
52020  N:o 20

Keskiviikko toukokuun 13. päivä

Mitä kuuluu?

Pentti Leskinen asui per-
heineen vuosia Etelä-Suo-
messa ja kiersi maailmal-
lakin. Juuret eivät kuiten-
kaan koskaan irronneet 
synnyinseudulta ja vetivät 
sinne takaisin. 

Juuret ja sydän syntymäkylässä

Suezin kylien uimarannalla Pyhä-
järven eteläkärjessä näkyy Pent-
ti Leskisen kädenjälki. 25 vuotta 
kyläyhdistyksen puheenjohtajana 
toiminut mies on ammentanut ra-
kentamisosaamisestaan kyläläis-
ten ja kulkijoiden iloksi nikkaroi-
malla rannalle pukuhuoneet, puu- 
ja tarvikevarastot, wc:n ja laiturin. 
– Karhusen Paula ehdotti jakokun-
nan maata uimarannan tekoon ja 
saimme raivausluvan. Silloin järvi 
ei näkynyt ollenkaan maantielle. 
Raivasimme ja aloimme rakentaa. 
Kaikki muu on rakennettu tässä, 
paitsi grillikatos. Kun kaupungin 
ranta lopetti, saimme sen sieltä.
Uimarannalle on opastekyltti ja 
polku Suezintieltä. Uimareita käy 
rannalla kauempaakin.
– Tämä on hyvä matala ranta, yh-
tä hyvä kuin Emolahti, mutta tääl-
lä on helpompi pitää mukuloista 

luku. Täällä on tulentekomahdol-
lisuus ja puutkin valmiina. 
Kylän uimaranta on pidetty hy-
vässä kunnossa, vaikka talkoisiin 
ei olekaan tungosta.
– Täällä on hyvä ollut talkoissa ol-
la. Ei ole tullut riitaa, kun yksin on, 
Paavo nauraa.
– No on tässä toiminnassa ollut 
minun lisäksi Isorannan Hannu, 
mies tarkentaa. 
– Meidän kylätoiminta on muuten 
alas ajettuna, mutta tästä rannasta 
pidetään huoli. 
Toinen ihmisiltä kiitosta saanut 
perinne kylällä on Pentin raken-
tama maitolaituri Keiteleentien ja 
Suezintien risteyksessä.
– Joulun aikaan siinä on seimi ja 
valot pimeän ajan, Pentti kertoo.

Suezin kyliin kuuluvat Haapamä-
ki, Maaselänlahti ja Honganlahti.
– Kun mietittiin kyläyhdistyksel-
le nimeä, niin mietittiin että sama 
tie kulkee kaikkien kylien läpi. Tie 
rakennettiin Suezin kriisin aikaan, 
siitä on tullut se nimi. 
Pentin elinaikana kyläkulmat ovat 
ehtineet muuttua paljon. 

– Aikoinaan kouluja oli Vuohto-
mäellä, Maaselänlahdella ja meil-
lä Haapamäelläkin oli koulussa 56 
oppilasta. Viimeisinä aikoina vaik-
ka kerättiin lapset kaikilta kyliltä, 
niin niitä oli vain parikymmentä. 
Tämä alkaa olla aika kuoleva kylä. 
Ei ole enää monessa talossa työs-
säkäyviä ja paljon on yhden tai 
kahden vanhuksen asuntoja. 
Kun niistä muutetaan 
keskustaan, niin on 
laudat ikkunoissa.

Pentin koti si-
jaitsee Haapa-
mäessä, joka on 
Pyhäjärven ete-
läisintä kolkkaa. 
Risteyksestä on 
viitisen kilometriä 
läänin rajaan.
– Välillä olin 30 vuotta 
etelässä evakossa. Vuonna 1961 
lähdin ja 1991 tulin takaisin. Eh-
din kiertää maailmaakin. Olin YK 
joukoissa Kyproksen sodan aikaan 
vähän vaille 7 kuukautta.
Pentti on ollut rakentamassa Mos-
kovan suurta sirkustakin. Sille työ-

maalle lähtö kävi ripeästi.
– Ei minulla ollut passiakaan. Po-
larilta neuvoivat, että aamulla va-
raat ajan nimismiehelle ja haet pi-
kapassin. Etusivusta kopio heil-
le viisumia varten. Viisumi hom-
mattiin vajaassa päivässä ja illal-
la oli lähtö. 
Kahden viikon reissu venähti vä-

hän yli viideksi kuukaudeksi. 
– Ei siellä ollut kieli-

taidolla merkitystä. 
Työmaalla oli sa-

toja suomalaisia 
töissä ja meillä 
oli omat ruoka-
lat ja majoituk-
set, Pentti muis-

telee.
Vaimo ei puoli-

son reissuista hät-
kähtänyt. Kun Pentti 

oli rauhanturvajoukoissa 
Kyproksella, tytär oli vasta kolme-
vuotias. 
– Me tutustuimme Saaran kanssa 
rippikoululeirillä. Asuimme Nur-
mijärvellä naapureina. Lapset syn-
tyivät Nurmijärvellä. Kun muu-
timme Pyhäjärvelle, poika ehti 

vielä olla Haapamäen koulussa. 
Perheelle muutto Nurmijärveltä 
Pyhäjärven korpeen ei ollut shok-
ki, koska siellä oltiin muutenkin 
vietetty paljon aikaa.
– Minähän en koskaan oikein ir-
ronnut täältä. Kaikki pidemmät 
lomat, pääsiäislomat ja joulun ai-
kakin oltiin aina täällä. Täällä oli 
paljon tuttuja, koko kylä, ihmiset 
ja paikat. 
Niihin aikoihin, kun perhe muutti 
Pyhäjärvelle, kunnasta oltiin juuri 
tekemässä kaupunkia.
– Huvitti kun kuuden tuhannen 
asukkaan kunnasta tehtiin kau-
punkia, että on täällä ainakin hem-
metin isot puistot. Tästä on 40 ki-
lometriä korpea, kun lähtee Pihti-
putaalle päin. Siinä on puistossa 
kokoa, Pentti nauraa.

