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ERÄÄNÄ AAMUNA Leader Joutsenten Reitin 
oveen kolkutti kolme viisasta tietäjää Sveitsin-
maalta. Heidän nimensä olivat Inga, Pekka 
ja Teemu, ja he olivat nuoria nykytaiteilijoita 
Genevestä. Netissä surffaillessaan he olivat 
löytäneet F. E. Sillanpään käymän Hämeen-
kyrön Haukijärven koulun myynnistä ja ostaa 
pläjäyttäneet sen.

Tietäjillä oli monenlaisia taiteellisia, liiketoi-
minnallisia ja verkostolahjoja maaseutumme 
kehittämiseksi. He halusivat perustaa lakkau-
tettuun kyläkouluun kansainvälisen taiteilijare-
sidenssin, oikean luovuuden seimen. EU-lipun 
tähdet olivat johdattaneet heidät Leader-toi-
mistolle Sastamalaan, jossa Manner-Suomen 
maaseutuohjelman mahdollisuudet valaisivat 
heidät. He voisivat saada investointihankkeel-
leen Leader-ryhmän hallituksen siunauksen ja 
20 prosentin yritystuen.

Seuraavaksi tietäjien lahjat pantiin koe-
tukselle. Tukihakemusta varten piti koota sen 
seitsemän paperia, mm. liiketoimintasuun-
nitelma, tulossuunnitelma, koulun tilojen 
peruskorjauksen kustannusarvio, raken-
nuspiirustukset, rakennuslupa ja selvitykset 
paikallisesta hintatasosta. Leader-toimiston 
enkelimäisen hankeneuvojan avulla he kui-
tenkin selvisivät tehtävästä ja saivat hake-
muksensa jätettyä ajoissa.

Kansainvälisyyteen hurahtanut Leader-ryh-
män toiminnanjohtaja sortui ehkä pieneen 
jeesusteluun esitellessään Arteles-residenssi-
hankkeen tukihakemuksen yhdistyksensä 
hallituksen jäsenille. Hallituksen puheenjoh-
taja oli jo valmis antamaan koko hankkeelle 
Herodeksen tuomion: kansainvälinen taitei-
lijaresidenssi keskellä korpea yli kymmenen 

kilometrin päässä lähimmästä kaupasta 
kuulosti siltä kuin olisi yrittänyt muuttaa 
vettä viiniksi. Valintakriteerien pisteytyksessä 
hankkeen innovatiivisuus, työpaikkavaikutuk-
set ja ympäröivän kyläyhteisön osallistaminen 
kuitenkin siivittivät hakemuksen puolletuksi. 
Myös Pirkanmaan ELY-keskuksen lainop-
pineet antoivat hankkeelle hyväksyntänsä ja 
myönteisen rahoituspäätöksen.

Hiljaiseloa viettänyt kylän keskus heräsi uu-
teen eloon kuin ihmeen kautta. Arteles Creative 
Center avattiin jo vajaan vuoden kuluttua kesä-
kuussa 2010. Nyt reilut kuusi vuotta myöhem-
min residenssissä on vieraillut ja luonut uutta jo 
600 eri alojen taiteilijaa yli 50 maasta. Keskuk-
sessa on kolme kokoaikaista työpaikkaa, joiden 
lisäksi se on tarjonnut lyhyempiä työtilaisuuksia 
lähes 20 hengelle ja vapaaehtoistyötä vielä 
useammille. Luovuuden seimestä syntyi yksi 
Pohjoismaiden suurimmis-
ta ja kansainvälisimmistä 
taiteilijaresidensseistä, 
jonka vahvuuksia ovat 
hiljaisuus, pohjoinen ekso-
tiikka ja rajoittamattoman 
luovuuden idea: tulijoilta 
ei vaadita ennakkosuun-
nitelmia vaan he saavat 
heittäytyä luovaan pro-
sessiin puhtaalta pöydältä 
vuorovaikutuksessa muiden residenssitaiteilijoi-
den kanssa.

Tämä jouluähkyssä kirjoitettu tarina on 
yksi niistä yli tuhannesta, jotka Pirkanmaan 
Leader-ryhmät ovat mahdollistaneet viimeis-
ten 20 vuoden aikana. Seuraa sinäkin tähtiä 
ja toteuta omasi!
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TYÖMARKKINOILLA peruspalkkatyötä tekevi-
en osuus on selkeästi pienentynyt 2000-luvulla. 
Työnkuvakin on muuttunut. Yrittäjien osuus 
on lisääntynyt ja yrittäjyys onkin yksi suomalai-
sen hyvinvointiyhteiskunnan tukijalka. Omaan 
yritystaustaani peilaten uskallan sanoa, etteivät 
yrittäjät nauti Suomessa niin suurta arvostusta 
kuin ansaitsisivat. Alasta riippuen osa yrittäjistä 
ui melkoisessa byrokratiaviidakossa. Byrokra-
tialla on tarkoituksensa, eikä se sinänsä ole 
huono asia, mutta merkityksettömiltä tuntuvat 
ja vaikeasti perusteltavissa olevat määräykset 
turhauttavat ja pahimmassa tapauksessa estävät 
uusien yritysten syntymistä.

Tämän lehden teemana ovat yrityshankkeet. 
Lehdessä on esimerkkejä mahtavista yrittäjistä, 

joille Pirkanmaan Leader-ryhmät ovat puoltaneet 
rahoitusta ja siten tukeneet heitä. Mukana on 
myös pari juttua hyvistä yleishyödyllisten yhtei-
söjen hankkeista. Yleishyödylliset yhteisöt ovat 
myös elintärkeä osa hyvinvoivassa Suomessa. 

Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yri-
tysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, 
kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuk-
sia ja kansainvälistä toimintaa.  

Lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista tämän 
lehden keskiaukeamalta. 

Hyviä lukuhetkiä toivottaa 

VILJA PYLSY
Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja



AIVAN MIELETTÖMÄN HYVÄ IDEA!! Herätellään van-
haa arvokasta kartanohenkeä henkiin ja edistetään 
osaltamme Karkun kulttuuria...”, lukee Sastama-

lan Karkussa sijaitsevan Tuomiston kartanon emännän 
Tuuli Lovénin Tuula (Tuidu) Tuomistolle lähettämässä 
9.9.1997 päivätyssä kortissa.

Vajaa parikymmentä vuotta muhineesta ideasta on 
tulossa totta, sillä Tuomiston kartano avaa ovensa vieraille 
tänä vuonna. Tuuli Lovén muistelee Tuomiston kartanos-
sa edesmennyttä taiteilijaa ja terapeuttia, tätiään Tuula 
Tuomistoa, jonka kanssa hän alkoi suunnitella kartanosta 
kulttuurikohdetta. Tuulan henki elää kartanossa hyvin 
vahvasti, sillä suurin osa siellä nähtävästä taiteesta on hä-
nen tekemäänsä.
”Tuidu tunsi tilan tarinat. Onneksi hän ehti siirtää niitä 
meille kirjoittaen ja taiteen avulla. Tuidun maalauksissa 
seikkaileekin paljon tilan keijuja ja tonttuja”, tilan emäntä 
Tuuli Lovén kiittää.

Tuomiston kartano on sisustettu taiteellisesti – talo 
on tiivistetysti ilmaisten sielukas. Tuuli Lovén on perus-
korjannut historiallisesti arvokasta Tuomiston kartanoa 

hyvinvointimatkailun keskukseksi. Kartano toimii majoi-
tus-, kokous- ja juhlatilana sekä ajoittain maisemakahvi-
lana. Piharakennus muuntuu jooga- ja monitoimisaliksi 
ja miljöössä järjestetään hyvinvointikursseja. Kesäisin tila 
antaa majoituksen kolmellekymmenelle hengelle. Talvisin 
majoitustilat ovat suppeammat. 

Joutsenten Reitti ry puolsi Tuomiston kartano Oy:n 
hankkeeseen investointitukea. Hankkeessa muun muassa 
korjattiin kartanon käyttövesiputket, tuotiin maalämpö öl-
jylämmityksen rinnalle, uusittiin hirsirakennuksen pintoja 
ja kunnostettiin märkätilat.
”Tuki on meille iso juttu. Se on mahdollistanut tämän 
hankkeen tekemisen kunnolla”.

Tuomiston kartano sijaitsee Kokemäenjoen reitin var-
rella. Reitti on luonnon monimuotoisuudella mitattuna 
maamme rikkain jokilaakso, jolla on vuosituhansien ku-
luessa riittänyt kulkijoita turkismetsästäjistä ja viikingeistä 
kalastusmatkailijoihin ja kirkkovenesoutajiin.
”Tuomisto onkin osa vesistö- ja historiamatkailun kehit-
tämistä”, sanoo Leader Joutsenten reitin toiminnanjohtaja 
Petri Rinne.

KARTANO ESIIN TREFFEILLÄ

Kartanon, piharakennusten ja miljöön kunnostaminen vaatii 
paljon energiaa ja tuhansia tunteja työtä.
”Tapasin Tuulin kaksikymmentä vuotta sitten. Jo toisilla 
treffeillä tuli selväksi, että jos meinaan hänen kanssaan 
elämää viettää, Tuomiston kartano tulee olemaan osa 
elämäämme. Yhdeksäntoista vuoden päästä, kun remontoin-
tiprojekti alkoi konkretisoitua, ymmärsin mitä se oikeasti 
tarkoittaa”, Heikki Tiitinen kertoo nauraen. Mies on ylpeä 
vaimonsa innosta ja energiasta. ”Mihin Tuuli rupeaa, siihen 
hän panostaa ja ottaa asiat hoitaakseen”, Heikki jatkaa.

Lovén on tällä hetkellä virkavapaalla ympäristöministeriön 
juristin tehtävästä. Mielen tasapainon ja hyvän olon puoles-
ta puhuva nainen toimii myös joogaohjaajana ja opiskelee 
positiivista psykologiaa.
”Olen matkustellut paljon, mutta aina palannut tähän 
tilaan, omaan voimapaikkaani. Haluan, että muutkin saavat 
kokea paikan voiman ja energian”, Lovén kertoo projektiin 
johtaneista syistä.

KALEVALA KORU OTTI MALLIA

Tuomiston kartano ei ole mikä tahansa talo. Se sijaitsee 
valtakunnallisesti merkittävässä miljöössä ja kätkee suojiinsa 
huomattavaa historiaa. Tuuli Lovénin isoisän isoisä Kaarle 
Kustaa (Kalle) Karva osti Tuomiston tilan vuonna 1871 
samalla muuttaen sukunimensä Tuomistoksi. 

Tuomiston tilalta on löytynyt 1800–1900 -luvun vaih-
teessa 3-kerroksinen viikinkiaikainen polttohautakalmisto, 
josta löytyi muun muassa aseita ja koruja. Haudasta löytynyt 
koru on toiminut Kalevala Korun muinaiskorukokoelman, 
Karkun korun, mallina.

Kalevala korun perustaja Elsa Heporanta lahjoitti Yh-
dysvaltain vierailulla Karkun korun silloiselle presidentin 
rouvalle Eleanor Rooseveltille lahjaksi Suomen kansan 
puolesta. Roosevelt ihastui koruun ja kirjoitti siitä jutun, 
joka levisi yli sataan amerikkalaiseen lehteen, Lovén tietää. ■

teksti & kuvat VILJA PYLSY

“

http://www.tuomistonkartano.fi/


SUOMESSA SOTE-RATKAISU tuo rinnal-
leen suuren poliittisista tavoitteista lähtevän 
hallintouudistuksen, jossa koko valtion 
aluehallinto ja paikallishallinto muuttuu. 
Maakuntiin kootaan suurin osa valtion alue-
hallinnon, kuten ely-keskusten, maakunta-
liittojen ja osittain aluehallintovirastojenkin 
tehtävistä.

Uudistuksen yhteydessä Suomessa otetaan 
digiloikka: suurin osa julkisista palveluista koo-
taan yhden portaalin alle. Palveluja oletettavasti 
yhdenmukaistetaan tämän prosessin kautta tai 
sitten maakunnat itsehallintoalueina tekevät 
omat ratkaisunsa.

Olisi varsin erikoista, jos Suomen kokoises-
sa maassa olisi 18 erilaista maakuntaa, joissa 
asiakkaat saisivat toisistaan poikkeavia pal-
veluita. Mahdollista on sekin, että joissakin 
maakunnissa palveluita ei saisi lainkaan, kos-
ka maakunnat saavat itse päättää asioistaan 
valtiolta saamansa rahamäärän puitteissa. 
Tällöin voi tulla tilanne, että kallis sote vie 

muuhun kehittämiseen tarkoitetut varat.
Aluehallinnon uudistus on mahdollisuus 

selkiyttää ja luoda palvelujärjestelmästä asia-
kaslähtöinen. Kun kuntien tehtävä sote-rat-
kaisun vuoksi muuttuu ja paikallinen elinvoi-
man kehittäminen tulee sen keskeisimmäksi 
tehtäväksi, tarvitaan roolien selkiyttämistä. 
Olisi tarkoin pohdittava, mikä tulee jatkossa 
olemaan maakunnan tehtävä ja mikä kunnan 
tehtävä. Entä mikä tehtävä on niillä lukuisilla 
organisaatioilla, jotka palvelevat usein pääl-
lekkäisilläkin palveluillaan asiakkaita?

