassa. Pertti pe-

rusti heti tullessaan Pelimannit ja 
harrastajanäyttämötoiminnan. Sa-
malla syntyi Pinsiö-Seura ry koor-
dinoimaan harrastustoimintaa. 
 Seurasta muotoutui sittemmin 
kyläyhdistys, joka on hoitanut ky-
län asioita aina vesiosuuskunnan 
perustamisesta päivähoidon jär-
jestämiseen saakka. 
 Pertti Lehtisen ansioiksi voidaan 
lukea mm. 1916 rakennetun kou-
lurakennuksen pelastumisen, lu-
kemattomien tapahtumien ide-
oinnit, sekä vanhoihin sorakuop-
piin tehdyt maataideteokset, jotka 
ovat tunnetumpia maailmalla kuin 
Suomessa. 
 Pertti on tehnyt kylää tutuksi ai-

na presidenttitasolla asti. Esimerk-
keinä Porua ja villoja –tapahtu-
massa luovutetut villasukat Mau-
no Koivistolle ja Martti Ahtisaaren 
vierailu kylässä 1996. 
 Vaikka sairauden takia on tah-
ti viime vuosina hidastunut, hän 
toimii aktiivisesti eri yhdistyksissä. 
Viimeisin hänen ideoistaan, jota 
Pinsiö-Seura nyt toteuttaa on kel-
lotapulin rakennuttaminen Pinsiön 
vuonna 1951 valmistuneen kirkon 
yhteyteen, varojen keräys on hy-
vässä vauhdissa. 
 Syksyllä mm. valmistettiin ja mais-
teltiin rosvopaistia kylän voimin Per-
tin toimiessa opettajan ja mestari-
na.  

Pertti Lehtinen vastaanottamassa ansioi-
tuneen kylätoimijan palkintoa Marjatilan 
markkinoilla Mahnalassa. Kunniakirjaa 
ojentamassa Marja Vehnämaa ja kukkien 
kanssa Mari Kola.Kuva: AdPaja Oy

työ lainsäätäjänä on suurimmalta osaltaan EU:n an-
tamien direktiivien ja asetusten sovittamista Suomen 
lainsäädäntöön. Talousvaliokunnassa viimeisempiä 

suurempia asioita ovat olleet rikkidirektiivi, polttoaineve-
rojen harmonisointi sekä EU:n koheesiopolitiikka eli alue-
kehittämisrahojen uuden ohjelmakauden asiat. Lakivalio-
kunnassa on käsitelty adoptiolain ja rikoslain uudistuksia. 
Kotimaisen lainsäädännön osalta käsittelyssä on koko syk-
syn aikana ollut uuden hallituksen ohjelma ja siihen liittyvä 
vuoden 2012 talousarvio sekä tulevien vuosien kehysbud-
jetti. Valitettavan monet budjettileikkaukset ja veronkoro-
tukset kohdistuvat pikkukaupunkien, kylien ja maaseudun 
elinvoimaisuuteen.

Hallituksen tiukat tavoitteet kuntauudistuksesta tuovat 
myös muutoksia ja haasteita kylien toimintaan. Tavoittee-
na oleva vahvojen peruskuntien verkosto vie maaseudun 
palvelut kauemmaksi, mikäli kylien toimintaa ei kehitetä 
samanaikaisesti myös lähipalveluiden tuottajina. Kuntalii-
toksia toteutui jo edellisen hallituksen aikana toistasataa 
ja vastaavasti kylien määrä kasvoi. Valitettavan monessa 
tapauksessa vanhojen kuntakeskusten eli nykyisten kylien 
palvelutaso on romahtanut ja lähidemokratia heikenty-
nyt. On todella hyvä, että Suomen Kylätoiminta ry on nos-
tanut vahvasti esille kylien ja kuntien välisen suhteen ja ta-
voitteen, että kylien asema olisi myös laissa säädetty.

Marraskuun puolivälissä hyväksyimme eduskunnassa lain, 
jonka mukaan maaseudun ja kylien kehittämisyksikkö siir-
tyy maa- ja metsätalousministeriöstä työ- ja elinkeinomi-
nisteriöön eli Uusitalon Eeron johtama kehittämisyksik-
kö vaihtaa toiseen ministeriöön. TEM:ssä on hyvä kehittä-
misympäristö ja vahvat voimavarat mm. yritystoiminnan 
kehittämiseen. Toivon, että yli hallintoalojen menevä yh-
teistyö jatkuu hedelmällisenä ja hankehallinnon turhaa 
byrokratiaa voidaan keventää. Suurin huoleni on kuiten-
kin toiminnan rahoitus. Budjetissa olevia määrärahoja on 
leikattu ensi vuodelta ja seuraavien vuosien kehyksestä, 
vaikka tässä muutostilanteessa rahoituksen riittävyys oli-
si olennainen asia. 

Pirkanmaalla on puhuttanut Tampereen keskusseudun 
MAL-sopimus ja siihen liittyvä maaseutualueiden pysyvän 
rakentamisen rajoittaminen. Muilta osiltaan MAL- sopi-
mus on hyvä ja se lisää keskusseudun kuntien yhteistyötä, 
mutta maaseudun rakentamisen rajoittaminen on valta-
kunnantasolla kireintä. Nykyinen ja edellinenkin asunto-
ministeri ovat minulle sanoneet, että rakentamisen ra-
joittaminen on tarkoitettu metropolialueen reuna-alueil-
le joille kaava voi vielä laajentua eikä sen tule koskea koko 
maaseutualuetta kuten Pirkanmaalla on nähty. Rakennus-

lainsäädännöstä 
kylän kehittämiseen

rajoitukset ovat jo kohdentuneet eläviin kyliin ja vanhoille 
rakennuspaikoille, mikä on täysin käsittämätöntä.

Kyläkaava aktivoi kylää. Pohjaslahden kylän kyläkaava on 
viimeistä näyttö vaille lainvoimainen. Kaavan avulla saim-
me useita uusia yksityisiä pysyvien asuntojen tontteja se-
kä teollisuustontteja kylään. Kaava auttoi myös kyläalueen 
palveluiden, elinkeinojen ja infran suunnittelussa mm. 
kunnallisen jätevesijärjestelmän rakentaminen. Kaavan 
onnistumisen edellytys on hyvä yhteistyö kaupungin ja 
kaupungin kaavoitusarkkitehdin kanssa. Kaavatyötä edel-
si maakunnan ja ympäristöministeriön vetämät hankkeet, 
joilla saatiin hyvä pohjatyö tehtyä.  Elävän kaavan toteut-
tajina toimivat aktiiviset kylän asukkaat itse. Pirkanmaan 
Vuoden kylä 2009 -palkinto antoi vielä lisäpotkua kylän 
markkinointiin ja saimme muutamia uusia asukkaita. Kii-
tos vielä Pirkan Kylät ry:lle huomionosoituksesta. Onnitte-
lut myös naapurikylään Kotalaan Vuoden kylä 2011 -huo-
miosta, parannetaan yhteistyötä entisestään.

Uskon että kylissä on tulevaisuuden voima-
vara, mutta jatkuva aktivointi on tarpeen. 
Olen osaltani ollut mukana aktiivises-
ti Ylä-Pirkanmaan kylien kehittämisessä 
alueen toimintaryhmän perustamisesta 
lähtien. Toimintaryhmät ovat tehneet ar-
vokasta työtä kylien ja maaseudun elinvoi-
maisuuden nostamiseksi. Kiitos niistä mo-
nista kehittämishankkeista, joihin ky-
lissä olemme rahoitusta saaneet. 
Leader-rahoitus on toimiva malli 
ja toivon sen jatkuvan uudella ra-
hoituskaudella - tietenkin kevy-
emmällä byrokratialla. 

Haasteita meillä kylissä riittää, 
mutta hyvällä yhteistyöllä, te-
kemisen hengellä, vapaaeh-
toistyöllä sekä hyvällä huu-
morilla pidämme kylät pit-
kään elinvoimaisina.

Hyvää Joulun odotusta 
ja Onnellisempaa 
vuotta 2012.

Arto Pirttilahti
kansanedustaja, 
Pohjaslahden kylä

Ansioitunut kylätoimija ja Kylätoiminnan tiennäyttäjä 

Pertti Lehtinen Pinsiöstä, Nokialta

Raaseporissa palkitut Kylätoiminnan tiennäyttäjät 
ja Vuoden maaseututoimija. Vasemmalta Veikko 

Kokkonen, Ritva Kämäräinen, Pertti Lehtinen ja 
Antero Lehikoinen. Kuva: Pirja Peltomäki
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Kevättalvella saatiin maaseutua 
olennaisesti koskevia uutisia, joi-
den alkuperä oli Tampereen kau-
punkiseutu eli Tampereen, Nokian, 
Ylöjärven, Oriveden, Pirkkalan, Kan-
gasalan, Lempäälän ja Vesilahden 
seutuyhteistyötä tekevä instanssi, 
josta puhekielessä usein käytettään 
nimitystä seutuhallitus. 
 Uutinen koski kuusisivuista 
suunnitelmaa, joka kulkee nimel-
lä ”Seudulliset periaatteet yhdys-
kuntarakenteen hajautumisen eh-
käisemiseksi, ehdotus”. Tämäkin 
suunnitelma pohjaa kuntien alle-

Hajarakentamisen hallinta 
ja kylien yhteistyö

kirjoittamaan MAL-sopimukseen 
(maankäyttö, asuminen ja liiken-
ne), jonka yksi keskeinen tavoite 
on yhdyskuntarakenteen eheyttä-
minen. 
 Periaate-ehdotus ei äkkilukemal-
ta vaikuttanut kovin kummoiselta, 
suunnitelmassa kun todetaan esi-
merkiksi, että hajarakentamisen 
hallinnalla ohjataan rakentamis-
ta kyliin tukemaan kyläasutusta ja 
maaseudun elinkelpoisuutta. Mut-
ta kun ehdotuksen lukee ajatuksel-
la toisen ja kolmannen kerran, al-
kaa ymmärtää, että maaseudulle 

rakentaminen ja muutto vaikeutu-
vat merkittävästi, mikäli ehdotuk-
sen keinot otetaan käyttöön.
 Toimenpide-ehdotuksissa esite-
tään ratkaisuksi mm. vyöhykesuun-
nittelua ja lupapolitiikan uudista-
mista niin, että suunnittelutarve-
ratkaisuja koskeva lupavalmistelu 
siirrettäisiin kunnissa virkamiehille. 
 Vyöhykesuunnittelun kohdalla 
ehdotus esittää, että kylät jaetaan 
eri kriteereiden perusteella pal-
velukyliin, kylämäisiin alueisiin ja 
maaseutumaisiin alueisiin. Useam-
man ihmisen tulkinnan mukaan – 

mukana mm. lainoppinut ja virka-
mies – tämä tarkoittaisi käytännös-
sä sitä, että Teiskossa saisi jatkossa 
rakentaa vain Terälahden kylään. 
 Aamulehdessä toukokuun 13. 
päivänä julkaistuun Kangasalan 
karttaan (lähde Kangasalan kunnan 
kaavoitusarkkitehti) on tehty mer-
kintöjä lievealueista, asemakaavois-
ta ja vyöhykesuunnittelun kriteerei-
den mukaisista palvelukylistä ja ky-
lämäisistä alueista. Kokonaan ilman 
merkintää ovat mm. Ihari ja Saari-
kylät – niihin ei siis enää saisi oma-
kotitaloja rakentaa.
 Uutisen kuultuamme päätimme 
kyläkehittäjäkollegoiden, Marjukka 
Lähdekorpi-Ojalan ja Marja Vehnä-
maan, kanssa järjestää tilaisuuden 
aiheesta kaikille kiinnostuneille, 
jossa olisi alustukset sekä kaavoit-
tajan että maaseutukehittäjän nä-
kökulmasta. 
 Pirkanmaan kyläasiamies Vehnä-
maa teki töitä hartiavoimin saadak-
seen paikalle jonkun suunnittelija-
puolen edustajista, tuloksetta. Ti-
laisuus jouduttiin perumaan, koska 
ketään ei saatu paikalle. 
 Seutujohtaja Nurminen kertoi 
minulle myöhemmin, että hän ei 