Pentti Leskisen sydän on syvästi juurtunut syntymäpaikkaan. – Olen syntynyt täällä. Suku on ollut täällä monta sataa vuotta. 

Meidän kylätoiminta 
on muuten alas ajet-

tuna, mutta tästä ran-
nasta pidetään huoli.

Nimi: Pentti Leskinen
Ikä: 74 vuotta
Ammatti: Rakennusmies
Perhe: Vaimo Saara ja lapset Kirsi-Maria ja Juha-Pekka
Harrastukset: Pelasin lentopalloa sarjassa kolmekymmen-
tä vuotta sekä toimin tuomarina ja valmentajana. Parhaa-
seen aikaan oli viikosta vain lauantai vapaana lentopallo-
harrastuksesta.
Ensimmäiseksi kun aamulla herään… Aukaisen silmät
En voisi elää ilman… En kaipaa tähän ikään mitään erityi-
sesti. Ehkä aamukahvia.
Pyhäjärvellä parasta on… Hemmetin isot puistot
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Avoimet kylät -tapahtuma toteutetaan verkossa!

Avoimet Kylät verkossa -päivä toteu-
tetaan 13. kesäkuuta. Päivän toteu-
tuksessa kylät julkaisevat verkossa 

esimerkiksi videon ulkoilureiteistä ja retkei-
lykohteista, kuvagallerian vanhoista kuvista, 
kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän 
tai vaikkapa podcastin kylän elämästä. Si-
sältö lähtee kylistä itsestään. Juuri muita 
vaatimuksia sisällölle ei ole kuin se, että ai-
neisto on digitaalisena ja julkaisuun on ky-
sytty tekijöiltä luvat. Päivän yhtenä teemana 
on ulkoilu ja lähiliikuntapaikat. Tavoitteena 
on esitellä kylien ulkoilu- ja liikuntapaikkoja 
verkossa, jotta ihmiset löytävät paremmin 
kylien ulkoilumahdollisuuksien pariin.

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-si-
vustolle julkaistaan Suomen kartta, josta 
pääsee linkkien avulla tutustumaan kylien 
tuottamaan sisältöön. Päivän julkaisuissa 
käytetään tunnistetta #avoimetkylät. Tavoit-
teena on innostaa kaikkien aikojen suurin 
määrä kyliä mukaan tuottamaan erilaista 

sisältöä. Samalla päivään tuotettu sisältö 
toimii kylien markkinointimateriaalina. Suo-
men Kylät julkaisevat päivään liittyen avoi-
mia verkkokoulutuksia, joissa käydään läpi 
perusasioita sisällöntuotannosta.

Avoimet Kylät verkossa -päivän pääasial-
linen julkaisukanava on Facebook. Kylä jul-
kaisee materiaalin omalle kanavalleen. Li-
säksi voidaan käyttää julkaisukanavana ky-
län verkkosivuja, Youtubea ja Instagramia.

Päivän tavoitteena on näyttää kylien di-
giosaamista ja sopeutumiskykyä poikkeus-
oloissa. Avoimet Kylät verkossa -päivän to-
teutukseen voi osallistua matalalla kynnyk-
sellä.

Ilmoita kyläsi mukaan tapahtumaan 31. 
toukokuuta mennessä maakunnallisten yh-
teyshenkilöiden kautta. Yhteystiedot löydät 
osoitteesta www.avoimetkylat.fi.

Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen 
suurimpaan kylätapahtumaan!

Avoimet kylät -päivä 13. kesäkuuta toteutetaan tänä 
vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti verkossa. 
Avoimet kylät verkossa on vuoden 2020 suurin 
kylätapahtuma.

#avoimetkylat

Maaseudusta, kylistä 
ja monipaikkaisuudesta  

uusi megatrendi

Maailmanlaajuinen koronakriisi 
on muuttanut pysyvästi tapo-
jamme ja tottumuksiamme. 

Olemme joutuneet rajoittamaan liik-
kumistamme ja välttämään ihmisten 
kohtaamista. Kylissä olemme yhdessä 
organisoineet riskiryhmiin kuuluville 
apua esimerkiksi kaupassakäynnissä 
ja muussa asioinnissa. Kriisin keskellä 
on tärkeää suosia paikallisia tuotteita 
ja palveluita. Meillä on mahdollisuus 
kannatella yrittäjää vaikean ajan yli 
käyttämällä palveluita ja ostamalla lä-
hellä tuotettuja tuotteita.

Yle:n teettämän kyselyn mukaan 
suomalaisten yleisin haavekoti on maa-
seudulla. Maaseudun Tulevaisuuden 
tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan 
jopa miljoona suomalaista miettii va-
kavasti maallemuuttoa. Haaveiden ja 
todellisuuden välillä on ollut kuilu, sillä 
kaupungistuminen on Suomessa jat-
kunut kiihtyvällä vauhdilla. Suurin on-
gelma on varmasti työpaikkojen puute 
maaseudulla. Etätyön yleistyessä maal-
lemuutto voi nyt viimein olla oikeasti 
vaihtoehto niille monille suomalaisille, 
jotka työ aikaisemmin sitoi kaupunkei-
hin. Verkkopalaverit vaativat luotetta-
van nettiyhteyden. Kattavan valokui-
tuverkon rakentaminen maaseudulle 
on tärkeämpää kuin koskaan.