Aluehallinnon uudistuksen pitäisi lähteä 
asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Asiak-
kaiden tarpeista lähtevällä suunnittelulla 
voidaan aidosti rakentaa palvelut sekä luoda 
selkeä ja ymmärrettävä palvelujärjestelmä. 
Tästä hyvä esimerkki on Leader-ohjelma, 
joka perustuu maaseudun omaehtoiseen ke-
hittämiseen ja paikallisiin tarpeisiin. Leade-
rin avulla voidaan saada aikaan sellaista uutta 
toimintaa, joka ilman sitä jäisi toteutumatta.

KULUNEIDEN KAHDEN VUODEN aikana 
Pirkanmaan Leader-ryhmät ovat osallis-
tuneet lähes 60 maaseudulla toimivan 
yrityksen kehittämistoimiin investointi-
tuen tai perustamisavustuksen välityk-
sellä. Näissä toimenpiteissä julkisen tuen 
osuus on ollut n. 1,1 milj. euroa. Näiden 
lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus on samoja 
tukimuotoja käyttäen rahoittanut yli 60 
maaseutuyrityksen kehittämistä. Maaseu-
turahaston vaikutuspiirissä on siis paljon 
toimijoita, joiden kehittämistoimien 
myötä Suomelle kohdennettuja EU-ra-
hoitusosuuksia saadaan Pirkanmaalle, 
Pirkanmaan maaseudun parhaaksi. 

Investointituen kautta on mm. mahdollista 
luoda uusia työmahdollisuuksia, kasvattaa 
liikevaihtoa tai tehostaa tuotantoaan. Perusta-
misavustus on oivallinen apu siinä tilanteessa, 
kun aivan uutta yritystoimintaa aloitetaan 
ja halutaan testata aivan uuden liikeidean 
toimivuus käytännössä. Alueen kilpailutilan-
netta arvioidaan rahoitusta myönnettäessä. 
Jotta yrityksen on mahdollista päästä rahoituk-
sen piiriin, yrityksellä pitää olla edellytykset 

jatkuvaan kannattavaan toimintaan, toiminnan 
tulee olla päätoimista sekä ammattimaista ja 
yrityksen tulee sijaita maaseutualueella.

Pirkanmaan ELY-keskuksen yritysasi-
antuntija Petri Tallilla on työskennellyt 
yritysrahoituksen parissa koko 2000-luvun. 
Hän kokee, että yrityksen kehittämisen 
lähtökohdat tulee olla kunnossa, jotta tuen 
vaikuttavuus saadaan maksimoitua. 
– Yrityksen sijainnin merkitystä ei ole syytä 
väheksyä, koska palveluiden tulee olla helpos-
ti saavutettavissa ja myös yhteistyön raken-
taminen muiden alueella toimivien yritysten 
kanssa voi olla ratkaiseva tekijä toiminnan 
kannattavuudelle, toteaa Petri Tallila.

Maaseuturahastosta kohdennettava rahoitus 
on kaikkien maaseutualueilla toimivien yritys-
ten saatavilla, jos vain yritys täyttää rahoituksen 
hakemiseen asetetut kriteerit. Näistä ja muissa 
tukien hakuun liittyvissä kysymyksissä kannat-
taa ensisijaisesti ottaa yhteyttä omalla maaseu-
tualueella toimivaan Leader-ryhmään. Jotta 
tukien haku ja muu asiakirjojen toimittaminen 
olisi mahdollisimman joustavaa, käytössä on 
sähköinen asiointipalvelu Hyrrä.

PIENPANIMOTUOTTEET VALTAAVAT ALAA ja 
bulkkituotteiden kulutus on laskussa. Ruotsissa 
pienpanimotuotteiden osuus alkoholinkulutuksesta 
on viitisentoista prosenttia ja Suomessa vielä viitisen 
prosenttia. Pienpanimotuotteilla on kasvumahdol-

lisuuksia, mutta haasteena on Hopping Brewsters Beer Com-
pany Oy:n omistajan, itseään laivueen kapteeniksi kutsuvan 
Kimmo Kyllösen mukaan yrittäjien liian kova verotus.

Pienpanimoita on tullut paljon lisää. Seuraavan viiden 
vuoden aikana luultavasti tullaan käymään pudotuspeliä. Alan 
yrittäjiä helpottava ulosmyyntioikeus pitäisi saada mahdollisim-
man pian voimaan. Olisi myös hyvä, että laki oluiden suhteen 
olisi samanlainen kuin viinien. Lupakäytäntöjen tulisi olla 
helpompia ja vähemmän tulkinnanvaraisia, koska virkamiehet 
tulkitsevat vaatimuksia eri tavalla, Kimmo Kyllönen perustelee.

Kyllönen toivoo, että pienpanimotuotteet voisivat saavut-
taa samanlaisen aseman kuin viinit. 

– Tuotteet soveltuvat hyvin nautiskeluun, eikä niistä todis-
tettavasti ole haittaa kansanterveyteen kohtuullisesti käytet-
tynä. On vaikea kuvitella, että ongelmakäyttäjät alkaisivat 
ostaa kolmen euron pulloja juodakseen itsensä humalaan. 

Hopping Brewstersin juomia on Alkon sekä Prisman vali-
koimissa. Uutena yhteistyökumppanina on Kesko. Kyllönen 
pitää työllistymisen puolesta suurena ongelmana yritykseen 
kohdistuvan verotuksen etupainotteisuutta. 
– Se, että yrityksen kasvattamisestakin maksetaan veroa, 
tulisi muuttaa. Jotta yritys voi kasvaa, tarvitaan työnteki-
jöitä. Jotta työnantajia innostettaisiin palkkaamaan väkeä,  
työnantajan kulut palkatusta työvoimasta tulisi olla alhai-
semmat. Työnteon pitäisi myös palvella tasapuolisemmin 
velvollisuuksien ja oikeuksien suhteen työntekijää ja työnan-
tajaa. Jos työntekijä voi huonosti, asiat eivät ole hyvin, mutta 
jos yrittäjä voi huonosti, ei sekään ole hyvä.

ARKEOLOGI KEHITTI MUINAISOLUEN  

–  SYNTYI HOPPING
BREWSTERS

ALUEHALLINNON UUDISTUKSEN 
PITÄISI LÄHTEÄ ASIAKKAIDEN TARPEISTA

MAASEUTURAHASTOLLA ON TARJOTA 
TYÖKALUJA YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN

https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pirkanmaa
http://hoppingbrewsters.fi/age-validation/


LÄHITUOTTEET KIINNOSTAVAT

Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä, mitä laittavat 
suuhunsa. Asiakkaat arvostavat tuotteita, jotka on tehty 
sydämellä ja intohimolla. Ekologisuudella ja lähituotteella on 
mainearvoa. Paras tapa auttaa Suomen taloustilannetta on 
ostaa kotimaisia tuotteita. Kun yrittäjät menestyvät, tarkoit-
taa se myös työpaikkoja, ja sitä kautta hyvinvointia. 

Hopping Brewsters valmistaa Akaassa kaikenlaisia oluita. 
Erikoisosaamisena ovat maultaan erikoiset, ”siiderityyppiset” 
ja marjaisat oluet. Ne ovat makumatka 1200-luvun Eng-
lantiin, jossa olut juotiin nuorena. Oluissa käytetään paljon 
maustekasveja ja yrttejä. 
– Oluihin ei tule villihiivakäymistä ja valmistamiemme 
gruit-oluiden happamuus kehittyy pikku hiljaa. Oluiden 
tiedetään hapantuneen myös keskiajalla aikaa myöten. Tätä 
kehittyvää happamuutta pystytään simuloimaan, jolloin saa-
daan uniikki yrttimaustettu hapanolut. Juomat voivat kypsyä 
pitkäänkin, mutta niissä ei tapahdu juurikaan etikoitumista, 
joka on usein hapanoluista tuttu ilmiö, Kyllönen tietää.

Kimmo Kyllönen on taustaltaan historioitsija, arkeologi 
ja metalliseppä. Hän on kiinnostunut lentokoneista, poste-
ritaiteesta, vintagesta ja pin-upista. Kyllösen kiinnostuksen 
kohteen näkyvät yrityksen tarinoissa ja pullojen etiketeissä. 
– Teemana ilmailu on herkullinen, siihen liittyy paljon 
tarinoita. Isot moottorit ja kiiltävä lentokonealumiini ei jätä 
ketään kylmäksi.

Kyllönen valmisti ensimmäiset oluet parikymppisenä. 
– Yrittäminen ja panimon perustaminen on mun juttu, 
ei kai tätä muuten rupeaisi tekemään. Kyllähän se vaatii 
positiivisen hullun asennetta, että lähtee palkkatöistä pois ja 
perustaa panimon. Vaikka yrittäjän työ vaatii paljon joustoa, 
on siinä parhaimmillaan tiettyä vapautta. Ylipäätänsä kun-
nioitus yrittäjiä kohtaan on noussut ja muuttunut. 

LÄHIRUOKAMYYMÄLÄ TULOSSA

Hopping Brewstersillä on menossa 
toinen yrityshanke Leader-ryhmä 
Pirkan Helmen puoltamana. Yritys 
on saanut aikaisemmin rahallista 
tukea panimon perustamiseen 
ja nyt tilojen laajennukseen sekä 
pullotuskoneen hankintaan.
– Kauppamyyntiä on paljon, joten on 
tärkeää, että saadaan pullotuskoneen ansiosta tasalaatuista 
tuotetta. Hankkeista on ollut hyötyä, sillä kyllä kahdenkym-
menen prosentin tuki auttaa tosi paljon yrityksen kasvuvai-
heessa. Iso kiitos Pirkan Helmen henkilökunnalle avusta, 
Kyllönen toteaa.

Pirkan Helmen paikalliskehittäjä Heikki Konsalan 
mukaan on hyvä, että rahoitusta saaneet laiteinvestoinnit 
mahdollistavat yrityksen tuotannon huomattavan laajennuk-
sen, joka taas edesauttaa yrityksen liiketoiminnan, kannatta-
vuuden ja työllistävyyden kehittymistä. 
– On hienoa, että laiteinvestointien ohella tehtävä myymä-
lätilan varustelu tarjoaa yrityksen oman tuotannon ohella 
myyntikanavan myös muille alueen elintarvikkeiden pien-
tuottajille, Konsala jatkaa.

Hopping Brewstersiin Toijalan Akaaseen on suunnitteilla 
lähiruokamyymälä 
– Tarvitaan vielä kyltitykset ja Aluehallintoviraston luvat. 
Yritykselle olisi hauska lisäarvo tastingien ja olutkoulutuksen 
järjestäminen panimolla.

Panimolla työskentelee tällä hetkellä Kimmo Kyllösen 
lisäksi 2,5 työntekijää sekä harjoittelijoita ja myyntiväkeä 
provisiopalkalla.
– Logistiikan kannalta Toijalan ABC:n naapurina ollaan 
hyvällä paikalla. Tulevaisuudessakin suunta on eteenpäin, 
Kyllönen visioi. ■

”Nyt tai ei koskaan”, viisi vuotta sitten Nokian 
tutkimuskeskuksessa työskennellyt Tero Hakala 
ajatteli. Nokialla meni huonosti ja yritys tarjosi 

työntekijöilleen yt-neuvotteluissa erilaisia 
pakettivaihtoehtoja. Hakala näki mielessään 

mahdollisuuden: oman yrityksen perustamisen. 
Hän jäi pois Nokialta ja alkoi kunnostaa 

kotinsa pihassa olevaa varastorakennusta. 
Hän valoi lattian ja asensi lattialämmityksen — 
Kangasalan Pelisalmen kupeeseen oli syntynyt 

uusi valokuvausyritys ”Studio Pelisalmi Oy”.

Yt-neuvottelut 
mahdollistivat 

Studio Pelisalmen 
syntymisen



TERO HAKALA OLI HARRASTANUT valokuvausta koko 
ikänsä. Laitteet ja osaaminen olivat hallussa.
– Se, mitä piti harjoitella, oli asiakkaiden löytäminen. 

Talous oli alussa myös suuri haaste, sillä työssä kuukausipalkka 
on aikalailla vakio, mutta yrittäjänä elää taloudellisesti epäva-
kaammin.

Yrittäjän elämä ei pelottanut, sillä Hakala oli tottunut No-
kialla tutkijan työssä miettimään yrityksen pärjäämiseksi uusia 
mahdollisuuksia.
– Tehtiin protoja, demoja, simulaatioita ja testattiin; lähes 
kaikkeen tarvittiin kuvauksia. Siltä pohjalta oli helppoa lähteä 
miettimään, mitä yrittäjänä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. 

Studio Pelisalmen ensimmäiset asiakkaat löytyivät tuttava-
piiristä. Vähitellen tieto Hakalan osaamisesta alkoi levitä ensim-
mäisten asiakaskontaktien kautta. 
– Asiakassuhteeni ovat vahvoja ja kestäviä. Suosittelut ovat tosi 
tärkeitä. Itse asiassa niin tärkeitä, että olen mukana BNI-suosit-
teluorganisaatiossa, joka kokoontuu kerran viikossa Tampereel-
la. Ryhmämme koostuu eri alan yrittäjistä ja koitamme saada 
toisiamme suositeltua uusille asiakkaille.