ollut saanut tietoa asiasta – tuntuu 
tiedonkulku tökkivän pienemmäs-
säkin organisaatiossa, kun tieto ei 
ollut kulkenut seutusihteeriltä seu-
tujohtajalle alle kymmenen hengen 
työyhteisössä.
 Keväämmällä muutama huo-
lestunut teiskolainen halusi teh-
dä asian eteen jotakin, ja niin jär-
jestettiin Ahlmanilla huhtikuun 28. 
päivä tilaisuus, johon kutsu osoitet-
tiin kaikille kaupunkiseudun kylien 
edustajille. Kutsujina toimivat Te-
rälahden Seutu ry:n puheenjohta-
ja Matti Järvinen ja allekirjoittanut. 
Tilaisuuteen osallistui lähes 80 hen-
keä, mukana kyläihmisiä eri kyliltä 
kaikista alueen kunnista. 
 Tilaisuudessa hyväksyttiin julki-
lausuma otsikolla ”Tampereen seu-
dun kylät erittäin huolissaan - seu-
tuhallituksen ehdotus näivettäisi 
maaseudun ja sen kylät”, ja se toi-
mitettiin julkisuuteen. 
 Tilaisuudessa myös valittiin ns. 
kylien työryhmä, joka koostuu jo-
kaisen kunnan alueen edustajasta 
sekä muutamasta asiantuntijajäse-
nestä. Työryhmään kuuluvat Mat-
ti Järvinen (Teisko/Tampere), Esa 
Alanne (Taivalkunta/Nokia), Rai-

li Naskali (Sankila/Pirkkala), Esko 
Arola (Takamaa/Ylöjärvi), Ari Suti-
nen (Eräjärvi/Orivesi), Hannu Karp-
pila (MTK, Tohkala/Kangasala), Juha 
Kuisma (Lastunen/Lempäälä), Mar-
jukka Lähdekorpi-Ojala (Kyläsihtee-
ri, Rämsöö/Vesilahti), Miika Buckt-
man (MHY Pohjois-Pirkka, Länsi-
Suomen Metsänomistajien liitto), 
Visa Merikoski (MTK-Pirkanmaa) ja 
Heikki Taulaniemi (asianajotoimis-
to Alfa Oy). Minut kyläasiamiehenä 
pyydettiin ryhmälle sihteeriksi.
 Työryhmän ensimmäinen ko-
koontuminen sovittiin pidettäväksi 
toukokuun 12. päivä. Ryhmän kes-
ken sovittiin myös, että kukin hank-
kii kokoontumisiin tarvittaessa it-
selleen varahenkilön, ja niinpä ryh-
män toiminnassa ovat jo tuosta 
tapaamisesta olleet mukana Antti 
Uusi-Rasi Onkemäen kyläkerhosta 
Vesilahdelta Lähdekorpi-Ojalan va-
rahenkilönä sekä Marita Salminen 
Takamaan kyläyhdistyksestä Ylöjär-
veltä Arolan varahenkilönä. 
 Tuossa kokoontumisessa valmis-
teltiin paperi otsikolla ”Näkökohtia 
keskusteluun ns. hajarakentamisen 
hallinnasta”, joka sisälsi ajatuksia 
kylien määrittelyn tärkeydestä, 

Ahlmanin auditorio täyttyi huolestuneista kyläihmisistä huhtikuun lopulla 
järjestetyssä kyläyhdistysten kokoontumisessa. Kuva Kari Kylkilahti.

– On kovin vaikea ymmärtää, miksi tällaisessa 
maassa, jossa tilaa on, ihmiset koetetaan 
väen väkisin tunkea asumaan tiiviisti 
rakennettuihin ”muurahaispesiin”. 

Tätä ”eheyttämistä” tehdään ekologisuuden 
ja taloudellisuuden nimissä, vaikka 
tutkimustietoa on olemassa näiden 
perusteiden ontuvuudesta.



rakennuslupien päätöksenteon säi-
lyttämisestä luottamusmiehillä, ky-
läyleiskaavojen käyttöönotosta se-
kä kuulemisen ja tiedottamisen 
oleellisuudesta. Tämä annettiin tie-
doksi kuntapäättäjille.
 Seututoimiston pyytäessä kun-
nilta lausuntoja periaate-ehdotuk-
seensa, olivat myös kylät aktiivisia. 
Kylien yhdistykset laativat kuntiin 
kannanottoja yhdessä ja erikseen, 
osa pyydettäessä ja muut pyytä-
mättä. 
 Lehdissä kirjoitettiin kesän mit-
taan runsaasti aiheesta, paitsi toi-
mittajien toimesta, myös monen 
kyläläisen ja yksittäisen kansalai-
sen lähtökohdista. Työryhmä on 
kokoontunut toukokuisen tapaami-
sen jälkeen vielä neljä kertaa itse-
näisesti. 
 On seurattu asian etenemistä 
kunnittain, pidetty puskaradio kuu-
mana ja otettu yhteyksiä myös luot-
tamusmiehiin, koko ajan korostaen 
asianmukaisen kuulemismenette-
lyn tarvetta – että kysyttäisiin maa-
seudun asukkailta mielipidettä, kun 
kerran heidän kotiympäristöstänsä 
on kyse.
 Ylöjärvellä toimivan SVYE-hank-
keen kyläsihteeri Katri Halttunen 
järjesti kesäkuussa tilaisuuden ha-
jarakentamisesta, joka oli tarkoitet-
tu keskustelevaksi kokoontumisek-
si kylien, päättäjien ja kansalaisten 
kesken. Valtuustosali täyttyi ihmi-
sistä, ja paikalle oli tällä kertaa saa-
tu kunnon edustus seututoimistos-
takin, kuulolla oli myös moni työ-
ryhmäläisistä. 
 Ikävä kyllä keskustelu jäi aika vä-
hiin, kysymyksiin ei saatu oikein täs-
mällisiä vastauksia ja Ylöjärven kaa-
voittaja totesi, että me (kyläläiset ja 
muut) olemme ymmärtäneet pa-
perin väärin. Jos kymmenet ihmi-
set ymmärtävät tekstiä väärin, voi-
ko vika olla lukijassa?
 Työryhmä pyysi ja myös sai elo-
kuussa käydä tapaamassa maa-
kuntajohtaja Esa Halmetta Pirkan-
maan liitossa. Tapaamisessa kerrot-
tiin huoli maaseudusta ja tällaisen 
suunnittelun vaikutuksista. Lohdut-
tavaa oli kuulla asiantuntijan totea-
van, että tällaisella suunnittelul-
la ja kuntien sopimuksilla ei kaikes-
ta huolimatta voida kävellä laissa 
määriteltyjen oikeuksien yli. Mutta, 

tällaisista periaatepäätöksistä tulee 
usein ”vallitseva tapa”, jota kuiten-
kin käytännön tasolla noudatetaan. 
Ikävä kyllä.
 Tampereen kaupunkia lukuun ot-
tamatta kunnat antoivat lausunton-
sa elokuuhun mennessä. Osa lau-
sunnoista oli myönteisiä periaat-
teita kohtaan, pari taas enemmän 
sillä kannalla, että moisille periaat-
teille ei ole tarvetta. Siitä sentään 
kunnat ovat olleet suht yksimieli-
siä, että lupavalmistelun siirtämi-
nen viranhaltijoille ei ole tarpeellis-
ta. Tampereen kaupunginhallitus ei 
ole vieläkään (nyt tätä kirjoittaessa-
ni marraskuun lopussa) antanut kä-
sitellyt asiaa kokouksessaan lopulli-
seen lausuntoon saakka.
 Syksymmällä työryhmä päätti lä-
hestyä seututoimistoa kirjeellä, jos-
sa pyydettiin kylien kirjallista kuule-
mista arvioitaessa kylien kehitystä, 
työseminaarin järjestämistä aihees-
ta sekä lisäksi kahden kyliä edusta-
van asiantuntijan ottamista mu-
kaan valmistelevaan työryhmään. 
Lisäksi tarjottiin mahdollisuutta se-
lostaa maaseudun kehittämisen 
taustalla toimivaa järjestelmää. Kir-
jeen johdosta työryhmä sai seutu-
johtaja Nurmiselta kutsun keskus-
telutilaisuuteen seututoimistolle 
lokakuun lopulle. 
 Tilaisuudessa meille esiteltiin pe-
riaatteet, jonka jälkeen käytimme 
useita puheenvuoroja tuodaksem-
me esille näkemiämme epäkohtia 
tässä suunnittelussa, sekä yleen-
sä maaseututietoutta elinkeino-
jen, asumisen, harrastamisen sekä 
maaseudun kehittämisen näkökul-
mista – seututoimiston suunnitel-
mista kun ei voi olla huomaamatta 
tiedon puutetta nykyajan maaseu-
dun elämänmenosta. Lopuksi esi-
timme jälleen kerran, että valmis-
telu täytyy aloittaa alusta asianmu-
kaisen kuulemisen kera.
 Työryhmä on juuri antanut kor-
jauksensa tilaisuudesta laadittuun 
muistioon. Sen laatineen seututoi-
miston edustajan näkemys tilaisuu-
den kulusta kun eroaa työryhmän 
näkemyksestä. Seutuhallitus on ko-
koontunut tuon tilaisuuden jälkeen 
ja päätöksessään todennut, että 
”jatkovalmistelussa valmistelutyö-
ryhmä kuulee eri sidosryhmiä tar-
peen mukaan”. Ei siis ihan se tulos, 

mitä toivoimme. 
 Monessa kunnassa on myös me-
neillään rakennusjärjestyksen uusi-
minen joka liittyy kiinteästi asiaan, 
joten seurattavaa riittää, ja työryh-
män työ jatkuu.
 Asia on hyvin moninainen ja sii-
hen liittyy paljon politiikkaa, josta 
tällainen tavallinen tallaaja ei edes 
tiedä. Näin maaseutufanina ja ky-
liä työkseen kannustavana on kovin 
vaikea ymmärtää, miksi tällaisessa 
maassa, jossa tilaa on, ihmiset ko-
etetaan väen väkisin tunkea asu-
maan tiiviisti rakennettuihin ”muu-
rahaispesiin”. Tätä ”eheyttämistä” 
tehdään ekologisuuden ja taloudel-
lisuuden nimissä, vaikka tutkimus-
tietoa on olemassa näiden perus-
teiden ontuvuudesta. 
 Kovin surullista on myös, että 
maaseudun kehitystä estetään täl-
lä tavoin – vaikka samaan aikaan 
toisella kädellä yhteiskunta ja EU 
satsaavat satoja miljoonia euroja 
maaseudun kehittämiseen. Ja en-
nen kaikkea ihmisten vapautta va-
lita asuinpaikkansa rajoitetaan tällä 
tavalla, vaikka samaan aikaan lipu-
tetaan ekologisuuden, biopoltto-
aineiden, lähiruoan ja green caren 
puolesta. Täytyyhän maalla saada 
asua toteuttamassa näitä asioita! 
 Jälleen kerran viittaan SITRAn 
tutkimukseen, jonka mukaan noin 
kolmannes 18–24 -vuotiaista nuo-
rista uskoo asuvansa maaseudulla 
kymmenen vuoden kuluttua. Ei tu-
le onnistumaan tällä suunnittelulla. 
 Koska vihdoin alettaisiin maaseu-
tu nähdä sinä voimavarana ja moni-
puolisena mahdollisuuksien ympä-
ristönä joka se on, eikä riippakivenä 
ja ankeana yhteiskunnan varojen 
tuhlaajana?