Moni ihminen on joutunut etätöihin, 
ja monissa yrityksissä on myös huo-
mattu etätyön mahdollisuudet. Etä-
työn on myös sanottu olevan paik-
kariippumattomuutensa takia tehok-
kaampaa. Verkkopalaverista on tullut 
oikea mahdollisuus, sillä nyt on pakon 

edessä opeteltu ja opittu käyttämään 
verkkokokouksia. Tämä puolestaan 
avaa suuren mahdollisuuden maaseu-
dulle. Tehokkuus kasvaa turhan liikku-
misen jäädessä pois. Samalla sääste-
tään ilmastoa sekä rahaa tilavuokrissa 
ja matkakuluissa. Läsnäoloa vaativia 
kokouksia ei kannata tulevaisuudes-
sakaan kokonaan lopettaa, mutta jat-
kossa osa siirtyy luontevasti verkkoon. 

Suomen Kylillä ei ole kristal-
lipalloa, mutta jotain hyvääkin tässä 
korona-ajassa on nähtävissä. Tule-
vaisuus näyttää kylien ja maaseudun 
kannalta valoisammalta kuin pitkään 
aikaan. Monipaikkaisuudesta pu-
hutaan nyt enemmän kuin koskaan. 
Esimerkiksi citymaalaiset ovat ilmiö, 
joka on kiinnostanut paljon mediaa. 
Citymaalaisuudella tarkoitetaan hen-
kilöitä, jotka valitsevat maaseudun ja 
kaupunkiasumisen parhaat puolet. 
Citymaalainen voi omistaa asunnon 
maaseudulla ja vuokrata pientä asun-
toa suuren kaupungin keskustassa. Il-
miö yleistyy, sillä maaseudulla on run-
saasti tilavia ja edullisia asuntoja. On-
gelmana on kankea väestörekisteri, 
joka sallii ihmiselle vain yhden viral-
lisen osoitteen. Monipaikkaisuus on 
paljon yleisempää kuin väestötilastot 
osoittavat, sillä tilastot eivät tunnista 
kahden osoitteen kansalaisia. Tämän 
vuoksi väestöennusteet antavat maa-
seudun väestötilanteesta todellisuutta 
synkemmän kuvan, sekä vinouttavat 
julkista keskustelua ja poliittista pää-
töksentekoa.

Maaseudun ja kylien suuria etuja 
ovat puhdas ilma, asumisen väljyys 
ja hyvät ulkoilumahdollisuudet. Ky-
lien ulkoilureiteillä riittää tilaa koro-
na-aikanakin. Mikäli muuttoliike maa-
seudulle kiihtyy, meidän tulee miettiä 
uudelleen myös lähipalvelujen saata-
vuutta. Eteen voi tulla aika, jolloin tar-
vitsemme kuntiin uusia hengittäviä hir-
sikouluja ja lähikauppoja maalle muut-
taville lapsiperheille.

Koronakriisi on nostanut esille 
myös maamme huoltovarmuuden. 
Olemmeko tulleet liian riippuvaisiksi 
pitkistä kansainvälisistä toimitusket-
juista? Olemmeko sittenkään saaneet 
tuotteitamme edullisesti esimerkiksi 
Kiinasta, jossa ympäristöriskit näyttä-
vät laukeavan yksi toisensa perään. 
Maaseudulla on keskeinen rooli esi-
merkiksi ruuantuotannossa. Suoma-
lainen ruuantuotanto ei ole itsestään-
selvyys, joten nyt meidän tulisi suosia 
lähellä tuotettua ja turvallista ruokaa. 
Suomen Kylät on mukana MTK:n ja 
ProAgrian kanssa perustetussa Töitä 
Suomesta -yrityksessä. Yritys auttaa 
kriisitilanteessa maatiloja kausityövoi-
man löytämisessä, kun ulkomaisten 
tekijöiden saatavuus on romahtanut. 
Yrityksen tavoitteena on löytää työlle 
tekijöitä. Verkossa toimiva töitäsuo-
mesta.fi-palvelu välittää sekä palkat-
tua että vapaaehtoista työvoimaa.

 
Pidetään huolta itsestämme ja 

toisistamme. Verkostossamme on 
voimaa kuin pienessä kylässä!

⊲ Suomen Kylät ry on pai-
kalliskehittäjien valtakunnallinen 
järjestö, joka kokoaa yhteisöläh-
töistä kehittämistyötä tekevät, eri 
aluetasojen toimijat työskentele-
mään yhdessä asukkaiden hyvin-
voinnin lisäämiseksi. Edustamme 
noin 4 200 kylää, 19 maakunnal-
lista kyläyhdistystä, 54 seudullis-
ta Leader-ryhmää sekä kasvavaa 
joukkoa kuntatason kylien yh-
teenliittymiä ja kaupunginosayh-
distyksiä.

⊲ Teemme valtakunnallista vai-
kuttamistyötä paikallisuuden puo-
lesta. Yhdistämme paikalliset toi-
mijat valtakunnalliseksi verkostok-
si, jossa hyödynnetään osaamista 
ja kehitetään yhdessä uutta.

⊲ Päämääränämme on elin-
voimaiset kylät ja viihtyisät asu-
kasyhteisöt, joiden asukkailla on 
vaikutusmahdollisuudet oman eli-
nympäristönsä kehittämiseksi. 
Työkenttäämme kuuluvat asuk-
kaiden toimeentulon turvaami-
nen, hyvä ympäristö, riittävät pal-
velut ja sosiaalinen hyvinvointi.

⊲ Tavoitteenamme on, et-
tä Leader-toiminnasta tuttu yhtei-
sölähtöinen paikallinen kehittä-
minen kattaa koko Suomen ilman 
maaseudun ja kaupungin rajaa. 
Maaseutupolitiikan rinnalla ote-
taan vastuuta myös sosiaali-, elin-
keino-, työvoima-, ympäristö- ja 
aluepolitiikan haasteista.