VALOKUVIA, VIDEOITA JA NETTISIVUJA

Studio Pelisalmen palveluihin kuuluu muun muassa yksityisille 
merkkipäivien ja juhlien valo- ja videokuvausta ja yrityksille 
tuotekuvauksia, nettisivujen tekoa, video- ja valokuvauksia.
– Nettivisujen suunnittelu ja teko on uusin palveluni. Se on 
selkeä jatkumo kuva- ja videotarjonnan ketjussa. Asiakkaiden ei 
tarvitse pähkiä miten mainos laitetaan nettisivuille.

Tero Hakala on hankkinut Kantrin Leader-tuella 
tietokoneen, hyvin tarkkoja 4K-näyttöjä, objektiiveja sekä 
kuvauskopterin.
– Teen tietokoneella paljon muistia vaativaa sisällön editoin-

tia, joten tehokas tietokone on välttämätön. Kuvauskopterilla 
saadaan asiakkaalle uudenlaista kuvakulmaa ilmakuvauksella. 
Kuvauskopteri tekee hämmästyttävän hyvää jälkeä. 

Studio Pelisalmi sijaitsee Kangasalan maaseudulla kauniissa 
miljöössä, mutta silti lähellä palveluita.
– Sijainti on silti hyvä, sillä studio on Tampereen rautatieasemalta 
katsottuna kolmen risteyksen päässä. Teen tuotekuvaukset studi-
ossa ja henkilökuvaukset tehdään usein miljöössä. Jos tekisin vain 
still-kuvausta, liikepaikka tulisi miettiä uudestaan, Hakala vastaa.

Kantri ry:n toiminnanjohtaja Kari Kylkilahden mu-
kaan useimmille maaseutuyrittäjille juuri sijainti maaseu-
dulla, on tärkeää.
– Hankkeissa tärkeintä ei ole se, että tukipäätökset tekevä 
Leader-ryhmän johtokunta uskoo hankkeeseen, vaan yrittäjä 
itse. Ideaansa uskovan yrittäjän kyllä tunnistaa katseesta ja 
hakupapereista. Minulla jäi mieleeni Tero Hakalan innos-
tus ja halukkuus käyttää monipuolisesti uutta teknologiaa, 
Kylkilahti tiivistää.

Tero Hakala haluaa pystyä työllistämään itsensä yrittäjänä 
myös tulevaisuudessa.
– Jotta tästä työstä pystyy saamaan leipänsä, tulee hallita monia 
eri kokonaisuuksia ja uutta tekniikkaa. Haluan oppia lisää, ja 
juuri se inspiroi minua. ■

MAAILMAN ENSIMMÄINEN maataidelentokenttä 
Euroopan kulttuuripääkaupungissa vuonna 2026, 
eli Mäntän keskustassa. Melkoinen unelma ja ta-

voite koko kaupungille ja kotiseutuyhdistys Mänttä-Seuralle.
– Visiona on tosiaan saada Mänttä-Vilppula kulttuuripää-
kaupungiksi 2026. Kansainvälisesti kilpailukykyinen lento-
kenttä on tärkeä osa kulttuuripääkaupungin infrastruktuu-
ria, Mänttä-Seuran puheenjohtaja ja lentokenttähankkeen 
projektisuunnittelija Otto Huttunen visioi.

Askeleet kohti tavoitetta on otettu. Mänttä-Seura 
hallinnoi Leader PoKo:n tuella ”Sassin kansanpuisto 
Master Plan” -nimisen kehittämishankkeen, jossa tehtiin 
suunnitelmat kaupungin keskustan Sassilahden kupeessa 
sijaitsevan lentokentän käyttöönottamiseksi ja alueen kehit-
tämiseksi kansanpuistoksi. Yhteistyökumppanina toimii 
Mänttä-Vilppulan kaupunki, joka osti Sassissa sijaitsevan 
vanhan lentopaikan sekä sen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevan teollisuustuhkan läjityspaikan. Lentokentän osto 
tukee myös nuorten opiskelua, sillä lentokentän läheisyy-
teen valmistui viime syksynä Sastamalan koulutuskuntayh-

tymän tilat lentoasentajakoulutuksen opetukselle.
Suomessa lentopaikkojen kunnostaminen on harvinaista.   

– Vanhan lentokentän kiitotietä tulee pidentää 950 metriin, 
kestopäällystää ja leventää. Normaalia pienlentokenttää 
ollaan suunnittelemassa, Sassi-hankkeen projektipäällikkö 
Markus Lumenkehto valottaa.
– Hanke sopii kotiseutuyhdistyksen toimintaan tosi hyvin. 
Meillä kehittäminen ja uudet avaukset ovat tuttuja, Otto 
Huttunen jatkaa.

Mänttä-Seura ei ole tavanomainen kotiseutuyhdistys, sillä 
se pyörittää Mäntässä muun muassa omaa elokuvateatteria.
– Mänttä-Seuran toiminta on hieno esimerkki siitä, mitä 
ihmisiä osallistavalla kansalaistoiminnalla voi saada 
aikaan. Onnistuminen vaatii idearikkaita ihmisiä, jotka 
osaavat ja uskaltavat laittaa itsensä likoon ja kykene-
vät löytämään tarvittavat yhteistyötahot. Mäntänvuori 
torneineen, moderni elokuvateatteri ja nyt Sassi. Minusta 
tämä toiminta on juuri sitä, jossa Leaderin avulla kyetään 
luomaan uutta kehitystä, pohtii PoKo ry:n toiminnanjoh-
taja Juha Kolhinen.   

http://www.studiopelisalmi.fi/


KAATOPAIKASTA KÄYNTIKORTTI KAUPUNGILLE?

Lentokentän alue on toiminut aiemmin niin sanotusti kaato-
paikkana. Tuhkaa on alueella monien metrien paksuudelta. 
– Teollisuustuhkaläjitysalueen mukana tulee paljon vastuuta. 
Käännetään asia positiiviseksi haasteeksi ja tehdään kaatopai-
kasta käyntikortti kaupungille. Rakennetaan pilaantuneesta 
maasta kansanpuisto, jossa ei ole ympäristöriskiä. Tuodaan 
puistoon taidetta, muun muassa maa- ja valotaiteen avulla, 
projektissa mukana olevat Otto Huttunen, Markus Lumen-
kehto ja Jari Ahvenjärvi suunnittelevat.

Sassin lentopaikka liitettiin viime syksynä Suomen kenttien 
lentopaikat.fi-sivustolle. Viralliseksi lentokentäksi miehet 
toivovat sen siirtyvän kahden vuoden kuluessa.
– Lentokenttää kehitetään vauhdilla. Kun on kyse lentämi-
sestä, vaatimustasot ovat korkealla ja työ on aikaa vievää, 
Huttunen tiivistää. 

Suomessa lentokentät on rakennettu kauaksi keskuksista, 
maailmalla nykytrendinä on perustaa Airpark-tyylisiä keskuk-
sia, joissa asuminen, vapaa-ajan vietto ja lentokenttä monipuo-
lisine palveluineen yhdistyy samassa kokonaisuudessa. 
– Lentokentän yhteyteen rakennettaisiin ekologisesti asun-
toja parintuhannen neliömetrin kokoisille tonteille sekä 
camping-alue. Missään muualla Euroopassa ei ole näin 
ainutlaatuista kombinaatiota järven rannalla. Suomessa ei 
ole ylipäätään vielä yhtään Airparkia. Ruotsissa on sen sijaan 
yksi Euroopan suosituimmista Airparkeista. Ruotsin malli on 
rohkaissut meitä aika paljon, Huttunen lisää. 

Kaupunkilaiset ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämis-
hankkeessa.

 – Ollaan järjestetty keskustelutilaisuuksien sarjoja ja annettu 
ihmisten vaikuttaa, joten tästä on tullut meidän kaikkien 
yhteinen hanke, Lumenkehto summaa. 

Miehet uskovat, ettei ideaa olisi pystytty kehittämään 
ilman Leader PoKon rahallista tukea.
– Idea tuskin olisi mennyt ilman hankerahoitusta kaupungin-
hallinnossa läpi. Kaikella on tarkoituksensa, sillä kymmenen 
vuotta sitten samaa lentopaikkaa varten tehtiin selvityshanke 
PoKon rahoituksella. Se oli pitkäjänteinen selvitys ja on toi-
minut nykyisen kehittämishankkeen pohjana, ensimmäisessä 
kehittämishankkeessa keskeisesti mukana ollut Jari Ahvenjär-
vi kertoo. 

Mänttä tunnetaan Suomessa innovatiivisista taidehankkeista. 
– Entinen teollisuuskaupunki on noussut laman kourista 
taiteen pieneksi suurkaupungiksi. Serlachiukset synnytti-
vät aikoinaan taidekaupungin ja keräsivät taidekokoelman. 
Mäntässä kulttuuribuumi alkoi toden teolla 1990-luvulla, 
Huttunen tiivistää.

Huttusen mukaan Mänttä-Vilppulan matkailijamäärä on 
hurjassa nosteessa. 
– 2000-luvun alussa Mäntässä kävi muutama kymmenentu-
hatta turistia. Nyt pelkästään Serlachiuksen museoissa käy 
vuosittain 110 000 henkeä. Kesäajalta puhdas matkailutulo on 
yhdeksän miljoonaa euroa. Taidekaupunki-imago on meille 
älyttömän tärkeä. Menestystä ovat tuoneet isot kärkihankkeet 
ja aktiiviset ihmiset. Leader-rahalla on tehty kaikille avoimia 
hankkeita, joilla on ollut hirveän korkea kansalaiskannatus. ■

M
ateriaali- ja bioteknologiasta on 
lupa odottaa suuria tulevaisuu-
dessa. Korvaako Elastopolin 
uusi komposiitti perinteisen 
muovin joissakin käyttökoh-
teissa? Kyllä, jos se riippuu 

sastamalalaisesta Aqvacomp-yrityksestä.
Aqvacomp Oy perustettiin vuonna 2014 

kaupallistamaan Elastopoli Oy:n puu-muovikom-
posiittien kehitystyötä. Elastopolissa on kehitet-
ty biokomposiitti, jota voidaan käyttää muun 
muassa perinteisen muovin asemasta. Patentoitu 
teknologia käyttää pohjoismaisesta metsästä 
saatavaa sellukuitua komposiitin lujitteena. Uusi 
raaka-aine on jäykempää ja lujempaa kuin muovi, 
jolloin siitä tehtäviä tuotteita voidaan ohentaa 
menettämättä perinteiseen muoviin verrattavia 
ominaisuuksia. Lujuus perustuu muun muassa 
siihen, että sellukuidut eivät hajoa valmistuksessa. 
– Riippuen sekoituksesta ratkaisumme vähentää 
muovia noin 20-50 prosenttia perinteiseen muo-
viin verrattuna. Raaka-aine on myös energiateho-

kasta sopien energiankiertoon, koska se voidaan 
polttaa sekä käsitellä uudestaan ja siten käyttää uu-
destaan biopohjaisissa tuotteissa, Aqvacomp Oy:n 
toimitusjohtaja Jari Haapanen kertoo biokompo-
siittien ympäristöystävällisistä ominaisuuksista.

Komposiitti on kahden tai useamman materiaa-
lin yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, 
mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa. 
Esimerkiksi lujitemuovi, kansanomaisemmin lasi-
kuitulujitteinen kertamuovi, on aikoinaan kehitetty 
komposiitti. Komposiittien erinomaiset tekniset 
ominaisuudet ja prosessoitavuus mahdollistavat 
laajan käyttöalueen. Teknologiaa voidaan käyttää 
monen eri polymeerin kanssa, jolloin on mahdollis-
ta saada räätälöityä satoja eri tuotelaatuja. Loppu-
käyttö tapahtuu kuten nykyisinkin muoviteollisuu-
dessa, muun muassa ruiskuvalun ja ekstruusion, eli 
pursotuksen avulla.
– Koska raaka-aineemme korvaa perinteisen muovin, 
sitä voi käyttää kaikessa missä muoviakin, muun 
muassa kulutustuotteissa, kuten älylaitteissa, instru-
menteissa, kodinkoneissa sekä autoteollisuudessa. 

http://sassiin.fi/


sen erinomaisten akustisten ominaisuuksien lisäksi kos-
teuden- ja lämmönkestävyyteen, joten se ei menetä viritys-
tään pitkässäkään käytössä. Komposiitin käyttö parantaa 
instrumentin ominaisuuksia. Tuomaristo nosti kosteu-
denkestävyyden lisäksi esiin raaka-aineen korvaavuuden 
soitinvalmistuksessa perinteisesti käytetyillä uhanalaisilla 
puulajeilla, kuten grenadillo-, eeben- ja ruusupuulla.

Klarinetin lisäksi tuotannossa on myös muita instrumentteja.
– Tavoittelemme alkuvaiheessa korkean lisäarvon tuottei-
ta, mutta jatkossa on tarkoitus keskittyä myös suurempiin 
markkinoihin, Haapanen sanoo.

LEADER-RAHALLA TYÖPAIKKOJA SUOMEEN

Aqvacompin päämarkkinat ovat pääosin Koreassa ja Kiinassa. 
Euroopassa markkinoita on jonkin verran. Aqvacomp haluaa 
työllistää kuitenkin suomalaisia prosessiteollisuuden kautta. 
Tällä hetkellä yritys työllistää kuusi työntekijää Sastamalassa 
ja palkkaa lähiaikoina kuusi työntekijää Rauman tehtaalle. 
– Ulkomailta pääoman hankkiminen olisi ollut helppoa, 
joten olemme joutuneet puntaroimaan, haluammeko kasvat-
taa yritystä pienin askelin Suomessa, vai suurella volyymilla 
ulkomailla. Vaikka suomalainen työ on kallista, haluamme 
luoda tänne työpaikkoja. Tämä on suomalainen juttu ja 
pysyy Suomessa, Haapanen painottaa.