Anna Kulmakorpi
Kyläkoordinaattori
KyläNyt-hanke / Kantri ry

Ps. Periaate-ehdotuksen ja muita 
edellä mainittuja dokumentteja on 
luettavissa verkossa mm. osoittees-
sa http://www.teisko.fi/seutuhalli-
tus.htm, mikäli haluat tutustua asi-
aan tarkemmin.

Yhdeksän hyvää, kymmenen kaunista

Vaikka kuntaliitoksia on Suomessa tehty jo vuosikym-
menten ajan, on aihe päivä päivältä yhä ajankohtai-
sempi. Jos oma kunta ei ole vielä ollut mukana muu-

toksessa, tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti näin 
käymään. Tämä on ainakin Jyrki Kataisen hallituksen kunta-
uudistuksen lähtökohta.

Suurta uudistusta valmisteltaessa olisi hyvä ottaa oppia 
aiempien liitosten kokemuksista. Perehdyin maa- ja met-
sätalousministeriön rahoittamassa tutkimuksessa vuosina 
2001–2009 toteutettujen maaseutu–kaupunki -kuntalii-
tosten vaiheisiin erityisesti liitossopimusten näkökulmasta. 
Kävin läpi 45 liitosta, joissa oli mukana yhteensä 71 kuntaa 
ja 48 kaupunkia. Tutkimusjulkaisun nimi Yhdeksän hyvää ja 
kymmenen kaunista sisältää viittauksen tuloksiin. 

Tehdyille kuntaliitoksille on 2000-luvulla ollut tyypillistä pie-
nen liitoskunnan taloudellinen ahdinko tai kunnan sijainti 
aivan kaupungin tuntumassa. Yhdistymisen tavoitteena on 
ollut vetovoimaisen keskuksen luominen. Liitoksella on ha-
luttu turvata alueen palvelut ja myönteinen väestönkehitys. 
Kylien elinvoimaisuus ja maaseudun mahdollisuudet on kir-
jattu uuden kunnan tärkeiksi asioiksi.

Kuntaliitokset ovat vuosien varrella myös muuttuneet. Lii-
tossopimukset olivat aiemmin varsin yksityiskohtaisia ja 
yhdistymisen valmisteluun käytettiin paljon aikaa. Myös 
neuvoa-antavat kansanäänestykset olivat tavallisia. Paras-
hanke ja jatkuva huoli yhdistymisavustusten päättymisestä 
on viime vuosina lisännyt selvästi muutosvauhtia. Yhä use-
ammin ratkaisuna on ollut monivaiheisen ja sekavan selvit-
telyn jälkeen nopeasti syntynyt monikuntaliitos. 

Kuntaliitos voi onnistua hyvin tai huonosti. Onnistunees-
sa liitoksessa kuntalainen ei huomaa arjessaan juurikaan 
muutosta aiempaan. Epäonnistuneessa liitoksessa alueiden 
tasapuolisuutta korostavan sopimuksen henki katoaa koko-
naan heti tai ajan myötä. Alueen väestökato jatkuu, vaikka 
liitoksella tähdättiin päinvastaiseen kehitykseen. Lupaukset 
on unohdettu ja asukkaat ovat katkeria.

Etenkin viimeaikaisissa monikuntaliitoksissa palveluverk-
koselvitykset ovat olleet arkipäivää ja lupaukset palvelujen 

Kuntaliitoskeskusteluun 
tarvitaan lisää 
kriittisyyttä

säilymisestä ovat vaihtuneet asukkaiden taisteluksi lähi-
palvelujen puolesta. Puheet kylien kehittämisestä ja maa-
seudun huomioon ottamisesta tuntuvat ristiriitaisilta, jos 
samaan aikaan valmistellaan suuria muutoksia maaseudun 
koulu-, terveysasema-, kirjasto-, liikuntapaikka- ja museo-
verkkoihin.

Kuntaliitosten valmisteluun tulisikin saada paljon nykyistä 
enemmän kriittisyyttä ja uudenlaista otetta. Kuntalaisia pi-
täisi kuunnella valmisteluvaiheessa herkällä korvalla ja yh-
distymisen hyvät ja huonot puolet tulisi ottaa tasavertaises-
ti esiin. Vain avoimella ja rakentavalla keskustelulla voidaan 
saavuttaa hyvä lopputulos.

Suomalaisen kuntaliitoskeskustelun taso on valitettavan 
heikko. Aihe herättää suuria intohimoja ja kuntalaisten 
mielipiteet ovat usein täysin vastakkaisia. Mustavalkoiset 
näkemykset eivät tue maaseudun kehittämistä. Jokaisella 
paikkakunnalla tulisi kuntaliitosasioissa etsiä yhteisesti hy-
väksyttyä näkemystä, jonka puolesta toimitaan. Kuntaliitok-
sen valmistelu tulisi olla aitoa vuoropuhelua.

Liitosalueen vaikutuskanavaksi esitetään usein kunnanosa-
hallintoa. Mahdollisuudet liitosalueen äänen kuulumiseen 
nykyisenkaltaisen lähidemokratian kautta ovat kuitenkin 
heikot. Asukaslautakunnat ja aluetoimikunnat antavat lau-
suntoja ja tekevät esityksiä, mutta todellista vaikutusvaltaa 
niillä ei ole. Lähidemokratian tärkein osa eli asukkaiden 
mielipiteen todellinen huomioon ottaminen jää tavallisesti 
toteutumatta. 

Kuntaliitosta suunniteltaessa tulisi toimia harkitusti ja eri 
tekijöitä perusteellisesti arvioiden. Valmisteluvaiheessa 
tulisi katsoa pitkälle tulevaisuuteen, jopa kymmenien vuo-
sien päähän. Uuden kunnan peruslähtökohtana tulisi olla 
kunnan kaikkien osa-alueiden tasapuolinen kehittäminen. 
Nähtäväksi jää, miten tuleva kuntauudistus ja uusi kuntalaki 
ottavat nämä vaatimukset huomioon.

Kari Leinamo
tutkija
Vaasan yliopisto

10 11



12 1�

Kevättalvella 2011 mietimme 
Huhdin kyläyhdistyksen ko-
kouksissa mitä uutta toimin-

taa voisimme saada aikaiseksi ky-
läämme. Urjalan Asemalla sijaitsee 
vanhasta soramontusta maisemoi-
tu Lammiharjun ulkoilualue, jota 
olemme yhdessä Urjalan kunnan 
kanssa hoitaneet jo usean vuoden 
ajan. 
 Alueella on uimaranta, laavu, 
lasten leikkikenttä sekä 2 rantalen-
topallokenttää. Aluetta kiertävät 
pururadat, jotka talvella muuntau-
tuvat hiihtoladuiksi. Sorakuopan 
rinteet ovat olleet mainioita pulk-
kamäkiä. Alueella on jo nyt paljon 
käyttäjiä ympäri vuoden. 
 Ajatus entistä monipuolisem-
masta lähiliikuntapaikasta, joka 
houkuttelisi eri ikäisiä liikkujia viet-
tämään vapaa-aikaa Lammiharjul-
le alkoi hahmottua kevään aikana 
mieliimme entistä selvemmin. 
 Päätimme kesän 2011 aikana 
hankkia alueelle ulkoliikuntaväli-
neitä. Tarkoituksenamme oli hank-
kia vuosittain 1-2 uutta välinet-
tä oman taloutemme mukaisesti 
ja näin alue muotoutuisi hitaasti, 

Frisbeegolfia Urjalassa
mutta varmasti. 
 Aallon Ari kertoi kokouksissam-
me frisbeegolfista ja innosti meitä 
muita kyläyhdistyksen jäseniä lajiin 
myöskin tutustumaan. Lähikun-
tia kiertämällä ja alan kirjallisuut-
ta lukemalla alkoi laji tulla tutuksi 
ja innostus muillakin kasvaa. Fris-
beegolfhan olisi mitä mainioin lisä 
Lammiharjun ulkoilualueen tarjon-
taan. 
 Elokuussa Urjalan kunta järjesti 
oman kunnan kyläyhdistyksille ky-
läillan, jossa Eliisa Vesisenaho Pir-
kan Helmestä oli puhumassa mm. 
kylien mahdollisuudesta saada 
hankerahaa omiin projekteihinsa. 
Niinpä Pirkan Helmen Eliisan ja Jo-
annan ohjauksella lähdimme hake-
maan omalle frisbeegolfkentällem-
me hankeavustusta. 
 Hankkeemme toteuttamisaika 
on lokakuu 2011 – lokakuu 2013.  
Tällä hetkellä hankkeemme on 
myötätuulessa ja toivomme saa-
vamme lopullisen myöntävän pää-
töksen rahoituksesta mahdollisim-
man pian. Se mahdollistaa kentän 
rakentamisen nopeammalla aika-
taululla, kuin mihin olisimme ilman 

hankerahoitusta pystyneet. Hanke-
rahoitus tuo kenttäämme varmasti 
myös lisää laatua. 
 Tarkoituksemme on tehdä ul-
kopuolisen suunnitteluavun myö-
tä frisbeegolfkenttä, joka on tarkoi-
tettu niin aloittelijoille kuin vähän 
enemmän lajia harrastaneillekin 
frisbeegolfaajille. 
 Kentän ohessa Lammiharjulle tu-
lee jatkossa ulkoliikuntavälineitä, 
joista toivomme olevan myöskin 
iloa kaikille kuntalaisille. 
 Olemme iloisia, että lähiliikun-
tapaikka-ajatuksemme on lyhyes-
sä ajassa edistynyt näin isoin aske-
lin. Tiedämme, että edessä on vielä 
monia hikisiä talkootyötunteja la-
pion ja kynän varressa. Lopputulos 
siintää kuitenkin jo silmissä. Laadu-
kas lähiliikuntapaikka Lammiharjul-
la, joka tarjoaa kaikille urjalalaisille 
ja lähiseudun asukkaille maksut-
toman liikuntapaikan ympäri koko 
vuoden. 

Tervetuloa tutustumaan!