Valtakunnallisesti 
paikallisen puolesta

MAINOS

MAINOS
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Jokikylän kioskin ovet ovat vielä säpissä. Kesäkauden avaus siirtyy ainakin kesäkuun puolelle, Kauko Sil-
jander kertoo.

KAIKKI YRITYKSET eivät tar-
vitse kivijalkamyymälää 
keskustaan. Yritystä voi 
pyörittää myös pieneltä ky-
lältä ja kotoa käsin. Ei tarvit-
se asua edes keskellä kylää.

– Talo on Hiidenkylän 
puolella, pellot ja muu mi-
tä tilaan kuuluu Lammina-
hon puolella. Asiakkaista ai-
ka lähelle 70–80 prosenttia 
on Pyhäjärven ulkopuolelta, 
joten sijainnilla ei ole väliä, 
yrittäjä Seppo Smed kertoo.

– Me tykätään asua 
korven rauhassa. Tääl-
lä on Sepolle materi-
aalia hirsitöihin ja mi-
nä saan inspiraatiota 
omiin töihini luonnos-
ta. Meille on ollut luon-
tevaa luoda työpaikka 
kodin yhteyteen. Seppo 
käy kyllä veistämässä asiak-
kaiden luonakin, yrittäjä Jo-
hanna Smed kuvailee.

Johannalla ja Sepolla on 
molemmilla ollut oma yritys 
jo pidempään. Viime kesä-
nä yritykset saivat yhteisen 
nimen, Hiidenverstas. Lem-
piverstas on tehnyt taidet-
ta ja käsitöitä. Hiiden Hirsi 

ja Rakennus on tehnyt hir-
renveistoa ja rakentamista.

– Teen käsin veistämäl-
lä kaikkea mitä pystyy teke-
mään, pirttikalustosta hirsi-
huvilaan ja kaikkea siltä vä-
liltä, Seppo kuvailee.

– Lempiverstas on enää 
aputoiminimi. Hiiden Hir-
si ja Rakennus jäi käyttöön 
metsänomistukseen. Kirjan-
pito meni yhden yrityksen 
alle niin saimme yksinker-
taistettua toimintaa, Johan-
na kertoo.

– Saimme karsittua pääl-
lekkäisyyksiä, Seppo tarken-
taa.  

Hiidenverstas pyörittää 
myös lähituotemyymälää 
Pyhäjärven ABC -asemalla.

– Vuokraamme PeeÄs-
sältä tilan ja lähituotteita 
myyvät vuokraavat meiltä 
myyntipaikan. 40 tahoa on 
ollut mukana enimmillään, 
sen enempää ei tilan puoles-
ta mahdu. Varmaan puolet 
tuottajista on Pyhäjärveltä. 
Mukana on myös harrastajia 
ja eläkeläisiä. Tällä hetkellä 
on muutama paikka vapaa-
na, Johanna vinkkaa.

JOKIKYLÄN kyläyhdistyksen 
tärkein tulonlähde eli Jo-
kikylän kioski on perintei-
sesti avattu kalastuskauden 
avajaisten yhteydessä tou-
kokuussa. Tänä vuonna ko-
rona on pistänyt kapuloita 
rattaisiin, joten avaamises-
ta ei ole vielä tehty päätöstä. 
Periaatteessa ainakin take-
away -myynti olisi sallittua.

– Katsotaan mitä tule-
man pitää. Vielä ei olla kes-
kusteltu miten saadaan 
käyntiin. Kesäkuun puolel-
le menee ainakin, kyläyh-
distysaktiivi Kauko Siljan-
der pohtii. 

Kioskia on pidetty yleen-
sä kesäkaudella auki perjan-
taisin kihuviikkoa lukuun 
ottamatta.

– Tavallisesti on aloitet-
tu silloin kun lohet on istu-
tettu ja kalastuskausi alka-
nut ja jatkettu syksyllä niin 
kauan kuin on ollut lämmin-
tä. Kesäperjantaisin on pi-
detty karaoketanssit. Paljon 
tulee ihmisiä katselemaan 
ja kuuntelemaan osa jopa 
tanssiikin.

Työntekijää kioskille ei 
ole palkattu vaan sitä on 
pyöritetty vapaaehtoisvoi-

min.
– Kioski pyörii talkoo-

hommalla. Sillä tavalla se 
toimii, kun tulot ovat aika 

pienet. Siinä on ollut sel-
laiset kuudesta seitsemään 
henkeä mukana, pääasias-
sa kuusikymmentävuotiai-

ta ja siitä ylöspäin. Aika iä-
kästä tämä meidän porukka. 
Olisi tervetullutta jos lisää 
nuorempia lähtisi kaveriksi. 

Kioski ei ole pelkästään 
varainhankintakeino vaan 
myös kyläläisten kokoontu-
mispaikka.

– Kioski on kyläläi-
sille sosiaalinen paik-
ka. Kokoonnumme 
sinne istumaan iltaa, 
kuuntelemaan musiik-
kia ja laulelemaan. Ju-
hannuksena on tavallises-
ti pidetty koko kylän kokko 
kioskin luona, joen puolel-
la. Muu toiminta kylällä on-
kin vähäistä.

Kioskin luona olevista 
rakennuksista laavu ja ko-
ta ovat kalastuskunnan ja 
tontti kaupungin. Viime ke-
sänä kioskin yhteyteen ra-
kennettiin talkoilla keittiö-
rakennus.

– Keväällä aloitettiin ja 
se oli puolenkesän tienoil-
la valmis. Makkarat ja letut 
paistetaan siellä, Kauko ker-
too. 

Hittituote kioskilla ovat 
räiskäleet ja ne houkuttavat 
satunnaisesti paikalle nelos-
tien kulkijoitakin.

– Ne ovat Euroopan par-
haita, Kauko kehaisee. 