Haapanen nostaa suomalaisen työn haasteeksi työnte-
kijän vastuun.
– Suomessa työntekijän palkka ei ole ongelma, vaan 
ongelma on se, että työnantajalle on sysätty liikaa vas-
tuuta työntekijästä. Suomessa yritystoiminta perustuu 
pienyritysyksiköihin, joten koko rakennemalli pitäisi uusia 
pienyrittäjiä innostavammaksi, suosivammaksi ja työntekoa 
mahdollistavammaksi, kaksikymmentä vuotta yrittäjän 
toiminut Haapanen toteaa.

Aqvacompin tehtävänä on saada tuotanto toimimaan ja 
sijoittajat sijoittamaan komposiittiin. Se sai yritystukea Lea-
der-ryhmä Joutsenten Reitiltä toteuttavuustutkimukseen. 
– Kun tuotantolaitosta rakennetaan, on tärkeää selvittää 
mitkä laitteet ovat parhaita ja tehokkaimpia. Sen takia on 
juostu koko syksy Euroopan läpi selvittämässä näitä asioita. 
Kiitämme Joutsenten reittiä siitä, että pystymme tekemään 
tämän työn paremmin. Vastaavassa työssä ilman mahdollista 
hankerahoitusta tämä osuus olisi tehty hutaisten ja siten olisi 
tullut mahdollisia virheinvestointeja. 

Joutsenten reitin tukipuolto ja myöhemmin saatu Pir-
kanmaan Ely-keskuksen päätös mahdollisti Jari Haapasen 
mukaan uuden Rauman tehtaan investointipäätöksen.
 – Hanke oli todella onnistunut ja poiki Suomeen pari-
kymmentä uutta työpaikkaa. Uuden tehtaan työntekijöi-
den lisäksi investoinnit työllistävät alihankintapuolelle, 
Haapanen jatkaa.

Joutsenten reitti valitsi Aqvacompin Vuoden hankkeeksi 2016.
– Yhdellä Leader-yritystuella on harvoin näin suuret työ-
paikkavaikutukset. Biotalouden mahdollisuudet muistutta-
vat Kalevalan visiota sammosta, päättää Leader Joutsenten 
reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne. ■

Autoteollisuudessa auton keveys vaikuttaa muun muassa polt-
toainekuluihin ja kevyt auto on siten ympäristöystävällisempi 
vaihtoehto. Komposiitin käyttö autoteollisuudessa olisi iso askel 
uuden tekniikan hyödyntämisessä, toimitusjohtaja Jari Haapanen 
kertoo.  

Raaka-aineen laajan käytön haasteena on tuotannon skaalaus. 
– Aina, kun tuotantoa lähdetään suurentamaan, tulee lisämuuttu-
jia, jotka tulee ottaa huomioon. Teknisesti raaka-aine on todettu 
toimivaksi, joten se ei ole itsessään haaste, Haapanen jatkaa.

Aqvacompin komposiittimateriaalien valmistus aloitetaan 
paperiteollisuudesta tutulla menetelmällä.
– Aloitetaan paperiteollisuuden tutuilla systeemeillä, koska 
raaka-aine on sama. Se, miten erotumme, perustuu siihen, että 
tietyssä vaiheessa sekoitamme polymeeriä jo veteen, jolloin saam-
me tuotteesta tasaisemman, Jari Haapanen valottaa.

KOMPOSIITISTA VALMISTETTU KLARINETTI

Itävallassa on valmistettu klarinetti, jonka alkuperäisiä puuo-
sia on korvattu Elastopolin biokomposiiteilla. Aqvacomp ja 
soittimia valmistava Flaxwood palkittiinkin samasta klarine-
tista kolmannella sijalla kansainvälisessä ”Wood and Natural 
Fibre Composite Award” -biomateriaalien innovaatiokilpai-
lussa Saksan Kölnissä. Klarinetin ainutlaatuisuus perustuu 

LASTENSUOJELUN TARVE on koko ajan kasva-
nut. Muun muassa viisi vuotta sitten lastensuojelun 
asiakkaiden lukumäärä kasvoi Helsingin seudulla, 
Tampereella, Turussa ja Oulussa yli viisi prosenttia. 
Samoissa kaupungeissa sijoitettiin kodin ulkopuolelle 

yli viisituhatta lasta. Hallitusohjelma sekä sosiaali- ja terveys-
ministeriön Kaste-ohjelma painottavat ennaltaehkäiseviä pal-
veluita. Viime syksynä avatun Lastenkoti Teinin johtaja Kirsi 
Kiuru pitää ennaltaehkäisyä ja palveluiden oikea-aikaisuutta 
ehdottoman tärkeänä.
– Lasten ja nuorten haasteet ovat nykyaikana entistä moni-
muotoisempia. Kuntatalouden ollessa tiukassa puristuksessa 
kunnat ovat hyvinvointiohjelmien vastaisesti joutuneet 
hakemaan säästöjä myös lapsiperheiden ennaltaehkäisevistä 
palveluista, kuten perhetyöstä. 1990-luvun lamavuosien sääs-
tötoimenpiteiden jälkeen sijoitusmäärät lähtivät nousuun. 
Sama tilanne tulee todennäköisesti toistumaan tämänhetkis-
ten säästötalkoiden takia, lastenkoti Teinin toimitusjohtaja 
Kirsi Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan perheille tulisi olla tarjolla monimuo-
toisia palveluja ja lastensuojeluun liittyvän tuen pitäisi olla 
helpommin saatavilla. 
– Kun sijoituksia vältellään viime tippaan asti, tilanteet 
kriisiytyvät helposti ja tarvitaan enemmän korjaavia palve-
luja. Niiden purkaminen oikeaan aikaan olisi toivottavaa. 
Alakouluiässä havaittaviin lastensuojelutarpeisiin tulisi 
puuttua tehokkaammin, sillä murrosikä on haasteellinen ikä 
aloittaa tukitoimet.

Kirsos Oy on lastensuojelun sijaishuollon ympärivuoro-
kautista laitoshoitoa ja avohuollon palveluita tarjoava yritys 
Ikaalisissa. Kirsi ja Jarkko Kiurun omistaman yrityksen on 
tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa palvelutarjontaa.
– Ollaan nyt keskitytty käynnistämään sijaishuolto ja avo-
huollon palveluista perhetyötä, ammatillista tukitoimintaa ja 
jälkihuoltoa. Lapsen sijoituksen aikana lapsen kuntouttami-
sen lisäksi keskitytään koko perheen kuntouttamiseen.

Lastenkoti Teinin perustaminen on ollut pariskunnan 
unelmien täyttymys, mutta myös työläs tie yrittäjäksi.
– Koska kaiken rakennuksesta henkilökuntaan tulee olla 
valmiina ennen kuin voi saada luvan, prosessi on ollut 
raskas. Tällaisessa yritystoiminnassa taloudellinen riski on 
todella suuri, sillä koko henkilökunnan pitää olla palkattu-
na, jotta luvan voi saada. Seitsemän asiakaspaikan talossa 
työntekijöitäkin tulee olla seitsemän, vaikkei talossa olisi 
yhtään asiakasta. Paikkojen täyttymistä ei pysty ennusta-
maan. Alkusyksy oli hiljaista, mutta nyt talossa on elämää, 
toimitusjohtaja Kirsi Kiuru kertoo.

Leader Pohjois-Satakunta puolsi Kirsokselle yritystukea 
lastenkotikiinteistön ostoon. 
– Mahtavaa että yrittäjille on mahdollisuus saada rahallista 
tukea toiminnan käynnistyessä. Pidän tukea todella tärkeä-
nä, Kiuru sanoo.
– Tällaisen toiminnan sijoittuminen meidän toimialueellem-

me on erittäin tervetullutta ja sille on kysyntää sen työllis-
tävän vaikutuksen vuoksi. Toivotamme yritykselle onnea ja 
menestystä tärkeässä ja vaativassa työssä, Leader Pohjois-Sa-
takunnan toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto vastaa.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ VOIMAVARANA

Kiurujen yritys työllistää pariskunnan lisäksi kymmenisen 
työntekijää.
– Olen kasvanut yritysmyönteisessä ilmapiirissä, sillä van-
hempani ja sisarukseni ovat toimineet yrittäjinä. Yrittäjyyden 
hienona puolena on se, että voi tehdä työtä sellaisilla arvoilla 
ja visiolla, jotka itse näkee parhaaksi. 

Lastenkoti-yrittäjän arki on haastavaa. 
– On vastuussa sijoitettujen nuorten sekä henkilökunnan hyvin-
voinnista. Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voima-
vara ja siihen panostaminen tuottaa yritykselle monta euroa 
takaisin. Rekrytoinnissa keskityttiin vaadittavan koulutuksen 
ja työkokemuksen lisäksi siihen, että työntekijä sopi porukkaan. 
Onnistuimme, sillä olemme saaneet positiivista palautetta yksi-
kössä valitsevasta ilmapiiristä, Kiuru kertoo tyytyväisenä. 

Yksityisiä palveluntuottajia on Pirkanmaalla useita. Kirsi 
Kiuru näkee lastenkodin sijainnin, Ikaalisten kaupungin 
maaseutumaisuuden ja rauhallisuuden valttikorttina.
– Ollaan sen verran pienessä kaupungissa, ettei ole perintei-
sen kaupungin luomaa painetta käyttäytyä ja toimia tietyllä 
tavalla. On kiva nähdä, kun yläkoululaiset kävelevät saap-
paat jalassa kouluun. Harrastukset, palvelut ja kaverit ovat 
lastenkodin asiakkaiden lähellä. Ikaalinen luonnonkauniina 
paikkana mahdollistaa voimaantumisen kokemuksia ja mie-
lenrauhaa terveessä maaseutuympäristössä, Kiuru kiittelee.

Kiuru uskoo, että uusi sote-uudistus muuttaa lasten ja 
nuorten perhepalveluita asiakaslähtöisemmiksi. Siten yksi-
tyisillä palveluntuottajilla on aiempaa parempi mahdollisuus 
tarjota omia palvelujaan. ■

http://www.aqvacomp.fi/
http://kirsos.fi/


Leaderin kantavana ajatuksena 
on paikallisen asiantuntemuksen 
ja osaamisen hyödyntäminen 
kehittämistyössä. Suomessa on 
55 Leader-ryhmää, jotka tekevät 
omat kehittämisohjelmansa ja va-
litsevat toteutettavat hankkeet. 
Leader-rahoituksella voidaan 
tukea mm. yritysten perustamis-
ta, kehittämistä ja investointeja, 
kylien elinvoimaisuutta, harras-
tusmahdollisuuksia ja kansain-
välistä toimintaa. Näin lisätään 
maaseudun mahdollisuuksia ja 
vetovoimaa.

HANKETUKIMUODOT

• KEHITTÄMISHANKE
• INVESTOINTIHANKE
• KOULUTUSHANKE
• TIEDONVÄLITYSHANKE
• YHTEISTYÖHANKE

Hakijoina voivat olla yhdistykset, 
oppilaitokset, tutkimuslaitokset, 
kunnat, säätiöt tms. 

YRITYSTUISSA kaikki yritysmuodot 
ovat tukikelpoisia. Leader-tuki on 
tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 
henkilöä työllistäville yrityksille.

Tarkemmat tiedot tukien suu-
ruudesta sekä rajoituksista saat 
alueesi Leader-ryhmästä.

@LeaderPirkanmaa

Tuenhaku on jatkuva. Leader-ryhmän 
hallitus päättää rahoitettavista hank-
keista huomioiden mm. paikalliset 
kehittämistarpeet sekä toiminnan 
kustannustehokkuuden.

    -ryhmän toimintaan voi 
kuka tahansa alueen asukas osallis-
tua toteuttamalla hankkeen, olemal-
la mukana hankkeessa tai liittymällä 
yhdistyksen jäseneksi.                                                                                                        

Mikäli sinulla on hankeidea, olethan 
yhteydessä oman alueesi 
    -ryhmään.