Huhdin Kyläyhdistys r.y./Urjala

Frisbeegolfiltaa vietettiin syksyllä Fenix –ohjelmapalveluiden 
Stefan Salokankaan johdolla.Kuva: Heidi Rytky

Täysi tohina päällä. Kuva Anna Toriseva

Kuva Anna Toriseva
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Kylätalot 
käyttöön-opas

Tein Kylätalot käyttöön -op-
paan Tampereen ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyönä.  
Opas on liiketalouden koulutus-
ohjelman maaseutuelinkeinojen 
markkinoinnin suuntautumis-
vaihtoehdon työ. 
 Tarkoituksena oli tuottaa ky-
lätalo-opas kylätaloja ylläpitä-
vien yhdistysten johtokunnille, 
sillä tarve oppaalle oli Kantrin 
mukaan olemassa. Toki oppaas-
ta hyötyvät muutkin, kuin johto-
kuntien jäsenet. Opasta voivat 
hyödyntää kaikki kylätalotoimin-
nassa mukana olevat henkilöt. 
 Prosessi lähti varsinaisesti liik-
keelle maaliskuussa 2011, jol-
loin tapasin Kantrin edustajat. 
Sain Kantrilta aihealueet op-
paaseen, mutta muuten minul-
la oli ns. vapaat kädet toteuttaa 
opas haluamallani tavalla. Kant-
rista toivottiin, että oppaasta tu-

lee helppokäyttöinen ja riittävän 
yksinkertainen, ei liian teoreet-
tinen. Tämä järjestely sopi mi-
nulle paremmin kuin hyvin, sillä 
tykkään kirjoittaa lyhyesti ja yti-
mekkäästi.
 Aloin kerätä tietoa annetuista 
aihealueista kirjoista ja Interne-
tistä. Samalla aloittelin kirjoitus-
prosessia. Kirjoitin aihealueista 
yksi kerrallaan kesän ajan kun-
nes huomasin, että minullahan 
on oppaan raakaversio valmis.  
Tämän jälkeen opasta hiottiin 
muutamaan otteeseen yhdes-
sä Kantrin edustajien kanssa ja 
lopulta koko opas olikin valmis 
syyskuussa 2011.
 Kylätalot käyttöön –opas on 
yleispätevä opas, joka koostuu 
useasta pienestä aihealueesta, 
jotka ovat markkinointi, hinnoit-
telu, yhdistysten vakuutukset, 
laskutus, turvallisuus, kiinteis-

tön ja pihan hoito, puhtaanapi-
to, jätehuolto, liputtaminen, ky-
lätalon vuokraaminen, vinkit 
kestävään kehitykseen ja kyläta-
lon käyttöideat. Opas siis sisäl-
tää niin talouteen kuin itse kylä-
taloonkin liittyviä aiheita. Lisäksi 
siinä on vinkkejä ja ideoita siitä, 
mitä taloilla voisi tehdä ja miten 
siellä voisi toimia ympäristöystä-
vällisesti. 
 Opas on riittävän yksityiskoh-
tainen, mutta kuitenkin yleispä-
tevä. Opasta ei siis ole suunnat-
tu millekään tietylle kylätalolle 
vaan sitä voivat hyödyntää kaik-
ki kylätalot. Opas on selkeä ja 
helppolukuinen. Siihen on koot-
tu paljon asioita ranskalaisilla vii-
voilla, joten sieltä löytää helpos-
ti hakemansa asian.
 Oppaan tekeminen oli mie-
lekästä, mutta myös haastavaa. 
En voinut ottaa mallia muista 

samanlaisista oppaista, sillä tie-
tääkseni sellaisia ei ole olemas-
sa. Lisäksi kylätalotoiminta on 
minulle itselleni täysin vierasta, 
kaupunkilainen kun olen. Tämä 
toi omat haasteensa oppaan te-
kemiseen. Toisaalta kaupunkilai-
suus oli minulle myös etu. Koska 

Kylätalot käyttöön –opas on ladattavissa
sähköisesti (PDF) osoitteessa:

http://www.kantriry.fi/doc/Kylatalo-opas.pdf
Opasta päivitetään tarpeen mukaan, ja palaute on erittäin tervetullutta! Sitä voi 
lähettää osoitteeseen anna.kulmakorpi@kantriry.fi
Viimeisin päivitys näkyy oppaan sivulta 2.

HUOM! Oppaaseen on varattu paljon tilaa muistiinpanoille sekä siihen voi täytel-
lä omaa taloa koskevia tietoja monessa kohdassa. Kannattaakin tulostella opas 
irtolehtinä kansioon, jolloin sivut on helppo vaihtaa kun tietoja päivitellään sekä 
lisätä muita dokumentteja oikeisiin kohtiin! 

en ole ollut mukana kylätalotoi-
minnassa, en pitänyt mitään asi-
oita itsestään selvyyksinä. Ennen 
kirjoitusprosessin alkua kävin tu-
tustumassa muutamaan kyläta-
loon, jotta sain hieman käsitystä 
siitä, millaisia kylätalot ylipää-
tään ovat.

 Itse olen tyytyväinen työn lop-
putulokseen. Toivon, että opas 
palvelee käyttäjiään ja että myös 
käyttäjät ovat tyytyväisiä oppaa-
seen.

Ilona Hussi
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Kylätalot kuntoon –hanke on ke-
väästä 2010 lähtien tarjonnut pir-
kanmaalaisille kylätaloille apua 
energiakulujen pienentämiseen ja 
jätevesijärjestelmän uusimiseen. 
 Parin vuoden kuluessa rei-
lun kymmenkunta taloa on saa-
nut opastusta ja tukea remontti-
hankkeisiin. Talojen väen kanssa 
on mietitty yhteistuumin tarpeelli-
sia toimia ja hanke on sen pohjalta 
auttanut parannustoimien kartoi-
tuksessa, remonttien suunnittelus-
sa ja rahoituksen hakemisessa.
 Matkan varrella kertyneet koke-
mukset koottiin kesän aikana ener-
gia- ja jätevesiremontissa auttavaksi 
Kylätalo kuntoon –oppaaksi. Syys-
kuussa julkaistu tietopaketti osoit-
tikin saman tien tarpeellisuutensa. 
Kysyntää on riittänyt ja opasta on 
tilattu ympäri Suomea aina Sodan-
kylää myöten. Ensimmäinen painos 
meni nopeasti ja toiselle erällekin 
riittää ottajia. Ilmainen opas on va-
paasti kylätaloaktiivien ja muiden 
kiinnostuneiden hyödynnettävissä.
 – Pääasiassa opasta on mennyt 
isompina erinä toimintaryhmille 
mutta aika paljon on tullut kysely-

Oppaasta 
apua kylätalon 
lämmityskulujen 
suitsimiseen

Viljakkalan Seurojentalossa korvattiin 
vanhat puhaltimet säteilylämmittimillä. 
Kuva Matti Pollari.

jä myös kyläyhdistyksiltä eri puolel-
ta Suomea. Ainakin tähän mennes-
sä palaute on ollut oikein kehuvaa. 
Toimintaryhmien puolelta on kom-
mentoitu, että nyt on tarjota taloil-
le jotain kättä pidempää, kertoo op-
paan energiaosuutta koonnut Matti 
Pollari Ekokumppanit Oy:stä.
 Tieto tulee tarpeeseen, sillä kylä-
talot ovat haastavia kohteita ener-
gia- ja jätevesiremontin kannalta. 
Opaskirja sisältää tietoa lisäeris-
tämisestä ja energiatehokkuuden 
parantamisesta, eri lämmitysjär-
jestelmistä sekä jätevesi- ja jäte-
huoltoasioista. Etenkin energiaky-
symykset tuntuvat askarruttavan 
kylätalojen väkeä. Energia- ja läm-
mitysasioita miettiessä kustannus-
tehokkaimman ratkaisun valitsemi-
nen vaatii paljon tietoa ja aktiivista 
selvitystyötä. Kylätalo kuntoon –
oppaan tavoitteena on auttaa juu-
ri tässä. 
 Yksiselitteisiä ja kaikenkattavia 
ratkaisuja kirjan avulla ei voi antaa 
mutta se toimii perustietopaketti-
na, joka pohjalta omalle talolle so-
pivaa ratkaisua on helpompi lähteä 
miettimään.

 – Sisällön puolesta kirjassa ei ole 
mitään uutta ja mullistavaa. Tieto 
on haalittu muista lähteistä mutta 
oppaan ansiona on sen kokoami-
nen kerralla yksiin kansiin. Nyt jo-
kaisen talon ei tarvitse aloittaa tie-
don etsimistä alkutekijöistä lähtien, 
Pollari jatkaa. 
 Lähtökohdaksi oppaassa on otet-
tu kustannusten minimoiminen ja 
säästäminen, mikä korostuu ener-
gia-asioissa. Ideana on, että en-
sin katsotaan mitä voidaan saavut-
taa nykyisen lämmityksen käyttöä 
tehostamalla ja hukkalämpöä vä-
hentämällä. Energiatehokkuuden 
parantamisessa korostetaan talkoo-
työnäkin onnistuvia ilmavuotojen 
tilkitsemistä ja kevyitä eristysratkai-
suja mittavien remonttien sijaan. 
Lämmitysjärjestelmän valinnassa 
taas olennaista on valita ja mitoit-
taa ratkaisu talon käytön ja käyttä-
jien mukaan. 
 – Jokaiseen taloon soveltuva rat-
kaisu on yksilöllinen. Varsinkin isom-
missa remonteissa kuten lämmitys-
järjestelmän uusimisessa tarvitaan 
paljon tietoa järjestelmän valinnas-
sa ja hankkimisessa. Väärä ratkai-

su voi pitkän päälle koitua kalliiksi. 
Oma näkemykseni on, että esimer-
kiksi energia-asioihin keskittyväl-
le kiinteistökohtaiselle neuvonnalle 
olisi tarvetta. Eri asia sitten on löy-
tyykö sille maksajia, Pollari pohtii.
 Asiatiedon seuraksi opas esit-
telee myös kylätaloilla toteutet-
tuja remontteja ja hankkeita. Ne 
havainnollistavat eri ratkaisujen to-
teutusta ja edellytyksiä. Remontti-
projektit voivat olla valtavia ponnis-
tuksia vapaaehtoisvoimin toimiville 
kyläyhdistyksille ja uskonvahvistus 
on tarpeen.
 – Esimerkit tuovat asiat lähem-
mäksi ja niistä voi ammentaa myös 
ideoita oman talon kehittämiseen. 
Naapurin onnistuminen luo uskoa 
omaankin projektiin ja miksei sa-
malla hieman positiivista näyttämi-
sen tarvettakin. 

Ikkunoiden vaihtamisen sijaan kannattaa 
laittaa vanhat kuntoon. Kuva Matti Pollari.

Kansikuva: Henri Kontio.

Opasta saatavilla Ekokumppaneilta 
tai sen voi ladata internetistä sivulta

www.kylatalo.fi

Lisätietoja:
Matti Pollari

Ekokumppanit Oy
matti.pollari@tampere.fi

040 800 7800

Kylätalot kuntoon -hanke on Ahlmanin koulun 
säätiön, Ekokumppanit Oy:n ja Tampereen 

ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke. Pirkanmaan 
ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukirahoituksen 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
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Yritän 
kylällä

Juttusarjassamme kylältä käsin yritystään pyörittävät kertovat 
työpäivästään ja yrittäjäkokemuksistaan sekä miksi ovat 
valinneet kylällä asumisen ja yrittämisen kaupungin sijasta. 