Kuulumisia kyliltä

Kylän perukalta yltää yrittämään

Kioski kokoaa kyläläisiä yhteen

Johanna ja Seppo Smed yhdistivät yrityksensä Hiidenverstas-nimen alle. 

Kuvat ja tekstit: 
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KUUSENMÄELTÄ kotoisin 
oleva Jeremias Niskanen 
opiskelee Oulun ammatti-
korkeakoulun luonnonvara-
alalla agrologiksi. Opinnot 
kestävät vielä pari vuotta. 

– Eniten minua kiinnos-
taa maatalousekonomia ja 
kasvintuotanto. Olen otta-
nut aiheeseen liittyen lisä-
kursseja Savonian ammat-
tikorkeakoulusta. Se on ny-
kyisin aika helppoa. Cam-
pus Onlinen kautta oppilai-
tokset ympäri Suomen voi-
vat tarjota kursseja.

Agrologiksi oli luonte-
vaa lähteä opiskelemaan, 
kun on kotoisin maatilalta. 
Kurssikavereissa on kuiten-
kin sellaisiakin, joilla ei ole 
kytköstä maatalouteen.

– Olen koko nuoruuteni 
ollut tässä työssä kiinni ja 
nähnyt miten vanhemmat 
työskentelevät. En olisi vält-
tämättä löytänyt alaa, jos ei 
olisi tilalla kasvanut. 

Jeremias ei ole vielä var-
ma aikooko itse alkaa joskus 
maatalousyrittäjäksi.

– Onneksi sitä ei tarvitse 
tietää tässä vaiheessa. Halu-
an hakea sitä kiinnostaisiko 
ja kokeilla myös muita alan 
töitä. Yrittäminen kyllä kiin-
nostaa, kun vanhempien lu-

ja yrittäjähenkisyys on tart-
tunut minuunkin. 

Asiantuntijaharjoittelu 
Pro Agrialla antaa laajempaa 
perspektiiviä alan töihin.

– Harjoitteluun kestää 
elokuun puoleenväliin. Nor-
maalisti kävisimme tilavie-
railuilla, mutta korona-ai-
kana joudumme hoitamaan 

työt etäyhteyksillä. Olemme 
puhuneet siitä, kuinka se on 
nopeuttanut työtä. Nyt eh-
dimme tehdä päivässä use-
ampia asiakastöitä kuin en-

nen. Etätyöskentely tulee 
varmasti tavaksi. Periaat-
teessa töitä voisi tehdä vaik-
ka täältä Kuusenmäeltä kä-
sin, Jeremias pohtii. 

MAATALOUDEN tulevaisuu-
teen nuorimies luottaa.

– Ruokaa tarvitaan 
tulevaisuudessakin. 
Vaikka maatalousyrit-
täjien määrä on vä-
hentynyt, lypsylehmi-
en määrä ei ole vähen-
tynyt juuri lainkaan. 
Ja onhan se korona-aikana 
huomattu mikä on omava-
raisuuden merkitys. 

Niskanen uskoo, että ko-
timaisen ruuan kulutus tus-
kin tulee vähenemään, kun 
haetaan laatua. 

– Uskon että tulevaisuu-
dessa on isoja ja tehokkai-
ta yksikköjä, missä raaka-ai-
neita tuotetaan. Eikä se tar-
koita, että eläinten olo kär-
sisi. Enemmän tullaan kiin-
nittämään huomiota eläin-
ten hyvinvointiin, koska hy-
vinvoiva eläin tuottaa enem-
män. Myös peltoviljelys-
sä hyvin hoidetuilta pelloil-
ta saadaan paras sato ja sii-
hen panostetaan aika pal-
jon tilojen kannattavuuden 
kannalta. 

Maatilan kasvatti maailmalla
Kuulumisia kyliltä

KESKIPISTE-LEADER RY on 
kahdeksan kunnan alueel-
la toimiva maaseudun ke-
hittämisyhdistys. Suomes-
sa on 54 Leader-ryhmää ja 
EU-maissa niitä on yhteen-
sä yli 2000. Leader-ryhmät 
myöntävät rahoitusta yrittä-
jien, yhdistysten ja muiden 
yhteisöjen hankkeille. Lea-
der-toiminta perustuu sii-
hen, että paikalliset ihmiset 
tietävät itse parhaiten, mi-
ten omaa kotiseutua tulisi 
kehittää.

– Jokainen alue on eri-
lainen ja jokainen Leader-
ryhmä muodostaa omat pai-
nopisteensä. Meillä nuoret 
ovat yksi tärkeä juttu, min-
kä eteen haluamme tehdä 
työtä. Täällä on myös pal-
jon pienyrittäjyyttä. Meidän 
alueellamme joka ikinen 
nurkka ja kolo, keskustaa-
jamatkin, ovat maaseutua. 
Silti voi olla sellaisia paino-
tuksia, että jotain tuetaan 
sivukylille, mutta ei taaja-
maan, hankeneuvoja Anni-
Mari Isoherranen kuvailee. 

Kylät ovat yksi merkittä-
vä yhteistyökumppani maa-

seudun kehittämisessä.
– Elävät ja toimivat kylät 

ovat jokaisen kunnan ja alu-
een elinvoimaisuuden tär-
keä tekijä ja kehittämisen 
ytimessä. Kylät ja kylätoi-
mijat haluavat synnyttää ky-
lille elinvoimaa ja toimintaa. 
Samalla tavalla me olemme 
maaseudun elinvoimaisuu-
den ylläpitäjiä ja kehittäjiä. 
Yhteistyössä heidän kans-
saan pidämme aluetta elin-
voimaisena. Me pystymme 
mahdollistamaan sitä rahoi-
tuksen ja hankkeiden kaut-
ta.