JOUTSENTEN REITTI
www.joutsentenreitti.fi
p. 044 2546 694
  Leader Joutsenten Reitti 
  #JoutsentenReitti

KANTRI
www.kantriry.fi
p. 040 8610 470
  Kantri ry
  #Kantri

PIRKAN HELMI
www.pirkanhelmi.fi
p. 040 7502 242
  Pirkan Helmi ry
  #PirkanHelmi

POHJOIS-SATAKUNTA
www.aktiivinen.fi
p. 040 5823 645 
  Leader Pohjois-Satakunta
  #PohjoisSatakunta

POKO
www.pokory.fi
p. 044 5740 052
  Leader PoKo
  #PoKory 

Joutsenten reitti ja Pohjois-Satakunta toimivat myös Satakunnassa. Joutsenten reitin alueena Huittinen 
ja Pohjois-Satakunnalla Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Merikarvia, Karvia, Pomarkku ja Siikainen.

https://twitter.com/search?q=%23JoutsentenReitti&src=typd&lang=fi
https://www.facebook.com/joutsentenreitti/?fref=ts
https://www.facebook.com/Kantri-ry-1523226777997188/?fref=ts
https://www.facebook.com/pirkanhelmi/?fref=ts
https://www.facebook.com/leaderpohjoissatakunta/?fref=ts
https://www.facebook.com/leaderpoko/?fref=ts
https://twitter.com/search?q=%23Kantri&src=typd&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PirkanHelmi&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PohjoisSatakunta&lang=fi
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23PoKory&lang=fi
http://joutsentenreitti.fi/
http://www.kantriry.fi/
https://www.pirkanhelmi.fi/
http://www.aktiivinen.fi/leader_pohjois-satakunta
http://www.pokory.fi/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%40LeaderPirkanmaa&lang=fi


SYRJÄINEN SIJAINTI
maaseudulla on 
mahdollisuus. Monet 
taiteilijoistamme ovat 
kokeneet sen vapaut-
tavaksi ja ideaaliksi 
toimintaympäristöksi. 
Suomessa maaseutu 

koetaan kuitenkin arkipäiväiseksi 
ja itsestään selväksi. Ehkäpä siksi 
meillä ei osata markkinoida sitä", 
residenssiä yhdessä Reetta Pekkasen 
ja Ida Mantereen kanssa pyörittävä 
Teemu Räsänen kertoo.

Räsänen perusti Arteleksen alun 
perin yhdessä Pekka Ruuskan ja Inga 
Mustakallion kanssa 2010. "Halut-
tiin tuoda enemmän väriä suoma-
laiseen kulttuuri- ja taidekenttään. 
Olihan meidän ajatus silloin resi-
denssin perustamisesta naiivi. Ei sitä 
ymmärtänyt millainen työmäärä on 
edessä", Räsänen muistelee.

Residenssiin on enemmän tu-
lijoita kuin pystytään ottamaan. 
Taiteilijat asuvat Arteleksessa 1-2 
kuukauden jaksoissa. Tähän asti 
kertyneen yli kuudensadan kävijän 
joukossa on edustettuna yli viisi-
kymmentä eri maata.

Leader Joutsenten Reitti ry tuki 
Arteleksen alkua investointi- ja kehit-
tämistuella.  Joutsenten reitti palkitsi 
vuonna 2011 Arteleksen Vuoden 

hankkeena, koska hankkeessa yhdis-
tyivät rohkeus ja visionäärisyys.
"Joutsenten Reitin puolto näyttäytyi 
meille kannustuksena asiaamme.

 Tie tähän päivään on tullut työllä 
ja uskolla unelmaan. 
"Remontointi ja toiminnan aloittami-
nen vei ja vie hirveästi aikaa ja jaksa-
minen on ollut monesti koetuksella. 
Ei tämä missään nimessä ole helppoa 
ollut, mutta minä uskon tähän", Räsä-
nen tiivistää.■

“
Luovaa muutosta

New Yorkissa asuva nykytaiteilija on varma, etteivät ystävät usko, kuinka 
hiljaista Suomen maaseudulla voi olla. Niinpä hän ottaa nauhurin ja nauhoittaa 
hiljaisuutta Hämeenkyrön maaseudulla. Kyseessä on vuonna 2009 lakkautettu 
Haukijärven kyläkoulu, joka sai uuden elämän toimien nykyisin kansainvälisenä 

taiteilijaresidenssinä, Arteles Creative Centerinä.

teksti ja kuvat VILJA PYLSY

http://www.arteles.org/


SOSIAALINEN MEDIA eli internetissä olevat erilaiset sovellukset, alustat 
ja verkkopalvelu ovat nykyään merkittävä osa viestintää. Sosiaalisen näistä 
mediavälineistä tekee se, että niissä osallistujat voivat osallistua: kommentoi-

da ja keskustella sekä itse tuottaa ja jakaa sisältöä. Monissa yhdistyksissä somesta 
on jo tullut luonteva palikka tiedotuksessa. Vielä on kuitenkin paljon niitä, jotka 
pohtivat sen käyttöönottoa.

Kyläaktivaattorina kuulen usein kysymyksiä, miksi esimerkiksi Facebook 
pitäisi ottaa käyttöön ja miten se eroaa kotisivusta. Yksi merkittävä ero 
yhdistyksen kotisivulla ja Facebook-sivulla on saavutettavuus. Siinä missä 
ihmisen pitää oma-aloitteisesti mennä katsomaan kotisivua, somessa viesti 
menee yleensä ihmiselle ”automaattisesti” – siis Facebookin uutisvirtaan tai 
kilahtaa puhelimeen, kun Twitterissa tapahtuu. Toki ihminen pystyy itse 
asetusten kautta määrittelemään pitkälti sitä, mistä hän ilmoituksia haluaa. 
Sovellukset myös yhä enemmän ”haistelevat” käyttäjien mieltymyksiä ja 
tuottavat sisältöä sen mukaan.

KOTISIVUT VAI FACEBOOK – VAI MOLEMMAT?

Toistuvasti kuulee myös kommentin: ”Kaikki eivät ole Facebookissa”. Tar-
koitus ei olekaan, että some korvaisi perinteisen viestinnän, vaan se täydentää 
sitä. Riippuu myös yhdistyksestä ja sen jäsenistöstä, mikä on tehokkain tapa 
tavoittaa. Ilmoitustaulu ja puskaradio ovat edelleen erittäin tärkeitä ja tehok-
kaimpia tiedotustapoja monessa paikassa. Somen voikin ajatella olevan näiden 
sähköisiä versioita!

Aika toimivaksi havaittu yhdistelmä on yksinkertaiset, pääosin staattista 
tietoa sisältävät kotisivut, jotka pysyvät ajan tasalla hieman harvemmallakin 
päivittämisellä, höystettynä somella. Facebook-seinä voi sitten toimia ns. ajan-
kohtaispalstana, jota päivitetään tiheämpään. Facebookin voi lisätä upotuk-
sena kotisivuille, jotta tieto saadaan myös niiden ulottuville, jotka eivät käytä 
Facebookia. Sama toimii myös Twitterissä, jos se on yhdistyksen käytössä. 
Kotisivuille voi myös linkittää tai upottaa Youtuben, Blogin, Instagramin jne.

TARPEESEEN, JA TEKIJÄTKIN TARVITAAN

Ennen kuin yhdistyksessä astutaan some-maailmaan, on kuitenkin pohdin-
nan paikka. Käyttöönoton taustalla tulee olla aito tarve ja toisaalta resurssit. 
Jos yhdistyksen jäsenten keski-ikä on 65 vuotta ja heistä vain 5 % käyttää 
sosiaalista mediaa, ei Facebook tai Twitter ehkä ole välttämättä tarpeellisia. 
Toki kannattaa miettiä myös se, voisiko jäsenistön ja yhdistyksen ulkopuolelle 
viestittäessä some olla hyödyllinen, jos joku innokas some-viestittäjä löytyy. 
Some-kanava, jossa tapahtuu kerran tai kaksi vuodessa, on suoraan sanoen 
yhtä tyhjän kanssa. Se voi antaa jopa huonomman kuvan yhdistyksestä kuin 
ilman somea! On siis hyvä selvittää, löytyykö yhdistyksestä yksi tai mieluum-
min useampia päivittäjiä, joilla on taitoa, intoa ja aikaa sometteluun.

Kanavan valinta on myös oma kysymyksensä, joka riippuu mm. kohderyh-
mästä, sisällöstä ja päivittäjän mieltymyksistä. Parempi on kuitenkin yksi hyvin 
hoidettu kanava, kuin useampi huonosti hoidettu. Hyvä on muistaa myös, että 
viesti räätälöidään somelle - ei siis pelkkiä linkkien jakamista tai copy-pastea! 
Ilmaisu voi ja saa olla persoonallistakin ja astetta rennompaa kuin esimerkiksi 
tiedotteissa ja kotisivuilla.

Asiaa ei kuitenkaan tarvitse lähestyä kovin ryppyotsaisesti - tekemällä 
oppii ja internetistä löytyy runsaasti yhdistyksille suunnattuja viestintäop-
paita ja muuta tietoa. Joten rohkeasti kokeilemaan!

KANTRI RY:N 
KYLÄAKTIVAATTORI
-HANKE 

Täydentää kylien kehittämistyötä 
Tampereen seutukunnassa. 

Hanke toimii Kangasalan, 
Tampereen, Lempäälän, Nokian, 
Pirkkalan, Oriveden, Vesilahden 
ja Ylöjärven maaseutualueilla. 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä
kaikkien maaseutualueiden 
yhteisöjen kanssa. Hankkeessa 
työskentelee kokopäiväisenä 
Anna Kulmakorpi. Pirkanmaan 
Leader-ryhmien tiedottajan Vilja 
Pylsyn työajasta neljännes on 
suunnattu hankkeeseen. 

LISÄTIETOA: 

POHJOIS-SATAKUNNAN RIKAS MUSIIKKIPERINNE 
näkyy alueen kaupunki-imagossa selkeimmin Ikaalisis-
sa, jossa toimii myös Suomen Harmonikkainstituutti. 

Kansanmusiikkiperinteen ylläpitämiseksi ja sen siirtämiseksi 
tuleville sukupolville Suomen Harmonikkainstituutin johtaja 
Kimmo Mattila on valinnut sata kansanmusiikkisävelmää ja 
pohjoissatakuntalaista sävellystä, jotka sovitetaan myös uusille 
soittimille. ”Kansanmusiikki kiertoon” -hankkeen idea lähti 
tavoitteesta parantaa musiikin saatavuutta sekä siirtää perin-
nettä nuorille.
– Ennen vanhaan pirteissä soitettiin, joten esivanhempamme 
oppivat sävelmistön kuuntelemalla ja soittamalla. Tämä me-
kanismi ei enää toimi. Nykyinen musiikkitarjontakaan ei tue 

kansanmusiikin sävelmistöä. Tämän takia nousi huoli siitä, 
miten se saadaan siirtymään uusille sukupolville. Hankkees-
sa kappaleet sovitetaan eri instrumenteille. Esimerkiksi alun 
perin 2-rivisellä haitarilla soitettu kappale on voitu sovittaa 
myös esimerkiksi viululle, pianolle, sähkökitaralle ja klarine-
tille. Emme pyri historialliseen autenttisuuteen, vaan perin-
teen jatkamiseen, hankkeen vetäjänä toimiva Mattila kertoo.

Mattilan mukaan koko Pohjois-Satakunnan alueelta on 
kerätty yhteensä sata kansanmusiikkisävelmää ja sävellystä. 
Soittajasukujen ansiosta pelimannimusiikkia on erityisesti 
Ikaalisista ja Jämijärveltä.
– Paljon musiikkia on muun muassa juhlatapoihin, kuten 
häihin liittyen. 

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n tukemassa yleishyö-
dyllisessä kehittämishankkeessa tuotetaan pohjoissatakun-
talainen kansanmusiikin julkaisu, joka soveltuu musii-
kinopetuksen käyttöön erityisesti nuorille. Kaikille avoin 
sävelmistö löytyy aikanaan Suomen Harmonikkainstituu-
tin nettisivuilta. Nettituotteen lisäksi kokoelmasta tehdään 
myös painotuote. Hanke päättyy tänä keväänä, ja Ikaalis-
ten Omalla Tuvalla pidetään 9.4. siihen liittyvä konsertti 
”Mestarit ja kisällit”.

http://www.kantriry.fi/kylaaktivaattori/


T
E RVETULOA MUK A AN 
Avoimiin kyliin joko tapah-
tuman järjestäjäksi tai kylien 
vieraaksi, 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi juhlitaan 
nyt näkyvästi.  800 kylää 

Hangosta Utsjoelle toivottaa kaikki 
tervetulleiksi tutustumaan kylien 
asukkaisiin, yhteisöihin, elinkeinoi-
hin, kulttuuriin ja perinteisiin. Pirkan-
maalta tavoitellaan mukaan 50 kylää, 
mutta enemmänkin saa tulla!

Avoimet Kylät -päivänä järjestetään 
tapahtumia niin pienissä kuin isoissa-
kin kylissä. Ohjelmassa on mukavaa 
yhdessä olemista ja tutustumista ky-
lien elämänmenoon. Kylätapahtumat 
ovat esim. kyläyhdistysten kirpputo-
reja, kahviloita, kilpailuja, soutelua, 
opastettuja luontokierroksia, lintubon-
gausta, musiikkiesityksiä, museokier-
roksia, tansseja, näyttelyjä… Jokaisella 
kylällä on omat juttunsa ja tapahtu-
mat ovat pääasiassa maksuttomia

Päivä esittelee samalla nykypäivän 
maaseutua sekä tuo esiin kyläläisten 
yhteisöllisyyttä ja kiinnostusta oman 
asuinympäristön aktiiviseen kehittä-
miseen. Tarjolla on melkoinen määrä 

esimerkkejä siitä, miten kylät itse jär-
jestävät palveluita alueellaan. Päivä on 
myös erinomainen mahdollisuus maal-
lemuutosta tai vapaa-ajanasumisesta 
maalla haaveileville käydä tutustumassa 
erilaisiin kyliin, niiden tonttitarjontaan 
ja palveluihin, tai sitten vai pitää haus-
kaa eri tapahtumissa. Päivän aikana 
on mahdollisuus poiketa lähikylillä, 
tutustua itselle vieraisiin kyliin tai 
tehdä vaikkapa koko päivän kesäinen 
kiertoajelu maaseudun maisemiin.