JUTTUJA KAIVATAAN!
Haluatko kertoa omasta näkökulmastasi itse, tai suostutko 
haastateltavaksi? Voit myös ilmiantaa erikoisen kyläyrittäjän 
esiteltäväksi. Ehdotukset ja juttuideat kyläasiamiehelle: 
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Kahvila 
Rautahovi

Astuessaan Kahvila Rautaho-
viin Pälkäneen Luopioisissa, 
tulee ensimmäiseksi mieleen, 

että tämä yritys on mahdollisimman 
hyvä esimerkki siitä, että ketjuravin-
tola ei välttämättä ole se ainoa oikea 
vaihtoehto. 
 Kahvila on aivan ainutlaatuinen 
paikka. Vanhan maamiesseuranta-
lon sisältä löytyvä kahvila suoras-

taan huokuu hyvää tuulta. Tarjolla 
on jokaiselle jotakin, tiskiltä löytyy 
niin makeaa kuin suolaista, sivu-
pöydällä keittolounas ja kaapista 
vähän vahvempaakin, jos isompi ja-
no on yllättänyt. Palveluihin kuulu-
vat myös posti ja veikkauspiste. 
 Mikäli juhliin tarvitaan tarjoilua 
sekin onnistuu, kuten myös erilai-
set kahvitukset. Kerran kuussa vie-

tetään karaokeiltaa. 
 – Kahvila onkin siis lähestulkoon 
aina auki, kertoo yrittäjä Eija Täh-
känen. 
  – Alusta asti meille oli tärkeää tar-
jota sellainen paikka johon voi tul-
la koko perheen kanssa. Vaikka kaa-
pista löytyykin keskiolutta, siihen ei 
olla keskitytty.
 Kahvila Rautahovi perustettiin jo 

Kahvila Rautahovin yrittäjä Eijä Tähkänen kahvilla Helevetin Tunareiden kanssa. Kuva Marja Vehnämaa.

yksitoista vuotta sitten. Kaikki sai 
alkunsa kylällä tehdystä kyläsuun-
nitelmasta. Suunnitelman yhtey-
dessä tuli kyläläisiltä toiveita kahvi-
lasta, ja paikasta missä koko perhe 
voisi kokoontua. Samaan aikaan Ei-
ja Tähkänen oli miettinyt mitä muu-
ta sitä voisi vielä ammatikseen teh-
dä.  Idea omasta paikasta alkoi kyp-
syä. 
 Vanha Maamiesseurantalo oli ol-
lut vajaalla käytöllä kylän keskus-
tassa. Siitä löytyi helposti hyvät ti-
lat. Kahden vuoden virkavapaa ai-
emmasta työstä antoi vapauden 
kokeilla yrittäjyyttä. 
 – Kahvila vei mennessään, lopulta 
ei ollut vaikeaa päättää jatkaa yrit-
täjänä, toteaa Eija. 
 – Tämä on ennemminkin elämän-
tapa kuin tavallinen päivätyö.
 Rautajärven kylä on aktiivinen ja 
elävä kylä. Muuten ei varmaankaan 
olisi edes mahdollista, että 450 
asukkaan kylässä menestyisi oma 
kahvila. Kylän mökkiläisillä on luon-
nollisesti iso osuus, kesäisin kylän 
asukasluku nousee n. 1000. 
 – Kesäkausi on selvästi pidentynyt 

näiden vuosien aikana, mökit ovat 
hyvin varustettuja, joten siellä vie-
tetään aikaa entistä enemmän, Ei-
ja toteaa. 
 – Myös kylä- ja muiden kylän yh-
distyksien kanssa tehdään aktiivi-
sesti yhteistyötä. Vanha talo on eri 
toimintojen keskipiste ja kyläläisten 
olohuone. Kesäisin järjestetään isot 
markkinat, ennen joulua on joulu-
myyjäiset. Rautajärven kyläteatteri 
järjestää ohjelmaa vuosittain, sah-
tiseura puolestaan pitää tansseja 
muutaman kerran vuodessa. Man-
nerheimin lastensuojeluliitto järjes-
tää nuorille sählyä talolla. Kahvilas-
ta löytyy myös kyläyhdistyksen jär-
jestämä internetpiste. 
 – Puolin ja toisin autetaan, kyllä 
näissä tapahtumissa huomaa kuin-
ka hyvä kylän yhteishenki on.
 Ihan oma lukunsa kylän yhdistyk-
sistä on Helevetin Tunarit. Helvetin 
Tunareiden tarkoitus on omien sa-
nojensa mukaan pitää ”mopojen 
ketjut ylhäältä kireällä ja alhaalta 
löysällä”. Talven kohokohtia onkin 
heidän järjestämä jääratapiitvei. 
Yhdistyksen kokoontumispaikkana 

on luonnollisesti Kahvila Rautaho-
vi, takaosa onkin sisutettu teemaan 
sopivasti. 
 Kaikella tällä laajalla palvelutar-
jonnalla on kahvilaan pystytty työl-
listämään yksi vakituinen työnteki-
jä. 
 – Kylälle suuri kiitos, siitä että ovat 
ottaneet yrityksen omakseen, tu-
kea ja kannustusta tulee paljon,  
iloitsee Eija.   
 Mahdollisesti kahvila tulee jo-
pa laajentamaan tulevaisuudessa. 
Muutama vuosi sitten kauppa lop-
pui kylältä, ja tyhjäksi jäi aika iso 
kiinteistö. Nyt onkin suunnitelmis-
sa, josko löytyisi uusi kauppias. Mi-
käli tämä onnistuu saattaa kahvila 
ja kylällä toimiva kampaamo lyödä 
hynttyyt yhteen, ja muuttaa kaikki 
samoihin tiloihin. 
 – Sittenhän meillä on oma liike-
keskus!

Teksti ja kuvat
Marja Vehnämaa

Helevetin Tunareiden rekvisiitta on esillä kahvilan takaosassa. Tunareita yhdessä Eija Tähkäsen kanssa.



2120

arjen turvallisuus – SPR:n hanke

Suomen Punaisen Ristin Sata-
kunnan piiri käynnisti tämän 
vuoden heinäkuussa maaseu-

dun turvallisuutta edistävän hank-
keen yhdessä kuuden SPR:n paikal-
lisosaston kanssa. 
 Paikallisosastojen toiminta-alu-
eelta hankkeeseen valittiin 8-12 ky-
läyhteisöä, joissa toteutetaan tur-
vallisuutta edistävää työtä arjessa. 
Pilottialueitten valinnassa huomi-
oitiin maaseudun kolmijako; pilot-
tikylät sijaitsevat lähellä kaupun-
kialuetta, ydinmaaseutu alueella 
sekä harvaan asutulla maaseudul-
la. Pilottialueet ovat Jämijärvi, Sii-
kainen, Ahlainen, Kokemäki, Äetsä 
sekä Punkalaidun. 
 Arjen turvallisuuden edistämi-
nen maaseudulla –hanke on 2,5-
vuotinen hanke, jossa rakennetaan 
vapaaehtoistoiminnan malleja ar-
jen turvallisuuden edistämiseksi ky-
lissä. 

 Käytännön työtä tehdään yhdes-
sä kylän asukkaiden, kyläyhdistys-
ten ja muiden paikallistoimijoiden 
kanssa. Hankkeen rahoittajana toi-
mii EU:n maaseuturahasto. 
 Hankkeessa on kaksi työntekijää; 
projektipäällikkö, joka aloitti työnsä 
lokakuussa sekä hanketyöntekijä, 
joka aloittaa työt helmikuussa. 
 Kaksivuotisella hankkeella laadi-
taan paikallisia, kyläkohtaisia tur-
vallisuussuunnitelmia, järjestetään 
kylätapahtumia ja työpajoja, ver-
kostoidutaan paikallisten toimijoi-
den kanssa sekä järjestetään se-
minaareja, joissa on esillä erilaisia 
arjen turvallisuuteen liittyviä tee-
moja. 
 Hanke tekee yhteistyötä myös 
viranomaisten, poliisin, pelastus-
laitoksen, järjestöjen, yhdistysten 
ja seurojen sekä SPR:n Lapin piirin 
kanssa.
 Turvallisuussuunnittelu käynnis-

tyi valtakunnallisesti vuonna 1999 
Turvallisuustalkoilla, joilla tavoitel-
tiin turvallisuussuunnitelmien laa-
timista kaikkiin kuntiin. Poliisilla oli 
tässä keskeinen rooli, koska turval-
lisuuden edistämisen ajateltiin ole-
van lähinnä rikoksen torjuntaa ja 
työtä tehtiin pääsääntöisesti tästä 
näkökulmasta käsin. 
 Seuraavassa vaiheessa vuonna 
2004 keskityttiin arjen turvan tee-
maan ja kunnat käynnistivät laaja-
alaista yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa. Poliisin rooli oli edelleen 
merkittävä, mutta tässä vaiheessa 
korostettiin myös paikallisuutta ja 
kunnan roolia toimijana. 
 Turvallisuus käsite laajeni ja sai 
moniulotteisemman merkityksen. 
Turvallisuussuunnittelu muuttui 
enemmän prosessimalliseksi. 
 Kolmannessa vaiheessa vuonna 
2008 teemana oli turvallinen elä-
mä jokaiselle. Tässä vaiheessa ta-

SPR:n Punkalaitumen osasto suunnittelemassa hankkeen käynnistymistä kylissä.

Punkalaitumen kunta:

Maahanmuuttajat kylille -hanke

Maahanmuuttajat kylille -hanke 
aloitti toimintansa 1.10.2011 
Punkalaitumen kunnassa. 

Hankkeen tavoitteena on edistää maa-
hanmuuttajien työllistymismahdolli-
suuksia esim. maatiloilla, pienyrityksis-
sä ja kolmannella sektorilla. Hankkeen 
kohderyhmä on siis Punkalaitumella 
asuvat maahanmuuttajat, punkalaitu-
melaiset työnantajat, kyläyhdistykset 
ja muut vapaaehtoistoimijat.
 Tavoitteena on yhteisvoimin saada 
maahanmuuttajat integroitumaan Pun-
kalaitumen kuntaan mahdollisimman 
hyvin siten että he kotoutumisvaiheen 
jälkeenkin jäisivät kuntaan, saisivat töitä, 
harrastuksia ja kuuluisivat osana Punka-
laitumen kuntaan
 Hankkeella on yksi palkattu työnteki-
jä, Maarit Tiittanen, jonka tehtävänä on 
mm. kartoittaa mm. vapaaehtoistoimi-
joiden mahdollisuudet osallistua maa-
hanmuuttajatyöhön, esim. kerhotoimin-
taa, kahvilaa, ruokakerhoa jne.. Tukihen-
kilötoiminta on myös hyvin tärkeää johon 
vapaaehtoistoimijoita tarvitaan suuresti.
 Maahanmuuttajat tarvitsevat paljon 
apua ensimmäisinä vuosina kaikenlai-
sissa arkisissa asioissa kuten asioiminen 
kaupassa, suomalaiset ruoka-aineet ovat 
erilaisempia kuin heidän oman maansa 
ja kuitenkin pitäisi osata ostaa mahdolli-
simman halvalla, myös hintatietoutta tar-
vitaan. Suunnitelmissa onkin ruokakerho 
jossa opastetaan valmistamaan suoma-
laista perusruokaa. Myös muut arkeen 
liittyvät asiat ovat vaikeita kuten asumi-
seen liittyviä asioita, postia tulee paljon 
ja ne kun ovat suomen kielellä joissa tu-
kihenkilöt olisivat tarpeen. 
 Suunnitelmissa on yhteistyötä kol-
mansien sektorien kanssa jotta saataisiin 
maahanmuuttajia myös mukaan heidän 
toimintoihinsa ja sitä kautta integroitu-
maan kuntaan ja jopa työllistymään nii-
den kautta ja avulla.
 Itse hanketyöntekijän työ on laidasta 
laitaan, toimintojen suunnittelun lisäk-
si. Kun uusia maahanmuuttaja perheitä 
tulee kuntaan haasteita riittää ja haas-
teita tulee joka saralla. Ennen heidän tu-
loaan on kodin etsintä ja valmistelu, et-
tei aivan tyhjään kotiin tarvitse tulla. Tar-
vitaan siis muiden ihmisten lahjoituksia 
joilla voidaan kalustaa kotia halvemmalla 
ja samalla saadaan kierrätettyä ihmisten 
kodeista ylimääräistä tavaraa ja saadaan 
niille uusi käyttötarkoitus. 
 Alussa on paljon eri käyntejä virastois-
sa ja terveyspalveluita, suuri määrä kysy-
mysmerkkejä, melkein aina puuttuu yh-
teinen kieli, joka vaikeuttaa asioiden hoi-
toa. Uutta kotikuntaa pitää käydä läpi, 
jotta paikka tulee tutuksi, opastaa ruoka-