KESKIPISTE-LEADER sai täl-
le rahoituskaudelle 1,5 mil-
joonan euron lisärahoituk-
sen ohjattavaksi eteenpäin 
alueen toimijoille. Rahoitus-
kausi päättyy tänä vuonna, 
mutta tämän vuoden aikana 
myönnettyjä hankkeita pys-
tyy toteuttamaan vielä parin 
vuoden ajan.

– Rahaa on hyvin jaos-
sa pienempiin hankkeisiin, 
mutta kysyntää myös näyt-
täisi olevan. Tulevasta kau-
desta ja rahoituksesta ei ole 

vielä tarkkaa tietoa. Nyt on 
hyvä aika alkaa valmistel-
la isompia hankkeita. Mitä 
isompi hanke, sitä parem-
min se kannattaa suunnitel-
la, Isoherranen kertoo. 

UUDEN OHJELMAKAUDEN val-
mistelutyö on käynnissä. 

– Olen käynyt alkuvuon-
na myös Pyhäjärvellä kerää-
mässä ajatuksia, parissakin 
tilaisuudessa, Isoherranen 
kertoo.

Yhteisö-Leader -rahoi-
tukseen eivät ohjelmakau-
det vaikuta. Haku on avoin-
na koko aika ja se tapahtuu 
helposti sähköisellä lomak-
keella. 

– Yhteisö-Leader on ja-
lostunut Nuoriso-Leaderis-
ta, joka on nuorille tarkoi-
tettu oma pieni rahoitus. 
Samalla tavalla kuin Nuori-
so-Leaderia on otettu käyt-
töön 54 Leader-ryhmässä, 
myös Yhteisö-Leaderin hy-

vää mallia on otettu käyt-
töön muualla. Sillä pystyy 
toteuttamaan esimerkiksi 
pienempiä kalustohankin-
toja, Isoherranen neuvoo. 

Anni-Mari tähdentää, et-
tä Keskipiste Leader ei ole 
pelkästään rahoittaja vaan 
ennemminkin yhteistyö-
kumppani ja yhdessä tekijä. 

– Keskipiste-Leader 
on olemassa sitä var-
ten, että pienetkin toi-
mijat pystyisivät hyö-
dyntämään julkista ra-
hoitusta. Olipa idea suu-
ri tai pieni, tykkäämme sii-
tä, että meihin otetaan yh-
teyttä ja voimme yhdessä 
miettiä minkälainen hanke 
ja mitä rahoitusta voisi ha-
kea. Suurin osa hakijoista on 
ensikertalaisia. Meillä ei ole-
teta, että homma on hans-
kassa saman tien, Anni-Ma-
ri vinkkaa.

Agrologiksi opiskeleva Jeremias Niskanen uskoo, että ilmastonmuutokseen tullaan kiinnittämään yhä 
enemmän huomiota.

Leader-yhdistys on yhteistyökumppani

Kuvassa vasemmalta oikealle: hankeaktivaattori Anu 
Suotula, hankeneuvoja Anni-Mari Isoherranen, mak-
satusneuvoja Riikka-Maria Talus ja toiminnanjohtaja 
Ilkka Peltola.

Kuvat ja tekstit: 

Keskipiste-Leader ry
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KOMUN-RANNAN Metsästä-
jät ry:llä on käynnissä jo toi-
nen Leader-hanke. Ensim-
mäinen hanke oli nimel-
tään ”Keittiö keskellä kylää”. 
Hanke polkaistiin käyntiin, 
kun kylältä oli katoamassa 
hirvipeijaisten ja muiden ta-
pahtumien pitopaikka Ran-
nankylän koulun lakkaami-
sen myötä. 

– Kun keittiön lopputar-
kastusta tehtiin, toimme 
esille jatkokehittämisen tar-
peita. ELY:n tarkastaja tuu-
masi, että siinähän teillä on 
jo seuraava hanke, kun alat-
te tehdä paperit, metsästys-
seuran sihteeri Petri Paana-
nen kertoo.

Nyt onkin sitten työn al-
la muun muassa pääraken-
nuksen kattoremontti sekä 
wc- ja varastorakennuksen 
kunnostus. Vaikean maas-
ton vuoksi kohteeseen pää-
dyttiin rakentamaan ves-
saan kompostikäymälät. 
Kylän ja metsästysseuran 
yhteistyöstä on ollut apua 
rahoituksen saannissa. Ra-
kennukset ovat kaikkien ky-
läläisten käytettävissä.

– Metsäpirtti on aikoi-
naan sotien jälkeen kyläta-
loksi rakennettu. Vuonna 
1983 Rannankylän pienvil-

jelijäyhdistys luovutti sen 
rakennuksen lahjakirjalla 
metsästysseuralle. Lahja-
kirjassa oli ehtona, että ra-
kennus pitää kunnostaa ja 
säilyttää kyläläisten käytös-
sä, Paananen kertoo. 

KOMUN-RANNAN Metsästä-
jien sihteeri Petri Paananen 
on ollut molemmissa hank-
keissa pääkoordinaattorina. 

– Leader-rahoituksen 
hyödyntäminen ei ole ollut 
vaikeaa. Tavallinen kuole-
vainenkin osaa hakemuksen 
tehdä ja Leader-toimistolta 
on saanut tarvittaessa apua. 
Toki tarkkaa se on, mutta 
niin pitää ollakin. 

Osa omarahoitusosuu-
desta voidaan yleishyödyl-
lisissä rakentamishankkeis-
sa kuitata talkootyöllä.

– Ensimmäisessä hank-
keessa talkootyötä tehtiin 
reilut 600 tuntia mikä te-
kee rahassa yli 9000 euroa. 
Kokonaisbudjetti oli lähes 
28 000 euroa. Enimmillään 
voi saada 75 prosentin tu-
en. Ilman rahoitusta ei oli-
si tuollaista keittiötä, ei teh-
täisi kattoremonttia ja var-
maan vanhaa vessaa vain 
pönkitettäisiin nurkasta, 
Paananen nauraa.