Tapahtumia järjestetään avoimet 
ovet -hengessä ja ohjelmista vastaavat 
kylien aktiiviset ihmiset, yhdistykset, 
yritykset ja toimijat. Päivän järjestä-
misestä, tiedottamisesta ja markki-
noinnista vastaavat Pirkanmaan osalta 
Pirkan Kylät ry yhdessä kylien kanssa 
ja valtakunnallisesti muut maakunnal-

liset kyläyhdistykset yhdessä Suomen 
Kylätoiminta ry:n kanssa.

Kylille mukaan tuleminen ei 
maksa mitään. Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan maaliskuun puolivä-
liin asti, ja kaikista mukana olevista 
tapahtumista tehdään yhteisesite, 
joita kylät saavat omaan käyttöönsä. 
Kaikki tuon päivän tapahtumat ovat 
myös automaattisesti mukana Suomi 
100 vuotta –juhlinnassa.

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT
Marja Vehnämaa
Pirkan Kylät ry
p. 040 4849 360
marja.vehnamaa@pirkankylat.fi

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n toiminnanjohtaja 
Juha Vanhapaaston mukaan ”Kansanmusiikki kiertoon” 
-hankeen uudet sovitukset tuovat uusia mahdollisuuksia 
nykysoittajille ja sähköisenäkin julkaistava nuotisto palvelee 
laajaa käyttäjäkuntaa.
– Kyseessä on siis paikallisidentiteettiä vahvistava, perinteitä 
kunnioittava ja nykytekniikkaa hyödyntävä hanke, jossa 
melko pienellä budjetilla tehdään merkittävä kulttuuriteko, 
Vanhapaasto perustelee.

Kimmo Mattilan mukaan musiikki onkin osa paikallis-
ta identiteettiä. Ikaalisten harmonikkaperinteen nousu on 
monen yhteensattuman summa.
 – 60–70 -luvun taitteessa useilla paikkakunnalla koettiin 
kansanmusiikin nousu. Monissa perheissä ja suvuissa soitet-
tiin aktiivisesti. Ikaalisten seudulla oli muutamia henkilöitä, 
jotka toimivat aktiivisesti ja saivat yleisen mielenkiinnon he-
räämään. Syntyi Sata Häme Soi -tapahtuma ja monipuolista 
kurssitoimintaa. 1980 perustetun Harmonikkainstituutin 
kautta soittaminen ammattimaistui.

Monissa eri tutkimuksissa soittamisella on todettu olevan 
positiivista vaikutusta terveyteen.
– Omakohtainen soittaminen soittimesta riippumatta on 
myös henkistä toimintaa ja pysyy universaalina asiana. 

Nykyajan haasteena on asioiden näkeminen liiaksi talouden 
funktiona ja siten monia asioita perustellaan säästämisellä. 
Nuorten musiikinoppimisen tulokset näkyvät yhteiskun-
nassa kuitenkin kovin hitaasti, joten sitä on vaikea muuttaa 
rahaksi. Soittamisessa ei ole tarjolla pikavoittoja. Aisoihin 
pitäisikin ottaa humanistisempi näkökulma, Mattila vaatii.

Mitä musiikki antaa? 
– Minulle musiikki antaa rikasta elämää, hyviä tilanteita ja 
ihmisten kohtaamisia. Tärkein palkinto tulee sisällöstä – itse 
musiikista, Mattila perustelee.

Kimmo Mattila toimii myös Kansainvälisen Harmonik-
kaliitto CIA:n pääsihteerinä. 
– Olen ollut kansainvälisissä yhteyksissä, joissa musiikki 
on aivan ylivertainen väline avaamaan ovia ja kielimuure-
ja sekä herättämään luottamusta. Esimerkiksi vierailulla 
Pohjois-Koreassa musiikki toimi ihmeellisenä voiteluaineena, 
joka synnytti ja loi yhteyden paikallisiin. Kun olin viime 
syksynä Länsi-Kiinassa Kazakhstanin rajalla 1500 kiinalais-
nuoren kanssa soittamassa samassa jättimäisessä orkesterissa, 
opetin harjoitustauolla heille korvakuulolta kansanmusiikkia 
Ikaalisista. Se oli riemukasta, Mattila muistelee. ■

teksti ja kuvat VILJA PYLSY

PARKANON VPK:N JÄSENET ovat todistaneet todellis-
ta aatteen paloa, sillä työllistävän harrastuksen lisäksi 
he rakensivat talkoilla yhdistyksen yhteiset koulutus-, 

keittiö- ja sosiaalitilat. Leader-hankkeella puolletun rahoituk-
sen omarahoituksen jäsenet kustantavat omista palkkioistaan.

Parkanon VPK:n kasvun ja kehityksen myötä yhdistys tar-
vitsi omat toimitilat. Sammutus- ja pelastustoimintaa suorit-
tava yhdistys osti Pentin teollisuusalueelta kiinteistön, johon 
jäsenet rakensivat uudet tilat. 
– Nyt meillä on koulutus- ja luokkahuone, keittiö sekä sauna 
ja pukuhuone. Tilaa on yhteensä kaksisataa neliötä, Janne 
Keskinen kertoo.

Sosiaalitilojen saaminen oli yhdistyksen jäsenten perimmäi-
nen tarkoitus, joten ensimmäiseksi miehet suunnittelivat 15 
henkilön saunan ja vasta sen jälkeen oli muiden tilojen vuoro. 
– Oli hauskaa käydä testaamassa saunoja yhdistyksen saunan 
suunnittelua varten. Ison keikan jälkeen ollaan likaisia, joten 
saunassa käynti ennen kotiin menoa on ollut myös puolisoi-
den mielestä loistava idea, Mika Harju nauraa.

Rakennustyöt aloitettiin joulukuussa 2015. Rakennusfirma 
teki runkotyöt ja levytykset. Jäsenet rakensivat talkoilla sau-
nan, listoittivat, levyttivät hallin puolen katon sekä työstivät 
pinnat niin rakennuksen sisältä kuin ulkoakin. Ulkotalkoisiin 
osallistui parisenkymmentä miestä, mutta loppua kohden 
vapaaehtoisten määrä väheni noin viiteen osallistujaan. Tilat 
valmistuivat vuoden vaihteessa 2016-2017. Talkoita tehtiin 
yhteensä noin tuhat tuntia. 

Parhaimmillaan yhden päivän aikana rakennustöiden lisäksi 
oli harjoitus, hälytys ja kokous, Janne Keskinen muistelee.

Tekisittekö kaiken uudestaan?
– Kyllä, muttei enää talkoilla, Keskinen vastaa ja saa muut 
nauramaan.

MYÖS VUOKRAUKSEEN

Yli sadantuhannen euron toimitilat rahoitettiin Leader 
Pohjois-Satakunnan puoltamalla tuella sekä pankkilainal-
la. Leader-tuki yleishyödylliseen investointihankkeeseen oli 
viisikymmentä prosenttia. Hankkeeseen kuului kiinteistön ja 
materiaalien osto. 
– Uskallettiin lähteä tähän hankkeeseen, kun Säästöpankki otti 
itse lainan takausvastuun ja saatiin rahoitustukea Leaderistä.

 Miesten mukaan Leader-rahoituksesta oli iso apu, mutta 
byrokratia aiheutti päänvaivaa.

– Ei tavalliselle tallaajalle hankepapereiden täyttäminen ole 
helppoa. Ei sitä uskoisi kuinka monta tuntia on kokoustet-
tu näistä asioista. Jäimme yleensä aina tiistain harjoitusten 
jälkeen pitämään kokousta, Mika Harju valottaa.

Leader Pohjois-Satakunnan toiminnanjohtaja Juha Vanha-
paasto kertoo, että VPK:n hankkeessa eu-rahoitus meni todella 
hyvään tarkoitukseen. – VPK:t tekevät arvokasta työtä ja on 
hienoa, että Parkanossa porukalla riitti intoa ja energiaa toteuttaa 
näin mittava hanke. Hienot tilat tuovat varmasti uutta virtaa pe-
rustoimintaan ja mahdollistavat myös uuden toiminnan kehittä-
misen.  Vuokraustoiminnan kautta osa taloudellisista uhrauksista 
saataneen ajan myötä takaisin. Hankkeessa on toteutunut myös 
meille rahoittajille tärkeä asia: ”yleishyödyllisyys”. 

Pirkanmaan pelastuslaitos maksaa korvausta sopimuspa-
lokunnille. Normaalisti VPK:t jakavat palkkion hälytyksiin 
osallistuneiden kesken.
– Sovimme yksimielisesti, että emme maksa jäsenille palkkioita, 
vaan lyhennämme niillä pankkilainaa, Janne Keskinen kertoo.

Rakennus ei ole vain jäsenten ja heidän perheidensä käytös-
sä, vaan sitä tullaan vuokraamaan ulkopuolisille.
– Tilaa on jo varattu yhdistysten kokoustilaksi sekä erilaisiin 
tapahtumiin, Harri Haapala valottaa.

Perheet ovat antaneet kiitosta.
– Suunnitelmissa on yhteisiä tapahtumia. On järjestetty jo 
lasten elokuvailtoja ja uudenvuoden juhlat. Tapahtumat ovat 
hyvää vastapainoa palokuntatoiminnalle, miehet tiivistävät. ■

http://www.pirkankylat.fi/
https://fi-fi.facebook.com/parkanonvpk/


selle konseptille. Koska näkyvyyttäkin 
saa paremmin isommassa porukassa, 
ollaan kehitetty uusi ”Tavastia Lake-
land” -konsepti, Pia Rämö kertoo.

”Tavastia Lakeland” sijoittuu 
Päijänteen, Vanajaveden ja Längel-
mäveden väliselle alueelle. Konsepti 
edustaa erityisesti luontomatkailua 
ja siihen liittyviä aktiviteetteja. 
Konseptia kehitetään kansainväli-
sestä näkökulmasta, mutta kohde-
ryhmänä ovat yhtä lailla kotimaan 
matkailijatkin. Tavastialakeland.
fi -verkkosivuilla esitellään muun 
muassa alueen nähtävyyksiä, luon-
tokohteita ja kyliä.

Hankkeessa on lähdetty jopa kehit-
telemään uutta terminologiaa. 
– Maaseudun mökkien käyttöaste on 
huono. Koitamme saada mökit turis-
tien käyttöön, joten olemme keksineet 
oman termin “mökkiretkeily”, englan-
niksi ”wilderhutting”, joka tarkoittaa 
luonnossa harrastettavaa retkeilyä, 
jonka tukikohtana voi olla vaatima-
tonkin mökki, Kääriäinen sanoo

Rämö ja Kääriäinen pitävät mat-
kailun kehittämistä tärkeänä, koska 
sillä on myös työllistävää vaikutusta 
tuottaen usein johdannaistarvetta, 
kuten lisäinvestointeja.

KAIKKI YHDESTÄ PISTEESTÄ

Luopioisten vanhalla kunnantalolla, 
Mikkolan Pytingissä, on Pälkäneen 
kunnan informaatiopiste, jota ylläpitää 
vapaaehtoisvoimin Mikkolan Navetta 
ry. Luopioisten Yrittäjät on mukana 
tässä toiminnassa. 
– Infon oheen olisi hyvä saada mökki-
matkailun kokonaisvaltainen logistiik-
kapiste. Asiakas saisi infosta kaikkien 
mökkien avaimet ja voisi ostaa samalla 
lisäpalveluita, kuulisi alueen tapahtumista 
sekä palvelutarjonnasta, Kääriäinen visioi.

Hanketoimijoiden innon taustalla on 
rakkaus kotiseutuun.
– Olen niin juurtunut tänne ja haluan 
jakaa tämän onnen jotenkin, edes 
kuvina. Asuin Helsingissä yli kak-
sikymmentä vuotta, mutta siellä oli 
minun makuuni liikaa väkeä. Ostin 
menolipun, en meno-paluulippua, 
maaseudulle, Rämö perustelee.

Kummatkin uskovat, että asenne 
matkailuun lähtee ihmisistä.
– Meidän täytyy itse pitää huolta nä-
kyvyydestä, ei sitä kunnan kautta tule. 
Esimerkiksi Sappeekin on noussut esiin 
omilla ansioillaan. ■

strategiaa. Pirkan Helmen strategiassa 
on neljä painopistealuetta, joita nimi-
tetään helmiksi. Niitä ovat asukkaiden 
helmi, yhteisöjen ja identiteetin helmi, 
yritysten helmi ja elämysten helmi.
– Tämä hanke huomioi useita elämys-
ten helmi  -painopisteessä esiin nostet-
tuja kehittämistoiminnan tavoitteita  
Hanke on myös looginen jatko alueel-
la jo aiemmin tehtyyn kehittämistyö-
hön, Pirkan Helmen paikalliskehittäjä 
Heikki Konsala valottaa.

Pia Rämö on innoissaan hankkeista.
– Ensimmäisessä hankkeessa vähän 
jännitti, että onko osannut täyttää pa-
perit oikein, mutta sitten työhön tuli 
rutiinia. Nykyisin olen ihan rakastu-
nut hankebyrokratiaan. 