ostoksilla, pankissa, mistä voi ostaa vaat-
teita halvalla, kuten kirpputori jne. Seu-
raavaksi tulee Suomen kielen opinnot 
ja lapsille päivähoidot. Myös kauemmin 
kunnassa asuneet maahanmuuttajat tar-
vitsevat edelleen apua arjen hallinnas-
sa, terveysasioista, virallisissa papereis-
sa, työharjoitteluissa, opiskelussa ja har-
rastuksissa. 
 Päivät ovat aina erilaisia, voi tulla vas-
taan melkein mitä tahansa, mutta kui-
tenkin työ on mielenkiintoista ja haas-
tavaa. Vaikka hanketyöntekijän varsinai-
nen tehtävä on suunnitella ja järjestellä 
eri toimintoja, silti siinä sivussa tulee ko-
ko ajan myös perheiden tukeminen, on-
gelmien ja murheiden kuuntelu ja autta-
minen niissä, olla tavoitettavissa kun jo-
tain haluaa kysyä. 
 Maahanmuuttajalapset pelaavat 
myös jalkapalloa vapaa-ajallaan Italialai-
sen valmentajan johdolla. Lapsia on mo-
nesta eri kulttuurista, myös suomesta ja 
se laji on heille yhteinen yhdistävä tekijä. 
Samassa joukkueessa pelaavat vastaan-
ottokeskuksen, kunnan maahanmuutta-
jat sekä suomalaiset lapset.
 Perheillä on myös kesällä mahdolli-
suus harrastaa pienviljelystä kunnan tar-
joamalla peltotilkulla, viime kesä oli en-
simmäinen ja yhdessä maahanmuuttaji-
en kanssa sen alkuun. Yhdessä mietittiin 
mitä sinne voi laittaa, maahan ilmestyi 
myös oman kulttuurin tuotteita jotka sit-
ten jopa osa lähti kasvamaankin kuten 
karvainen peruna joka on Burmalaisten 

peruna. Lopputulos oli kuitenkin hyvin 
satoisa ja perheet osallistuivat lapsineen 
viljelykseen, samalla hyöty ja terapeutilli-
nen toimintamuoto, jota jatketaan myös 
ensi kesänä.
 Punkalaitumen kunta on jo pitkään toi-
minut aktiivisesti maahanmuuttajatyös-
sä, ensimmäiset työperäiset maahan-
muuttajat tulivat jo 90-luvun alkupuolel-
la maatalouslomittajiksi, pääsääntöisesti 
he olivat Inkerinsuomalaisia. Turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta kunnalla on 
kokemusta jo vuodesta 1992 alkaen jol-
loin tuli ensimmäinen vastaanottokes-
kus. Keväällä 2008 Punkalaitumen kun-
ta vastaanotti ensimmäiset kiintiöpako-
laiset, kolme perhettä ja keväällä 2009 
yhden perheen. Tällä hetkellä maahan-
muuttajia Punkalaitumella on noin viiti-
senkymmentä, heistä kiintiöpakolaisina 
kuntaan sijoitettuja on reilut kolmekym-
mentä ja loput ovat turvapaikkahakupro-
sessin positiivisen päätöksen myötä jää-
neet kuntaan asumaan vastaanottokes-
kuksesta. 
 Kunnassa sijaitsee myös SPR Varsi-
nais-Suomen piirin hallinnoima vas-
taanottokeskus jossa on 21-paikkainen 
ryhmäkoti yksintulleille alaikäisille, 14-
paikkainen tukiasunto 16-17-vuotiaille 
sekä 70-paikkainen perheyksikkö.

Maarit Tiittanen
hanketyöntekijä
Maahanmuuttajat kylille-hanke

Myamarien laulua Deegu-juhlissa. Kuva: Maarit Tiittanen.
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Kokemäen osasto koolla.

voitteena oli saada uudet turvalli-
suussuunnitelmat kattavasti koko 
maahan vuoteen 2010 mennessä. 
Turvallisuussuunnitelmien paino-
pisteenä olivat järjestöt ja niiden 
kanssa tehtävä yhteistyötä sekä 
elinkeinoelämän mukaan saaminen 
paikalliseen turvallisuustyöhön. 
 Sisäasiainministeriön raportin 
(2011) mukaan 23 kunnasta puut-
tuu kuitenkin turvallisuussuunnitel-
ma tai sitä ei ole päivitetty vuoden 
2001 jälkeen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että Suomen väes-
töstä 5,3 % eli noin 300 000 henki-
löä asuu kunnassa, jossa ei ole tur-
vallisuussuunnitelmaa. 
 Valtakunnallisen turvallisuus-
suunnittelun painopisteinä ovat ol-
leet mm. onnettomuuksien ja tapa-
turmien ehkäisy, rikosten ehkäisy, 
liikenneturvallisuus, syrjäytymisen 
ehkäisy, väkivallan vähentäminen, 
päihteiden ongelmakäyttö, yleisten 
alueiden turvallisuus sekä nuoret ja 
turvallisuus. 
 Arjen turvallisuuden edistämi-
nen maaseudulla -hanke keskittyy 
paikallisen valmiuden lisäämiseen 
ja vahvistamiseen uhka- ja kriisiti-
lanteissa mm. kouluttamalla alu-
een toimijoita ja asukkaita, jotta jo-
kaisella ihmisellä olisi hyvä ja tur-
vallinen elää omassa kodissaan ja 
lähiympäristössään. 

Lisätietoja:

Tuija Eskelinen
projektipäällikkö
Arjen turvallisuuden edistäminen 
maaseudulla -hanke
SPR Satakunnan piiri
puh. 040 5598 780
tuija.eskelinen@redcross.fi

Arjen turvallisuuden edistäminen 
maaseudulla -hanke on 2,5-vuotinen hanke, 

jossa rakennetaan vapaaehtoistoiminnan 
malleja arjen turvallisuuden edistämiseksi 

kylissä. 

Äetsän paikallisosasto.

Näin syystalven ottaessa yli-
otteen alueellamme on ai-
ka tehdä yhteenvetoa men-

neestä kesästä. Ylä-Pirkanmaan ja 
Saksan Rheinland-Pfalzin alueiden 
välistä yhteistyöhanketta on nyt to-
teutettu vuoden päivät ja vauhti 
tuntuu vain kiihtyvän. 

Kouluyhteistyö

Keväisen Ylä-Pirkanmaalla järjeste-
tyn workshopin tuloksena Virtain ja 
Ruoveden yläkoulujen kielten opet-
tajat vierailivat Saksassa kesäkuus-
sa ja sopivat kollegoidensa kanssa 
kirjeenvaihtoprojektin toteuttami-
sesta. Tänä syksynä ensimmäiset 7. 
luokan oppilaat aloittivatkin eng-
lanninkielisen kirjeenvaihdon ikä-
tovereilleen Saksaan. 
 Ammattiopiston opettajat puo-

PoKo ry:n Saksa-hankkeen 
vilkas kesä ja lupaava talvi

Elämyspalveluyritys FunFor eräkokkinsa vetämänä hemmotteli saksalaisia 
hirvenpaistikääryleillä lisukkeineen à la région-tapahtumassa.
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lestaan vierailivat Saksassa syys-
kuussa suunnittelemassa yhteis-
työtä. Pinnalle nousivat ainakin 
mahdollinen osallistuminen kan-
sainväliseen kouluohjelmaan ja 
harjoittelijavaihto. Kahdelle kokki-
opiskelijalle löytyi Saksasta jo har-
joittelupaikkakin. 

Gastronomia, 
lähiruoka ja viini

Samaisessa kevään tapaamisessa 
myös ammattikokit tapasivat toi-
sensa. Tapaaminen kantoi hedel-
mää ja saksalainen ravintoloitsi-
ja järjesti 7.10.2011 ravintolassaan 
Kippis! -illan. Suomalainen viiden 
ruokalajin Gourmet-menu tapasi 
jälleen ystävänsä saksalaisen viinin 
ja Rantapirtin tiimi hoiti tilaisuuden 
esimerkillisesti. Vastavierailu on lu-
vassa talvella.
 Mainitsemisen arvoinen on 
myös kesäkuinen à la région-tapah-
tuma Kastellaun:in kaupungissa, 
missä elämyspalveluyritys FunFor 
eräkokkinsa vetämänä hemmotte-
li saksalaisia hirvenpaistikääryleillä 
lisukkeineen. Illan päätteeksi kaik-
ki 800 annosta olivat päätyneet pa-
rempiin suihin ja suomalainen keit-
tiö sai osakseen pelkkää ylistystä. 
 FunFor:in tiimin lisäksi matkal-
la oli mukana alueemme matkai-
lun edustaja ja viestinnän opiskelija 
TAMK:in Virtain yksiköstä. Opiskeli-
jan matkasta kirjoittama seikkape-
räinen kertomus julkaistiin KMV-
lehdessä 13.10.2011. 
 À la région-tapahtuman innoit-
tamana otimme ensiaskeleet oman 
kotiseututapahtuman luomisek-
si yhteistyössä Peltolan luomutilan 
kanssa. Heinäkuun 7. päivänä Pel-
tolan luomutilan piha Vilppulassa 
täyttyi markkinahengestä lähiruo-
kateeman ympärillä. 
 Paikallisten tuottajien lisäksi pai-
kalla oli saksalainen edustus yhteis-
työalueeltamme. Saksalaiset maa-
seutunaiset ”Landfrauen” leipoivat 
suussa sulavia ja silmiä hiveleviä 
kakkuja ja seurueen miesvahvistus 
huolehti Bratwursteista grillissä. 
 Naiset tutustuivat matkansa ai-
kana myös kolmeen eri tilaan alu-
eellamme, kävivät yhdessä ostok-
silla paikallisessa marketissa ja 
viettivät mielenkiintoisen illan Vää-

rinmajan Tapiolassa maa- ja kotita-
lousnaisten kanssa.
 Seuraavia saksalaisvieraita odo-
tettiin heti lomien jälkeen elokuus-
sa. Oberweselin viininoita saapui 
Suomeen ja edusti kaupunkiaan ja 
sen viininviljelijöitä Ruoveden laiva-
rannassa järjestetyssä Noitien Yös-
sä 13. elokuuta 2011. 
 Viininoita Anna I esitteli suoma-
laisille tapahtumavieraille kotikau-
punkinsa Oberweselin viinejä, jot-
ka oli tuotettu ja valittu juuri tätä 
tapahtumaa varten. 

Maa- ja 
kotitalousnaiset

Syyskuussa siirryttiin Saksaan pitä-
mään Workshopia seuraavan yh-
teistyöaihion puitteissa. Keski-
tyimme tällä kertaa maa- ja koti-
talousnaisten verkostoitumiseen 
saksalaisten kollegoidensa kanssa. 
 Ohjelmassa oli keskusteluja yh-
teistyömahdollisuuksista, tilatutus-
tumisia ja esiintyminen Koblenzin 
puutarhanäyttelyssä. Lyhyt esityk-
semme teki kuulijoihin vaikutuksen 
ja mielenkiinto aluettamme sekä 
maa- ja kotitalousnaisten toimintaa 
kohtaan oli suuri. 
 Puutarhanäyttelyssä saimme 

myös tilaisuuden keskustella yh-
teistyöstä Rheinland-Pfalzin liitto-
valtion maatalouskamarin toimi-
tusjohtajan kanssa. 
 Tämän workshopin pohjalta har-
kinnassa ja selvityksen alaisena on 
kansainvälisen hankkeen käynnis-
täminen maa- ja kotitalousnaisten 
välille. 
 Saksan workshopin kruunasi 
osanotto ”Reini liekeissä”-tapahtu-
maan saksalaisten isäntiemme kut-
sumana. Viikonloppu Oberweselin 
kaupungissa oli pyhitetty ruoalle, 
viinille ja ilotulitteille!
Hankeajan lähestyessä uhkaavas-
ti loppuaan on aika tehdä yhteen-
vetoa tuloksista ja suunnitelmia yh-
teistyön jatkosta saksalaisten kolle-
goiden kanssa. 
 Pienimuotoinen delegaatio, mu-
kaan lukien ministeriön edustajan, 
saapuu Saksasta Suomeen marras-
kuun puolivälissä ja silloin on näihin 
kysymyksiin tarkoitus saada vasta-
uksia.
 Yksityiskohtaisemmat kertomuk-
set toiminnasta löytyvät PoKo ry:n si-
vuilta www.pokory.fi. 