Uuden hankkeen kus-
tannusarvio on hieman pie-
nempi, mutta talkootöi-
tä olisi siihenkin tarkoitus 

koota noin viidensadan tun-
nin verran.
– Kyläläiset ja muutkin 
ovat tervetulleita talkoisiin. 

Jos halukkaita ilmaantuu 
enemmän kuin koronarajoi-
tukset sallivat, niin talkoil-
laan vaikka kahdessa vuo-

rossa, Petri kuittaa.

Metsäpirtti kehittyy Leader-
rahoituksella

PYHÄJÄRVEN kyläneuvosto 
kokoontui ensimmäistä ker-
taa sähköisesti. 

– Koronasta huolimat-
ta kyläneuvoston toimin-
ta ei ole tauolla. Neuvosto 
kokoontui 4. toukokuuta 
Teams-palaverina. Myös jär-
jestötapaaminen tullaan to-
teuttamaan Teams-kokoon-
tumisena, yhteisöasiamies 
Eeva Vaskilampi kertoo. 

Kyläneuvostossa käsitel-
lään ajankohtaisia kyliä kos-
kettavia asioita.

– Kylät kohtaavat kylä-
neuvostossa. Kyläneuvosto 
mahdollistaa keskustelun 
kylien edustajien kesken 
sekä ajankohtaisten asioi-
den jakamisen. Tällä hetkel-
lä kyläneuvostossa on edus-
tettuna 14 kylää. Kaikilla ei 
ole aktiivista toimintaa tällä 
hetkellä, koska kylätoiminta 
on aaltoliikettä. On aktiivi-
sempia aikoja ja välillä huo-
kausaikaa, Eeva kuvailee.

PYHÄJÄRVEN kyläneuvos-
toon kuuluvat kyläyhdis-
tysten ja kylätoimikuntien 
edustajat, kaupunginhalli-
tuksen edustaja, yhteisö-
asiamies sekä talous- ja hal-
lintojohtaja. Kyläneuvos-

toon kutsutaan tarvittaessa 
asiantuntijoita.

– Viimeisimmässä ky-
läneuvostossa keskustel-
tiin myös Suomen Kylät 
ry:n järjestämästä Avoimet 
kylät päivästä. Tänä vuon-
na tapahtuma järjestetään 
verkossa. En vielä osaa 
sanoa osallistuvatko Pyhä-
järven kylät päivään. Tarkoi-
tuksena on pitää tästä erilli-
nen etäpalaveri kylien kans-
sa lähiaikoina. Minusta on 
hienoa, että Avoimet kylät 
päivä siirrettiin verkkoon 
perumisen sijasta, Vaski-
lampi pohtii.

AVOIMET KYLÄT VERKOSSA 
-päivä toteutetaan 13. ke-
säkuuta. Kylät voivat silloin 
julkaista esimerkiksi videoi-
ta ulkoilureiteistä ja retkei-
lykohteista, kuvagallerioita, 
kyläkolumnin, kylähistorii-
kin lyhennelmän tai vaikka-
pa podcastin kylän elämäs-
tä. Päivän teemana ovat ul-
koilu ja lähiliikuntapaikat 
ja tavoitteena on esitellä sa-
malla kylien digiosaamista 
ja sopeutumiskykyä poikke-
usoloissa. Suomen Kylät ry 
tuottaa kylien avuksi ohjei-
ta ja koulutusta siitä, kuin-

ka videoita ja muuta sisältöä 
voidaan tapahtumaa varten 
tehdä.

– Tapahtumassa on mah-
dollisuus kyläillä virtuaali-
sesti koko Suomen kylissä, 

kun Avoimet kylät sivustolle 
kerätään kartalle kaikki päi-
vään osallistuvat kylät. Kan-

nattaa käydä kylässä, Vaski-
lampi vinkkaa.

Vas. Väinö Riijärvi, Martti Kauranen, Risto Liuska ja Petri Paananen ovat aktiivisia talkoolaisia Komun-
Rannan metsästysseuran rakennusurakoissa. 

Kylätoimintaan tuli digiloikka

Yhteisöasiamies Eeva Vaskilampi pitää kylätoimintaa arvossaan, joka kylällä on omintakseista toimintaa. 
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Kuulumisia kyliltä

PAULIAUKUSTI HAAPANEN 
rakensi Kirkonkylälle oma-
kotitalon kolmekymmen-
tä vuotta sitten. 90-luvun 
lama ajoi välillä taiteilijan 
maailmalle, mutta kuutisen 
vuotta sitten tarjoutui tilai-
suus ostaa vanha kotitalo ta-
kaisin. Nyt on taas uusi elä-
mänvaihe edessä.

– Suoraan sanottua alan 
olla sellaisessa romukun-
nossa, että en jaksa hoitaa 
omakotitaloa. Ikävä tänne 
tulee, mutta haluamme jo 
päästä helpommalla myös 
taloudellisestikin. Viime 
maaliskuussa päätin, et-
tä nyt aloitetaan loppuun-
myynti. Onneksi aloitimme 
silloin, niin ei korona kou-
raissut. Nyt siitä ei tulisi 
mitään, taiteilija pohtii. 
Seuraavaa etappia ei ole 
vielä tiedossa. 

– Se ei selviä ennen 
kuin jos saamme talon 
myytyä. Talon katsojia on 
käynyt, mutta uskon että 
ainakin kesän saamme ol-
la tässä kaikessa rauhassa. 

PAULIAUKUSTI JA hänen vai-
monsa Marketta Haapanen 
ovat viihtyneet Kirkonky-
lällä. 