Kääriäinen ja Rämö ovat verkostoitu-
neet hankkeiden kautta matkailuihmis-
ten ja kyläyhdistysten kanssa laajasti.
– Ollaan ymmärretty, että seudun 
tarjonta on kovin suppea kansainväli-

HALKOPINOT, LUMI, rantasau-
na, tähtitaivas, hiihto järven 
jäällä… Meille itsestäänsel-

vyyksiä, mutta monille ulkomaalai-
sille unelmia. Pälkäneen Luopioisissa 
Kukkian seudulle halutaan ulkomaa-
laisia matkailijoita. 

Luopioisten Yrittäjien hallinnoimas-
sa Kukkia Maailmalle –hankkeessa 
alueelle on houkuteltu kansainvälisiä 
vieraita, niin sanottuja testiryhmiä, 
minkä tuloksena alueen matkailullista 
vetovoimaa on suunniteltu ja kehitetty 
”kansainvälisin silmin”.
– Ulkomaalaiset näkevät seudun 
eri tavoin kuin paikkakuntalaiset. 
Sokeudumme herkästi lähellä oleville 
asioille, hankkeen projektisihteeri Pia 
Rämö kertoo. 
– Kesällä on eksoottista kitkeä kas-
vimaata ja nostaa maasta syötävää 
tai ottaa retkellä kahvivesi järvestä ja 
keittää se nuotiolla. Talvella kävellään 

jään päällä, luistellaan, hiihdetään ja 
pilkitään, projektikoordinaattori Seppo 
Kääriäinen luettelee.

Rämön mielestä alueella parasta on 
puhtaus ja hiljaisuus.
– Ulkomailla yleiset uimarannat puhtai-
ne vesineen ovat harvinaisia. Jokamie-
hen oikeudet, metsässä kävely, marjastus 
ja marjojen syönti ovat monille elämyk-
siä. Meillä on lyhyt matka metsään, 
kun taas ulkomailla metsäalueet ovat 
erityisalueita, jonne on usein pitkä 
matka. Meidän luontomme on itsessään 
ihmeellistä, Rämö tiivistää.

Kukkiajärvi, tuttavallisemmin Kuk-
kia, sijaitsee valtaosin Pälkäneen kun-
nan alueella. Järven ympärillä olevaa 
aluetta kutsutaan Kukkian seuduksi. 
Kukkiajärvi on valtakunnallisesti arvo-
kas vesiluontokohde ja vesikasvistoltaan 
Pohjois-Euroopan edustavimpia järviä.

Hankkeessa tuloksena on syntynyt 
matkailusivusto ”kukkialle.fi”.

 ”WILDERHUTTING”

”Kukkia Maailmalle” on jo neljäs 
Luopioisten Yrittäjien hallinnoima 
matkailun kehittämishanke. Nykyisen 
hankkeen on rahoittanut Leader-ryh-
mä Pirkan Helmi, aiemmat Pälkäneen 
alueella vuosina 1997-2013 Lea-
der-ryhmänä toiminut Pomoottori.
– Hankkeillamme on selkeä jatku-
vuus. Ensimmäisessä hankkeessa 
kartoitettiin alueen reitistöä, toisessa 
oli teemana kulttuuri ja kolmannes-
sa koottiin alueen tapahtumia sekä 
kunnostettiin kylärantojen laitureita 
yms. Nyt kehitämme seutua ulkomaa-
laisilta tulevan palautteen perusteella. 
Hankkeet tuskin olisivat toteutunut 
ilman Leader-rahoitusta, joten siitä 
Pomoottorille ja Pirkan Helmelle suuri 
kiitos, Seppo Kääriäinen toteaa.

Leader-rahoitettujen hankkeiden 
tulee tukea alueen toimintaryhmän 

http://tavastialakeland.fi/sky/


TOMIN SUKUTILATAUSTA on 
vahvuus yritystoiminnassa, mutta 
se ei ollut ensisijainen asia parin 
yhteisen yrityksen perustamiselle.

– Sanotaan mieluummin näin, että 
Suklaatilan perustaminen edellytti 
sinun tapaamistasi, Tomi sanoo vai-
moaan katsoen.

Suomen ainoa Suklaatila eli Suo-
järven Suklaatila Oy on valmistanut 
suklaisia käsityöläisherkkuja vuodesta 
2010. Suklaita on myynnissä ympäri 
Suomen. Suuri osa yrityksen myynnis-
tä tehdään suklaisilla liikelahjoilla.
– Teemme yrityksille toiveiden ja 
maun mukaan suklaata omalla pak-
kauspainatuksella. Personoitu suklaa 
toimii hyvin liikelahjana tai vaikka 
muistamisena joulukortin sijaan, tilan 
isäntä Tomi Järvenpää kertoo.

Sukutilalla Ylöjärven Mutalassa on 
tehtaanmyymälä ja Ylöjärven Frööky-
nän Herkussa, Teivon ABC:n tiloissa, 
lähituotteita myyvä liike. 
– Suomessa kaupan alalla on eletty 
pitkään vaikeita aikoja, joten onneksi 
meidän toiminta ja siten liikevaihto 
rakentuu monille eri kivijaloille. Ol-
laan nopeassa ajassa saavutettu tietty 
kokoluokka, joten pystytään työllis-
tämään koko ajan entistä enemmän 
väkeä, Tomi vastaa.

Suklaatilan emäntä Katja Järven-
pään mukaan joulu on huippukiireistä 
aikaa. Sesonkia aletaan valmistella jo 
elokuussa.
– Olemme oppineet valmistelun mer-
kityksen. Joulun aika moninkertaistaa 
kysynnän ja parhaassa tapauksessa 
työporukkamme kasvaa sesongin 
aikana liki kymmenhenkiseksi, Katja 
Järvenpää kertoo.

Suklaatilan ideologiaan kuuluu 
käsintehty tuote. 
– Emme lähde viemään suuria massoja 
suklaalevyjä tukkuliikkeille. Haluam-
me tuntea jälleenmyyjämme ja olla 
lähellä asiakkaitamme, Tomi Järven-
pää perustelee.

Ei tiennyt Suojärven Suklaatilan isäntä Aleksi Järvenpää sata vuotta sitten, 
että 2000-luvulla pojanpojanpoika Tomi Järvenpää vaimonsa Katja 

Järvenpään kanssa pyörittäisi samalla tilalla Suojärven Suklaatilaa. Tuskin 
karjanhoitoon keskittyneillä Tomin vanhemmillakaan tuli mieleen, että Ylöjärven 
Mutalassa sijaitseva tilan navetta toimisi myöhemmin suklaatehtaana. Eivät sitä 
ajatelleet Ylöjärven asuntomessuilla parikymmentä vuotta sitten tavanneet Katja 

ja Tomikaan. Pariskunta tosin tiesi melko alkuvaiheessa ryhtyvänsä yrittäjiksi, 
mutta liikeidea puuttui.  Suojärven sukutilan siirryttyä heidän omistukseensa 

ravintola-alalla toiminut Katja ja viestinnän parissa työskennellyt Tomi keksivät 
ratkaisun suklaasta. 

Järvenpäiden tilalla suklaanmaiste-
lu on arkipäivää. 
– Kehitämme itse reseptiikkaamme ja 
testailemme eri makuja. Se on työssäm-
me yksi hauskimmista ja luovimmista 
osuuksista. Suklaa ei ole vielä alkanut 
kyllästyttää, isäntäpari vastaa hymyillen.

TYÖSUHDE-ETUNA LUONTO

Tampereen seutukunnassa toimiva Lea-
der-ryhmä Kantri ry puolsi yritystoimin-
nan alussa Leader-tukea tilan navetan 
muuttamisessa elintarvikehuoneistoksi. 
Kantrin rooli toiminnan alkuvaiheessa 
oli Järvenpäiden mukaan merkittävä.
– Tietynlainen ennakkoluulottomuus 
saattaa kuulostaa suurimman osan 
mielestä usein omituiselta. Kantrissa 
meitä rohkaistiin ja ideaamme tuettiin. 
Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti oli 
hyvä pelikumppani puoleen ja toiseen. 
Pallottelimme erilaisten ajatusten 
kanssa toiminnan alkuvaiheessa ja mie-
timme yhdessä, millaiset toimenpiteet 
olisivat järkeviä, Tomi sanoo.

Järvenpäät näkevät maaseudun 
mahdollistajana.
– Työsuhde-etuna on nähdä jänis tai 
hirvi ikkunasta samalla kun tekee 
suklaata, Katja kertoo naurahtaen.
– Etäisyydet maaseudulla voi kääntää 
hyödyksi elämystalouden puolelle. 
Maaseudulla on hyvä yrittää. Jos ei 
usko, niin lämpimästi tervetuloa kat-
somaan, Tomi jatkaa.

Järvenpäät uskovat, että asiakkaat 
haluavat tuntea elämyksiä ostamisen 
yhteydessä. 
– Lähimatkailu ja maaseudun mo-
nialayrittäjyys on nyt kova juttu. 
Olemme yhdistäneet luovalla tavalla 
matkailua, elämystaloutta ja tuotan-
nollista tekemistä.

Järvenpäiden mukaan yritystoimin-
nassa kehittäminen ja kehittyminen 
on tärkeää.
– Kehittyä pitää, oli suunnitelma mikä 
tahansa. Kova työ ja kärsivällisyys on 
kaiken takana, ja se että yritys on raken-
nettu vahvuuksien varaan, Järvenpäät 
tiivistävät menestystarinaansa. ■

http://www.suklaatila.fi/


ELÄMME AIKAA, jolloin monet perin-
teiset tulevaisuuden visiot ovat käy-
mässä toteen. Autot eivät vielä lennä, 
mutta todennäköisesti monet nykyään 
työssäkäyvät ihmiset voivat työuransa 
aikana kulkea työmatkojaan kuljet-
tajan paikalla matkustajina. Samalla, 
kun ajoneuvotekniikka on mennyt 
harppauksittain eteenpäin, on myös 
katsastusasemien imago yleisön silmis-
sä muuttunut palvelupisteiksi. 

Autoissa on yhä enemmän sellaista 
tekniikkaa, jota asiakas ei enää pysty itse 
huoltamaan tai korjaamaan. Tekniikka 
vaatii perinteisten työkalujen lisäksi 
tietoteknisiä taitoja, erikoistyökaluja ja 
testereitä.
– Tekniikka tuntuu kehittyvän vähän 
liian nopeasti tällä alalla. Itsekulkeville 
autonomisille autoille, jotka tekevät tu-
loaan, Suomen olosuhteet ovat haastavat 
ihan jo autoa ohjaavien tutkat ja kamerat 
peittävän lumen ja loskan takia, Ruove-
den, Virtain ja Visuveden alueella toi-
miva Visun katsastuksen omistaja Mika 
Malvisalo kertoo. 

 Turvallisuus ja turvajärjestelmät 
liikenteessä ovat kuitenkin selkeästi 
parantuneet.
– Sellainen kolari, joka tänään aiheuttaa 
loukkaantumisen, saattoi kaksikym-
mentä vuotta sitten aiheuttaa kuole-
man. Varjopuolena turvajärjestelmien 
vikatilat ovat yleisesti ottaen kalliita ja 
vaikeita korjata.

Katsastajalle tekniikka on tuonut lisää 
velvollisuuksia ottaa selvää siitä, mitä 
autoalalla tapahtuu. Malvisalo ottaa 
autoalan kehityksen haasteena, jonka 
mukana on pysyttävä.

TUKEA KATSASTUSLAITTEISIIN

Visun katsastus on vuoden vanha yritys. 
Samassa rakennuksessa toimii Mikan isän 
Ismo Malvisalon autohuolto. 
– Olen ollut isäni apuna autohuollossa 
pienestä pitäen ja nähnyt hänen kauttaan 
yrittäjän elämää. Yritykset tukevat toinen 
toisiaan, kun toimivat samassa raken-
nuksessa. 

selkäranka. Tuottaa palvelua, käyttää 
palveluita ja vaikuttaa monin tavoin 
omassa asuinympäristössään. Pie-
nen investointituen kohdistaminen 
tällaiseen yhtälöön poikii sijoituksen 
varmasti monin verroin takaisin maa-
seudun näkökulmasta, arvioi inves-
tointitukea puoltaneen Leader PoKon 
toiminnanjohtaja Juha Kolhinen.

PALVELUAMMATISSA

Visun katsastuksessa on käynyt Malvi-
salon mukaan asiakkaita yli odotusten. 
Toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin 
ja vastaanotto on ollut hyvää. Katsas-
tusaseman pitäminen on tänä päivänä 
palveluammatti. Monia asiakkaita 
auton katsastukseen tuominen saattaa 
jännittää, mutta kun heille kertoo, mitä 
tehdään, niin jännityskin helpottaa. 
Mika Malvisalon mielestä Ruovedellä 
on yrittäjien kesken hyvä ilmapiiri. 
–Yrittäjien avuksi kehitetään täällä ko-
vasti hankkeita. Olen tykännyt toimia 
täällä yrittäjänä. Ihan uusi yrityksiä 
nousee jatkuvasti. Elinkeinoasiamie-
hen valinnalla kuntaan on ollut sel-
västi positiivista vaikutusta. Hän jopa 
kävi auttamassa maksatushakemuksen 
täyttämisen kanssa. ■

Muuttunut katsastuslaki innosti 
myös osaltaan yrityksen perustamiseen. 
– Yrittäjän elämässä on mukava oma 
vapaus työaikojen suhteen, vaikka 
välillä iltasella aikataulut venähtävät-
kin. Paperityötä on yllättävän paljon, 
Malvisalo kertoo

Nuorella yrittäjällä on kymmenen 
vuoden kokemus autoalalta. Hän on 
toiminut Tampereella eri korjaamoil-
la asentajana. Mika valmistui kaksi 
vuotta sitten Tampereen ammattikor-
keakoulusta auto- ja korjaamoteknii-
kan insinööriksi ja toimi katsastajana 
opintojen ohessa. Katsastusalan koke-
musta on karttunut usean tuhannen 
katsastuksen verran. 
– Tulevaisuuden toiveissa olisi saada 
kehitettyä korjaamon ja katsastuksen 
yhteistoimintaa niin, että pystyttäisiin 
palkkaamaan yhteinen työntekijä.  