Hanketta koordinoiva Anu Schuoler 
vastaa mielellään kysymyksiisi. Anun 
tavoittaa numerosta 050-65048 tai 
anu.schuoler@pokory.fi

Maa- ja kotitalousnaiset Tapiolassa.

Viininoita Anna I ja Tarjanne.

Landfrauen työn touhussa.

Viinirinne



2�2�

Myyntitaitojen kehittäminen 
kannattaa aina –myös 
maaseutuyrittäjälle!

Suppea kouluverkko Hämeenkyröön 
– köyhtyvä kulttuurikunta?

Viime vuosikymmenien ajan 
politiikkaa vähän sivusta seu-
raavana olen ollut ymmärtä-

vinäni, että kokoomus ajaa vapaut-
ta ja vastuuta, joihin kiteytyy myös 
lapsiperheiden hyvinvointi ja oikeu-
det. Keskusta ajaa koko Suomen, 
mutta ei vähiten maaseudun ihmis-
ten asioita. 
 Kristillisdemokraatit toimivat 
kristilliseltä arvopohjalta, jonka mu-
kaan myös sivukylien ihmiset ovat 
lähimmäisiämme, joita tulee auttaa 
silloin kun heidän perusoikeuksiaan 
ollaan polkemassa. 
 Vihreät ovat aina toimineet ym-
päristömme puolesta, mihin kuuluu 
myös kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaan ja ainutkertaisen kirkko-koulun 
ja sen elämän vaaliminen kuin myös 
kauniin kansallismaisemamme suo-
jelu saasteilta, joita mm. välttämä-
töntä runsaampi autoilu aiheuttaa. 
 Sosialidemokraatit ja vasemmis-
toliitto ajavat tasa-arvoa ja yksilön-
vapautta sekä pyrkivät säilyttämään 
julkisia palveluja. Pieni ihminen ja 
tämän arki ovat heille tärkeitä.
 Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 
päätös - elinvoimaisten, lapsia täyn-
nä olevien lähikoulujen sulkeminen 
- kävelee aiempien, koulut säilyttä-
vien, sitovien päätösten yli. Se myös 
osoittaa em. puolueissa epäjohdon-
mukaisuutta, jopa täydellistä ristirii-
taa omille tavoitteille. 
 Kyläkoulujen sulkeminen on 
myös vastoin Hämeenkyrön kunnan 
strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena 
ovat elävät ja kehittyvät kylät! 
 Kulttuuri- ja sivistyskuntanakin 
tunnetulla Hämeenkyröllä ei ole va-
raa lopettaa näitä kouluja. Sellaista 
tahoa ei tule olemaan, joka pystyi-
si kantamaan täyden vastuun kaikis-
ta kielteisistä seurauksista, jos kou-

lut todella suljetaan. 
 On helppoa tehdä kohtuuttomia 
päätöksiä, jos ei oikeasti perehdy-
tä koko kuntaan, sen alueisiin, asuk-
kaisiin ja heidän arkeensa. Kunnan-
johtajan, sivistysjohtajan tai jonkun 
muun henkilön hienotkaan visiot ja 
ehdotukset eivät poista sitä tosiasi-
aa, että valtuutettujen kaikkein tär-
kein tehtävä on toteuttaa kunnan 
asukkaiden enemmistön tahtoa. 
 Sitä paitsi kolmen kyläkoulun 
kiinteistökulujen vaihtuminen li-

sääntyviin kuljetuskustannuksiin 
ei tuo kunnan talouteen säästöjä. 
Päinvastoin lähikoulujen lakkautta-
minen tietää varsinkin kirkonkylään 
rakennettavan uuden koulun oppi-
lasmäärään niin suurta lisäystä, että 
koulusta täytyy tehdä paljon isom-
pi, mikä tarkoittaa velkataakan pai-
sumista ja lisämenoja. 
 Todennäköisesti kouluyksiköi-
den vähentäminen kasvattaisi op-
pilaiden määrää myös Mahnalan 
alueella. Jatkossakin oppilasmääri-
en todennäköinen kasvu aiheuttai-
si Ojalan Laskuopin mukaan enem-
män mahtumisongelmia viiteen 
kuin kahdeksaan kouluun, ellei näi-
tä viittä koulua laajennettaisi. Ja sil-
loin taas koulumatkat pitenisivät ja 
mahtumisongelma siirtyisi linja-au-
toon.

 Kun Hämeenkyrön kirkonkylän 
uusi koulu rakennetaan, sinne tulee 
keskuskoulun oppilaiden ja henki-
lökunnan lisäksi Kyröskosken ja lak-
kautetun Kostulan koulun oppilaita 
ja henkilökuntaa, koska näiden kah-
den koulun väki ei mahdu Kyröskos-
ken kouluun. Lisäksi täytyy varautua 
kirkonkylään ja Kyröskoskelle se-
kä niiden lähialueille muuttavien ja 
syntyvien lasten tuomaan oppilas-
määrän lisäykseen (mm. uuden 3-
tien myötä tulevat uudet omakoti-

talo- ja rivitaloalueet). 
 Jos Lavajärven koulun oppilaat ja 
henkilökunta (tällä hetkellä 38 oppi-
lasta) ja Kaipion koulun oppilaat ja 
henkilökunta (tällä hetkellä vähin-
tään 53 oppilasta) kuljetetaan myös 
tähän uuteen kouluun, täytyy kou-
lusta tehdä niin iso, että kunnan ra-
hat eivät tahdo riittää Mahnalan uu-
den koulun rakentamiseen ja Mah-
nala joutuu vuokraparakkeineen ja 
sisäilmaongelmineen siirtymään 
odottamisen toisen vuosikymme-
nen loppupuolelle. 
 Jumesniemen koulun oppilaiden 
ja henkilökunnan (tällä hetkellä 37 
oppilasta, joista reilut 10 Nokialta) 
siirtyminen Heinijärven kouluun tie-
tää ongelmia aivan kuten Kostulan 
koulun väen siirtyminen Kyröskos-
ken kouluun tiesi. Tilat eivät riitä. 

”Hienotkaan visiot ja ehdotukset 
eivät poista sitä tosiasiaa, että 
valtuutettujen kaikkein tärkein 
tehtävä on toteuttaa kunnan 
asukkaiden enemmistön tahtoa.”

Myyntityö on suomalaisel-
le epämukavaa ja vaike-
aa, sanotaan.  Sama pä-

tee todistetusti myös  yksin yrittä-
vien ja muutamia työllistävienkin 
suhteen. Kysyttäessä tyypillisimpiä 
syitä mikroyrittäjien ajoittaisiin on-
gelmiin, esiin nousee tavan takaa 
myymisen vaikeus siihen liittyvi-
ne  haasteineen.  Ja ”koska me vain 
olemme huonoja myyjiä”, asialle ei 
oikein voi mitään tehdä(?) 
 Väärin!  Myyntitaitoa ei voi ver-
rata laulun lahjaan jota joko on tai 
ei, paremmin sopisi vertaus vaikka-
pa tanssimiseen. Harva meistä on 
synnynnäinen tanssiguru, taito pi-
tää kerran opetella. Sen  jälkeen 
oppi säilyy varsin pienellä harjoit-
telulla. Samoin on myymisen kans-
sa. Meistä useimpien pitää hyvät 
myyntivalmiudet saadakseen nöy-
rästi opetella ja sisäistää perusasi-
at. Niistä tärkein on yksinkertaisesti 
myyntityön tärkeyden ymmärtämi-
nen. Että sille pitää raivata kalente-
rista riittävästi aikaa, pitää tehdä 
myyntisuunnitelma, aikatauluttaa 
se ja pysyä siinä. 

tukea monesta 
suunnasta

Näitä oppeja ei kuitenkaan tarvit-
se ypö yksin ja omalla kustannuk-
sella hankkia. Oman yrityksen pal-
velujen myynnin tehostamiseen on 
käytettävissä esimerkiksi ELY-kes-
kusten kautta haettava ”Myyntite-
ho” –asiantuntijaohjelma. Siinä ko-
van luokan myyntiasiantuntija, jolla 

usein on kokemusta juuri kyseises-
täkin toimialasta,  räätälöi yrittäjän 
kanssa tämän omalle yritykselle 
myyntisuunnitelman.  Näistä ohjel-
mista saadut palautteet ovat erit-
täin hyviä. Täysin tyssännyt myyn-
ti on lähtenyt käyntiin esimerkiksi 
asiakaskohderyhmää vaihtamalla. 
 Ohjelmasta perittävä muutaman 

sadan euron korvaus on pieni hinta 
yrityksen pelastumisesta.
 Yritys voi myyntiongelmissaan 
turvautua myös omalla alueel-
la käynnissä olevien hankkeiden 
apuun. Esimerkiksi Pirkanmaalla 
paraikaa pyöritettävä Edge –han-
ke tarjoaa koulutusta yritysten eri 
osa-alueille, myös myyntiin.  Hank-
keen tarjoaman koulutuksen kus-
tannuksista yrityksen oma osuus 
on karkeasti kolmannes. 

Yrittäjäryhmähanke 
on kätevä

Maaseudulla toimivien yritysten 
ei pidä unohtaa myöskään Leader- 
toimintaryhmiltä saatavissa olevaa 
rahoitusta. Erinomainen mutta ko-
vin vähän käytetty on yritysryhmän 

kehittämishankkeille myönnettä-
vä tuki.  
 Kun vähintään kolme maaseu-
dun yritystä käynnistää yhteisen 
tehokkaan myyntijärjestelmän ra-
kentamishankkeen,  siihen voi saa-
da toimintaryhmältä 50% tuki. Ja 
tuki on jopa 75%,  mikäli hankkeen 
”paperisodan” hoitaa jokin yleis-

hyödyllinen tai julkinen kehittäjä-
taho. 

Vertaistukea 
löytyy yrittäjiltäkin  

Monien julkista tukea sisältävien 
palvelujen lisäksi yrittäjällä on aina 
käytettävissään myös ”talvisota-
konsepti”, kaveria ei jätetä. Yrittä-
jät ovat monista ristipuheista huo-
limatta pohjimmiltaan solidaaris-
ta väkeä. Kysymällä asioita oman 
alan vanhemmalta yrittäjäkaverilta 
saa usein erittäin arvokasta tietoa. 
Kunhan ei kysy kilpailevalta naapu-
rilta,  vaan riittävän kaukaa.. 