– Tämä on ollut rauhalli-
nen paikka asua. Täällä on 

sellainen yhteisö, joka pär-
jää keskenään. Tänne on 
tullut lisää lapsiperheitä-
kin ja tälläkin hetkellä ky-
lälle rakennetaan, Pauliau-
kusti kertoo. 

Haapasia ei ole haitan-
nut se, että rajanaapurina 
on hautausmaa ja kirkko.

– Tämä on hiljainen ja 
kaunis ympäristö, kaunein-
ta on joulun aikaan ja kesäi-
sin. Kolmekymmentä vuot-
ta sitten tontille istutetut 
puut ovat kasvaneet ja tääl-
lä ollaan kuin herran kuk-
karossa. Kirkonkellot soi-
vat välillä. 

Suosittelen kyllä Kirkonky-
lää ihmisille asuinpaikaksi, 
Pauliaukusti kuvailee.  

KIRKONKYLÄ OLI paikkakun-
nan keskus ennen rautatie-
aseman tuloa Pyhäsalmeen.

– Silloin kun rakensim-
me talon, täällä toimi vielä 
kyläkauppakin, Haapanen 
muistelee. 

Kirkonkylä, Emoniemi ja 
Pellikkaperä kuuluvat Pyhä-
järven KolmiKanta ry -nimi-
seen kyläyhdistykseen joka 
on hyvin aktiivinen. Kylä-
läisille on rakennettu yhtei-
seksi kokoontumispaikak-
si Väentupa, jota yhdistys 
vuokraa yksityistilaisuuk-
siin. Kyläyhdistys hallinnoi 
Pappilanlahden venerantaa 
ja vuokraa kyläsaunaa Pe-
rinnepihan rannassa. 

– Olin pari vuotta kyläyh-
distyksen toiminnassa ak-
tiivisesti mukana. Puheen-
johtajana toimiessa tavoit-
teenani oli, että tehtäviä pi-
tää jakaa. Mukaan tuli nuo-
ria, joista olen valtavan kii-
tollinen. 

Kylällä sijaitsee myös 
kirkko, Teatteri KesäHei-
nän näyttämö, Verkkoran-
nan majoitus- ja pitopalve-
lu, Seurakunnan omistama 
Korhosenniemen tupa ja 
luontopolku, kotiseutumu-
seo sekä seurakunnan lei-
rikeskus. 

– Minulla oli aikanaan haaveena saada pohjalainen kahden kuistin talo. Var-
masti tulee haikeita hetkiä sitten kun tästä lähdetään, Pauliaukusti Haapanen 
tuumaa.

Herran kukkarossa – kirkon 
kupeessa

Kuvat ja tekstit: 

Tämä on hiljainen ja 
kaunis ympäristö, 

kauneinta on joulun ai-
kaan ja kesäisin

Koulukyydit saavat Tenhusen autot liikkeelle

Tenhusen Liikenteen autokalustosta puolet ovat olleet joutilaina, toimitusjoh-
taja Jari Tenhunen kertoo.

TÄLLÄ VIIKOLLA jälleen 
avautuva esi-ja perusopetus 
saa myös kouluautot palaa-
maan reiteilleen. 

Koulureiteille tullaan li-
säämään ajokalustoa niin, 
että autot eivät täyty yhtä 
täyteen kuin ennen. Ensim-
mäinen penkkirivi jätetään 
pois käytöstä.

– Kun kuski säilyy ter-
veenä niin viruksen leviä-
misen mahdollisuus on ai-
na pienempi. Lisäksi au-
tossa on käytössä käside-
sit ja nousukahvoja desin-
fioidaan liinoilla joka reitin 
jäljiltä, Tenhusen Liikenne 
Oy:n toimitusjohtaja Jari 
Tenhunen valottaa. 

Reilun parin viikon työ-
puserrus on mukava lisä 
myös Tenhusen Liikenteen 
seisahtuneelle työtilanteel-
le.

– Meillä on tällä hetkellä 

kalustossa kaikkiaan 17 au-
toa, joista 8 on käytössä, eli 
puolet autoista seisoo, Jari 
harmittelee.

– Taksipuoli on ainoa jo-
ka on toiminut jotenkin, lin-
ja-autot on seisoneet sata-
prosenttisesti. 

Taksipuolelle koronan 
vaikutukset ovat olleet kah-
talaisia. Pienemmillä taksi-
autoilla on hoidettu taksin 
päivystyvuoroja ja isommis-
ta inva-autoista noin puolet 
on olleet ajossa. 

– Oulun suuntaan ajot 
on vähän vilkastuneet. Ko-
ronan vuoksi Kelakyydeil-
le on tullut yhdistelykielto, 
joten nyt on käytetty siellä 
vain yhtä asiakasta ja tarvit-
taessa saattajaa kerrallaan, 
Jari kertoo. 

– Taksien ajot on olleet 
tosi vaihtelevia, välillä on 
päiviä jolloin on paljonkin 

Oulun reissuja ja toisina päi-
vinä riittäisi yksi auto kaik-
kiin ajoihin. 

Vaihtelevista työmääris-
tä johtuen henkilöstön mää-
rän arviointi on ollut vaike-
aa. Tenhusen Liikenteel-
lä on kaikkiaan 13 vakituis-
ta työntekijää. Osa työllis-
tyi hetkeksi rengaspuolelle 
kesärengassesongin myötä, 
osa on ollut lomilla ja riski-
ryhmäläiset ovat olleet lo-
mautettuina omasta halus-
taan. Muillekin lomautuksia 
on jouduttu kuitenkin an-
tamaan.

– Kyllähän se on mietityt-
tänyt, kun meillä on paljon 
perheellisiäkin töissä. Älyt-
tömän hyvin on kaikki kui-
tenkin suhtautuneet, kun 
kaikki tietävät, mikä tämä 
tilanne on, Jari kiittelee. 
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