Malvisalo perehtyi ammattikorkea-
koulun päättötyönään katsastusase-
man suunnitteluun ja samalla maa-
seudun rahoitustukiin. Leader PoKo 
puolsi investointitukea katsastuslaittei-
den hankintaan. 
– Tuesta on aloittavalle yrittäjälle paljon 
apua. Mutta toki hankerahoitus paperi-
työtä teettää. Onneksi PoKon toimistol-
la ollaan autettu tukihakemusten teossa.
– Mika on nuori, koulutettu ja fiksu 
kaveri joka halusi perustaa yrityksen 
kotinurkilleen kylälle. Nämä ihmiset 
ovat maaseudun elävänä säilymisen 

NELJÄ VUOTTA SITTEN Ruo-
veden Väärinmajan kyläläiset 
olivat kokoontuneet Tapiolan 

kylätaloon keskustelemaan lakkaute-
tun kyläkoulun kohtalosta. Tunnelma 
oli tiivis ja halu säilyttää Väärinmajan 
koulu kylän keskuksena suuri. Hyvää 
ideaa ei vain tuntunut löytyvän. Kun-
nes tilaisuuden lopussa koulun entinen 
oppilas Aki Kallonen avasi suunsa. 
– Olen ajatellut tehdä koulusta hyvin-
vointikeskuksen, hän sanoi mietit-
tyään koko tilaisuuden ajan sanooko 
ideansa ääneen.

Kyläläiset innostuivat ja lähtivät 
tilaisuudesta tyytyväisinä ja odottavai-
sina, mitä tuleman pitää.

Kokkina työskennellyt Kallonen 
vaihtoi alaa ja pisti tuulemaan. Hän 
opiskeli Varalan urheiluopistossa ja 
ostettuaan koulun, alkoi remontoida 
sitä. Vuosi 2014 oli Kallosen elämän 
kiireisin, sillä hänellä oli silloin vain 
alle kymmenen vapaapäivää. Ensim-
mäisenä päivänä helmikuuta 2015, 
avasi Liikuntakeskus Välke ovensa 
uudistetuissa vanhan koulun tiloissa.
– Avajaisissa kävi melkein neljäsataa 
henkilöä. Ensimmäiset kuukaudet tuli 
tehtyä viisitoistatuntista työpäivää. Töi-
tä saa tehdä edelleen niin paljon kuin 
jaksaa, mutta on todella hyvä fiilis siitä, 
että olen tällä alalla, Kallonen sanoo.

PoKo ry tuki Leader-rahoituksella 
rakennuksen ja laitteiden ostoa.
– Ilman PoKoa en olisi välttämättä 
tässä. Tuella oli erittäin suuri vaikutus 
ja se, että PoKo uskoi ideaani, innosti 
entisestään, Kallonen tiivistää.

Liikuntakeskus Välke tarjoaa lii-
kunta-, hyvinvointi- ja Personal Trai-
ner -palveluita sekä liikuntatapahtu-
mia ympäri vuoden. Keskuksessa voi 
myös kokoustaa. Palveluihin kuuluu 
kokoustilat ja kokouspaketit sisältäen 
ruokailut sekä liikuntaa tarpeiden ja 
toiveiden mukaan.
– Tämä tapaus on upea esimerkki 
onnistumisesta. Lakkautettu koulu sai 
uuden elämän ja on edelleen vahvasti 
kylän ”maamerkkinä.” Nuori mies pa-
lasi maailmalta yrittäjäksi kotikylään-
sä ja on koko ajan saanut kyläläisiltä 
aidon ja vahvan tuen tekemiselleen. 
Kun vielä yritystoiminnalla pyyhkii 
hyvin, niin tässä tarinassa on erittäin 
paljon juuri niitä asioita, joita Lea-
derilla toivotaan saavutettavan, myhäi-
lee PoKo ry:n toiminnanjohtaja Juha 
Kolhinen. ■

http://www.visunkatsastus.fi/
http://www.liikuntakeskusvalke.fi/


Snellmannin mukaan työntekijät olivat ylpeitä työnanta-
jastaan ja puhuivat ”meidän tehtaasta”. 
– Minun työaikana johtajat olivat mukavia työntekijöille. 
Silloinen tehtaan toimitusjohtaja Jarl Åström tunsi alaisensa 
ja kiersi tervehtimässä meitä. Hän oli kyllä hyvin tietoinen 
työntekijöiden asioista ja uusimmista juoruista, jotka hän kuu-
li suoraan työntekijöiltä tai viimeistään käydessään parturissa.

Kaikki tehtaan johtajat eivät kuitenkaan olleet Åströmin 
kaltaisia.
– Åströmin edeltäjä Frazer oli diktaattorin sorttinen. Hän 
kulki kylällä keppinsä kanssa ja jakoi karamellia lapsille. Fra-
zer huolehti työntekijöiden sosiaalisetkin asiat. Esimerkiksi 
jos joku tehtaan työntekijä oli saattanut naisen raskaaksi ja 
jättänyt hänet, niin johtaja otti miehen puhutteluun ja teki 
selväksi, että työntekijällä on kaksi vaihtoehtoa: lopputili tai 
naimisiinmeno tytön kanssa. Isäni ja veljeni työskennellessä 
tehtaalla johto toimi välillä mielivaltaisesti.

Jussi Snellman piti työstään ja sai arvostusta osakseen. 
– Nykyisin työnteko on mennyt varmaan tiukemmaksi. Sil-
loin kaikki saivat palkan, vaikka osa ei tehnyt mitään. Teh-
taan pajassa oli töissä yksi lekari, joka toi verstaan johdolle 
kananmunia ja sai sen takia mennä ja tulla miten sattuu. 
Jos jossakin sattui olemaan huutokauppa, hän kävi töissä 
kuittaamassa, että oli tullut töihin, mutta lähtikin huuto-
kauppaan. Hän tuli kerran iloisena töihin huutokaupasta ja 
sanoi sepälle: ”Et tiedä että meni kirkkoreki halvalla” Siihen 
seppä noitui: ”Sielläkö sä olet ollut, kun olisi tarvittu apua”, 
Snellman muistelee samalla hymähdellen.

Snellman teki tehtaalla huoltomiehen töitä ja toimi konea-
sentajana. Viimeiset työvuotensa hän toimitti henkilöstölehteä. 
– 1970-luvulla tuli työpaikkademokratia. Alalle kuin alalle 
perustettiin toimikuntia, jossa oli työntekijöiden, virkailijoi-
den ja toimihenkilöiden edustajia. Henkilöstölehteä tehtiin 
sitä varten, että saatiin työntekijöiden ääni kuuluviin ja 
samalla muutkin saivat tietää mitä on päätetty. Sitä ennen 
eivät työntekijät olleet sellaisessa asemassa, että olisivat voi-
neet mitenkään vaikuttaa asioihin. Tuskin Suomessa silloin 
missään muualla kuin meillä oli sellaista systeemiä, että 
työntekijä teki henkilöstölehteä.

Tehtaan kulta-aika kesti Neuvostoliiton kaatumiseen asti. 
– Kun Neuvostoliiton kauppa romahti, romahti myös teh-
taan myynti. Neuvostoliittoon sai menemään paljon tavaraa, 
eikä siellä koskaan valitettu mistään, ei edes huonolaatuises-
ta paperista. Länsimaiset ostajat sen sijaan valittivat kaikesta, 
Snellman valottaa. Hän uskoo, että johtajat eivät osanneet 
varautua tulevaan. 
– Hyvinä aikoina olisi tarvinnut investoida koneisiin, muttei 
sitä tehty, kun kaikki meni mitä käsistä saatiin. Huonojen 
aikojen tultua koko tehdas meinasi mennä nopeasti kon-
kurssiin. Saneerattiin ja vähennettiin väkeä. Minäkin lähdin 
tehtaalta niiden mukana, vaikken ensimmäisten joukossa. 

Konkreettisia muistoja, tehtaan aikaisia rakennuksia, ei 
paljon Kyröskoskelta enää löydy. Ne mitä ei ole hävitetty, löy-
tyvät muun muassa Korkomäestä ja Kyröskosken harjusta.
– 50-60 -luvullakin toiminut kaikille kyröläisille tarkoitettu 
Kyron rakennuttama sauna ja pesula on hävitetty. Saunan ja 
pesulanhoitaja Lehtonen kävi valittamassa tehtaan johdolle, 
ettei yleinen sauna kannata, koska ihmiset lämmittävät omat 
saunansa. Työntekijöiden asunnot olivat tehtaan rakennut-
tamia pieniä saunallisia asumuksia. Johdon päätöksellä kai-
kista tehtaan työntekijöiden taloista rikottiin saunan kiuas, 
jotta yleinen sauna tuli taas kannattavaksi. Tehtaan sana oli 
laki, eikä kenelläkään ollut mitään vastaansanomista. ■

PAIKKAKUNNAT MUISTETAAN TARINOISTA ja 
niiden avulla matkailukohteet saavat kasvot. Kokonaiset 
kaupungit on tehty tuhansista ja tuhansista tarinoista, nii-

hin liittyvistä ihmisistä ja historiankirjaan jääneistä tapahtumista.
Ylöjärven ja Hämeenkyrön tarinoita kerättiin talteen 

Kantrin rahoittamassa ”Olipa kerran Vihreä Sydän” -hank-
keessa. Hanketta hallinnoi Ylöjärven Yrityspalvelu Oy. 

Matkailuyrittäjien verkosto Vihreä Sydän sai alkunsa vajaa 
kymmenen vuotta sitten Kantrin yritysryhmähankkeen ansiosta.
– Yritysten etuna on yhteistyö, joten hienoa, että yhteistyö 
käynnistyi aikanaan ja jatkuu edelleen, Kantri ry:n toimin-
nanjohtaja Kari Kylkilahti kiteyttää.

Tarinat löytyvät Vihreän Sydämen nettisivuilta, tarina-
pankista. Alla yksi esimerkki, olkaa hyvä.

TEHDAS HALLITSI ENNEN KYRÖSKOSKEA

Kyröskoskella on rikas esiteollinen tausta ja vahvaa kult-
tuurillista merkitystä. Hämeen Hälläpyörä mainitaan jo 
Kalevalassa. Kuohuva Kyröskoski innoitti lukuisia aikan-
sa taiteilijoita. 

Tehdas on vaikuttanut alueen ihmisiin, Hämeenkyrön 
vetovoimaan ja koko Suomen historiaan. Kyröskosken pape-
ritehtaan, joka myöhemmin laajeni kartonginvalmistuksella, 
toiminta alkoi 1878, kun viiden Tampereen Finlaysonin 
työnjohtajan voimin 1860 kosken partaalle perustetun puu-

villatehdas lopetettiin. Nykyistä Metsä Board Kyroa ennen 
Kyröskosken tehdas on tunnettu nimillä Hammaren & C:o, 
Hammarén & C:o Osakeyhtiö, O/y Kyro A/b, Kyro Oyj 
sekä M-real Kyro.

Suurteollisuudeksi paperiteollisuus kehittyi 1900-luvun 
alkupuolella. Suomen sanottiin silloin ”seisovan puujaloilla” 
juuri paperiteollisuuden ansiosta. Kyröskoski on ollut aikoi-
naan yksi maamme merkittävimmistä paperitehtaista.

Kyröskoskella asuvalle Jussi Snellmannille tehdas toi 
leivän. Hän työskenteli tehtaalla vuodesta 1947 80-luvun 
alkuun. Tätä ennen hän teki töitä Koskisen konepajalla ja 
postinkantajana.
– Jaoin postia muutaman kerran viikossa Kyröskoskella. 
Siskoni muutti kotiin asumaan, koska hän oli saanut vauvan 
ja mies jättänyt. Annoin työn siskolle ja menin itse Koskisen 
konepajalle töihin, jotta sisko saisi rahaa, Snellman muistelee.

Suurin osa kyröskoskelaisista oli töissä tehtaalla. 
– Ei silloin ollut autoja, hyvä jos polkupyörä oli. Piti olla 
lähellä töissä, Snellman perustelee.

Tehtaalla oli suuri vaikutus Hämeenkyrön vetovoimaan ja 
alueen ihmisiin.
– Tehdas piti rakennuksia ja ihmisiä kunnossa, rakennutti 
urheilupaikat ja koulut — hommasi opettajatkin. Tehtaan 
työntekijöille tarkoitettu sairastupakin oli ihan yleisessä käy-
tössä ja palveli kaikkia. Kyllä silloin melkein kaikki Kyrös-
koskella oli Kyrön tehtaan rakennuttamaa, Snellman toteaa.

http://www.vihreasydan.fi/
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