Olli Osara
Yritys-Suomi Kyrösjärvi

”Myyntitaito pitää kerran opetella. 
Sen  jälkeen oppi säilyy varsin 

pienellä harjoittelulla.”
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Maan korvessa kulkevi -hen-
gellisen kansanoopperan 
kahdeksan esitystä kerä-

sivät lähes puolenkymmentä tuhat-
ta katsojaa. Ennätysyleisömäärä oli 
Tampereen Tuomiokirkossa, esitys-
tä siellä seurasi noin 2 200 henkeä. 
 Muutkin esitykset saivat väen 
liikkeelle ja lähes poikkeuksetta kir-
kot olivat täysiä. Puolet esityksistä 
olivat Hämeenkyrössä, muut esi-
tyspaikkakunnat olivat Parkano, 
Ikaalinen, Ylöjärvi ja Tampere. Esi-
tyspaikkana kirkot olivat luontevia 
jo kansanoopperan sisällönkin puo-
lesta.
 Maan korvessa kulkevi -esitys 
kertoi koskettavalla tavalla vam-
maisen, Martti Myllyharjun ja hä-

nen perheensä, tarinan. Perheen 
uskonnollisuus ja lämmin suhtau-
tuminen Marttiin, antoivat hänel-
le voimaa ja mahdollisuuden perin-
teen ja murresanontojen keräämi-
seen. Myllyharjun pirtti muodostui 
monille paikkakuntalaisille tutuksi 
Martin kysellessä paikkakunnan ta-
pahtumista ja niitä kirjatessaan.
 Merkittäväksi muodostui niin 
Martille kuin koko perheellekin 
Pentinmaan rukoushuoneen raken-
taminen. Evankelisuuden saades-
sa kylässä sijaa, monet osallistuivat 
innokkaasti hankkeeseen. Rukous-
huone on edelleenkin kyläläisten ja 
seurakunnan käytössä.
Evankelisuuden vaikutus näkyi laa-
jemminkin, sillä kylän asukkaista 

Maan korvessa kulkevi, 
hengellinen kansanooppera keräsi yli 

4000 katsojaa – esitykset jatkuvat

moni nousi vaikuttavaksi saarna-
mieheksi, jotka kiersivät laajasti Sa-
takunnan ja Etelä-Suomen alueilla.
 Maan korvessa esitykset jatku-
vat kevätkaudella. Ensimmäiset esi-
tykset ovat tammikuun 22 päivänä 
Jämijärvellä, sitten seuraavat esi-
tys Tyrvään kirkossa 4.2. ja 10.3. 
kaksi esitystä Tampereen Tuomio-
kirkossa. Näiden väliin tullee vie-
lä pari esitystä riippuen siitä miten 
pääosan esittäjän, Ahti Jokisen, ai-
kataulu järjestyy. Lisäksi esityksiä 
tullee olemaan Orivedellä, Virroilla
ja Etelä-Pohjanmaalla. Myös Hä-
meenkyröön on toivottu vielä yh-
tä esitystä.

Kauno Perkiömäki

Arkkienkeli Mikaelin ensimmäinen esiintyminen. Vasemmalta Inga Sulin, Myllyharjun äiti, Fanni, Mirka 
Myrskyranta, Nuori Myllyharju, Sami Penttilä, Lempi, Paula Salonen, Jokinen, Taisto Polvi, Emäntä Merja Alarvo. 

Kuva: Aune Hamadi.

 Ellei päiväkotia siirretä Heinijär-
ven koulun tiloista muualle ja tilo-
ja remontoida, Jumesniemen kou-
lun väki ei voi muuttaa Heinijärven 
kouluun, vaan heidät kuljetettaisiin, 
joko kirkonkylän uuteen kouluun tai 
Mahnalaan. Kuinkahan iso koulu kir-
kolle tarvitaankaan? Täytyy muistaa 
vielä, että tällä hetkellä sekä Heini-
järven että Jumesniemen lapset käy-
vät esikoulua Mahnalassa.
 Kun sitten aikanaan taloudes-
sa koittaa korkeasuhdanne ja Tam-
pereen seudulla työpaikat lisäänty-
vät, muuttoliike lisää Hämeenkyrön 
luonnollista väestönkasvua. Tontte-
ja ostetaan ja taloja rakennetaan ny-
kyistä tahtia vilkkaammin.  Siinä vai-
heessa Hölmölän tapahtumat eivät 
enää kuulosta kirjallisuuden Nobel-
palkinnon saaneen F.E. Sillanpään 
kotikunnassa kaukaisilta, hauskoilta 
kertomuksilta. Tätä menoa yhä use-
ammassa perheessä toinen lapsi käy 
kirkonkylän koulua ja toinen Kyrös-
kosken koulua. Myös yhä useampi 
lapsi joutuu naapurissa asuvan leik-
kikaverinsa kanssa eri kouluihin. 
 Minä ainakin ajattelen, että oli-
si aivan varmasti turvallisempaa ja 
mukavampaa aloittaa ja käydä suur-
ta taajamakoulua, kun sisko tai veli 
ja kaverit olisivat siellä. Kyllähän sa-
maan isoon kouluun pitäisi mahtua! 
 Kyröskosken koulun todellisuutta 

on tänä päivänä myös se, että taito- 
ja taideaineluokkia on jouduttu ot-
tamaan tavalliseen opetuskäyttöön, 
koska oppilaita on niin paljon. Syyn-
kin me tiedämme: Kostulan koulun 
lakkauttaminen. 
 Eli yksisilmäisellä ja lyhytnäköisel-
lä päätöksellä vietiin hyvä koulu Kos-
tulasta, huononnettiin Kostulan, Ky-
röskosken ja kirkonkylän oppilaiden 
asemaa ja aiheutettiin ylimääräistä 
huolta ja vaivaa heidän vanhemmil-
leen ja opettajilleen. Onhan se tasa-
arvoa tämäkin: Kaikilla on nyt asiat 
huonommin. 
 Kovin epäuskottavia ovat myös 
puheet kyläkoulujen sisäliikuntatilo-
jen pienuudesta, kun Kostulan kol-
men opettajan koulussa oli kyläkou-
lujen suurimmat sisäliikuntatilat ja 
mahdollisuus pedagogiseen liikun-
nanopetukseen, ja se piti mennä 
lakkauttamaan ensimmäisenä! 
 Hämeenkyrön kunnanvaltuuston 
tuorein päätös on varmasti aiheut-
tanut paljon huolta ja surua sekä ky-
lillä että taajamissa. Monet ovat eh-
kä masentuneet päätöksestä, jotkut 
alkaneet lannistumaan, jopa luovut-
tamaan. 
 Haluan valaa uskoa ja luottamus-
ta omalta pieneltä osaltani. Nyt ei 
kannata heittää kirvestä sen kum-
memmin kaivoon kuin järveenkään, 
vaan nyt meillä oikeastaan vasta työ 

”Yhä useampi lapsi joutuu naapurissa 
asuvan leikkikaverinsa kanssa 
eri kouluihin. ”

alkaa. Meillä on lapsia täynnä olevat 
lähikoulut, ja vielä löytyy ainakin 10 
valtuutettua, jotka ovat laajan kou-
luverkon varmoja kannattajia. Suu-
ri kiitos heille! Ja mikä kutkuttavinta, 
ensi vuonna on kunnallisvaalit! 
 Otetaan ensimmäisenä esille sivis-
tyslautakunnan, kunnanhallituksen 
ja istuvan kunnanvaltuuston pää-
tökset Hämeenkyrön kunnan koulu-
verkkoon liittyen, myös tämä viimei-
sin, mutta ei vähäisin päätös. Ja sit-
ten ruvetaan laatimaan tiedotetta ja 
vaikka julistetta, josta näkyy kaikkien 
valtuutettujen äänestyskäyttäytymi-
nen. Nyt ei kannata enää uskoa pu-
heita ja vakuutteluja vaan tekoja! 
 Kerrotaan kaikille Hämeenkyrön 
asukkaille, ketkä ovat olleet lakkaut-
tamassa elinvoimaisia ja täpötäysiä 
kyläkouluja. Ja ketkä säilyttämässä 
niitä, ja oikeasti puolustamassa kun-
talaisten oikeuksia, tasa-arvoa, koh-
tuutta, ja inhimillisyyttä. 
 Taajamia ja kyliä ei saa laittaa vas-
takkain, eikä kyliä keskenään, vaan 
täytyy katsoa kaikkien etua.

Yhdessä, koko Hämeenkyrön 
puolesta!

Markus Vikman
neljän tytön ja neljän pojan isä,
laskentamerkonomi, yrittäjä
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Maakunnallinen kylien 
yhteenliittymä 
Pirkan Kylät ry
Heiskankuja 1
39100 Hämeenkyrö
pirkankylat@pirkankylat.fi
www.pirkankylat.fi

Pirkanmaan kyläasiamies
Marja Vehnämaa
Heiskankuja 1
39100 Hämeenkyrö
Puh. 040 4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Puheenjohtaja 
Anne Mastomäki
Rööpeenmaantie 135
39150 Pinsiö
anne.mastomaki@luukku.com

Sihteeri
Marja Vehnämaa
Heiskankuja 1
39100 Hämeenkyrö
Puh. 040 4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Suomen Kylätoiminta ry
c/o Willa Elsa
Meijeritie 2
25401 Suomussalmi
Puh. (02) 738 1761
info@kylatoiminta.fi
www.kylatoiminta.fi

Pirkanmaan maaseudun 
kehittämisyhdistykset
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
(Ikaalinen, Kihniö, Parkano)
Toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto
Torikatu 7 A,
38700 Kankaanpää
Puh. (02) 577 2805
juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi
www.aktiivinen.fi

Joutsenten Reitti ry
(Hämeenkyrö, Sastamala, Punkalaidun)
Toiminnanjohtaja Petri Rinne
Puistokatu 10, 
38200 Sastamala
Puh. (03) 521 35150
petri.rinne@joutsentenreitti.fi
www.joutsentenreitti.fi

Kantri ry
(Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, 
Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi)
Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti
Hallilantie 24
33821 Tampere
Puh. (03) 222 9369
kantriry@kantriry.fi
www.kantriry.fi

Pirkan Helmi ry
(Kylmäkoski, Akaa, Valkeakoski, Urjala)
Toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho
Kylmäkoskentie 6
37910 Kylmäkoski
Puh. 0400-226 676
eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi
www.pirkanhelmi.fi

Pomoottori ry
(Juupajoki, Kuhmalahti, Orivesi, Pälkäne)
Hankekehittäjät
Merja Kirjasniemi  Puh. 045 126 3515
Mikko Rissanen  Puh 040 569 3844
Koulutie 1 A 4
35300 Orivesi
toimisto@pomoottori.fi
www.pomoottori.fi

PoKo ry
(Kuru, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)
Va. toiminnanjohtaja Raisa Saarilahti-Kulju
Kauppakatu 23
35800 Mänttä
Puh. (03) 474 0050
pokory@phpoint.fi
www.pokory.fi

Kylätoiminnan yhteystietoja – ota yhteyttä, kysy lisää!

Jos lehti tulee väärään osoitteeseen, 
ilmoita uudet tiedot kyläasiamiehelle joko 
puhelimitse: 040-4849 360 tai 
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi - kiitokset!



Kyläkapula-lehteä julkaisevat ja kustantavat

• Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke
• Pirkanmaan Maaseudun kehittämisyhdistykset
 • Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry
 • Joutsenten Reitti ry
 • Kantri ry
 • Pirkan Helmi ry
 • PoKo ry
 • Pomoottori ry

Kyläkapula

Päätoimittaja:
Pirkanmaan kyläasiamies Marja Vehnämaa
puh: 040-4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Painos: 1500 kpl
Taitto: Lindavision, Virrat
Paino: Hämeenkyrön kirjapaino
Kannen kuva: Linda Peltola

www.pirkankylat.fi


