
OPINTOMATKA KAINUUSEEN 5.-6.11. 
 

Hyvä Kylä –hanke järjesti kaikille asiasta kiinnostuneille avoimen kaksipäiväisen opintomatkan Kainuuseen 

5.-6.11. Opintomatkalle houkuteltiin osallistumaan niin hankkeen teemaryhmien jäseniä kuin muitakin 

ihmisiä. Yhdeksän aikaan pyhäinpäivän aamuna Joroisten torilta lähti 20-henkinen matkustajaporukka kohti 

Kainuuta. Ryhmämme koostui kyläyhdistyksien puuhaihmisistä, järjestöaktiiveista, kunnan 

luottamushenkilöistä ja kunnan virkamiehistä. Mukaan olimme saaneet vahvistusta kahden ympäristökunnan 

kyläihmisistä.  

 

Lounaan jälkeen Kainuun Nuotan tiloissa Wanhalla Upseerikerholla Kajaanissa saimme kuulla Kainuun 

Nuotan toiminnasta toiminnanjohtaja Veli-Matti Karppiselta. Kainuun Nuotta ry on Kainuun alueella 

toimivien maaseudun kyläyhdistysten ja taajamien asukasyhdistysten perustama kylä –ja asukastoiminnan 

kattojärjestö, johon kuuluu n. 150 kainuulaista kylä- tai asukasyhdistystä. Toimialueita ovat edunvalvonta 

yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toisten toimijoiden kanssa, hanketoiminta, elinkeinotoimi ja 

varainhankinta sekä kansalaistoiminta. Kansalaistoiminnan tarkoituksena on mm Kainuun kylätoiminnan 

yleinen kehittäminen, kylien välisen viestinnän kehittäminen sekä kansalaisvaikuttaminen. Edunvalvonnassa 

keskeistä on vaikuttaminen yhteisten asioiden suunnitteluun ja toimenpiteisiin, joita tehdään. Hanketyön 

avulla moni idea konkretisoituu toimenpiteiksi. Varainhankinnassa keinoina ovat valtionavun lisäksi mm. 

osaamisen myynti, Kainuun kylätalon vuokraus tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin sekä erilaisten 

tuotteiden ja palveluiden myynti. Toisessa puheenvuorossaan Karppinen kertoi siitä, kuinka kylien 

liiketoimintaa kehitetään. Myös aatteellinen toiminta tarvitsee pääomia toimiakseen, eivätkä perinteiset 

varainhankintamuodot enää riitä. Julkinen suora tuli pienenee ja perinteiset ”makkaranmyynti-

varainhankintakeinot” ovat tehottomia. Karppinen esitteli eli malleja kyläyhdistyksien varainhankintaan, 

mm. sateenvarjo-osuuskuntamalli ja liiketoiminnallinen kumppanuusmalli.  

 

Oulun yliopiston Kainuun kyläkoordinaatiohankkeen Tarja Lukkari kertoi, miten kylien kehittämistoimintaa 

Kainuussa hoidetaan. Kainuussa maaseudun kehittämisen yhtenä teemana ovat kylät. Kyläteemaohjelma on 

laaja-alainen, sisältäen infrastruktuurin, palvelut, yritystoiminnan toimintaedellytyksineen, yhteisöllisyyden 

ja sen kehittämisen sekä kylien turva-asiat. Kyläteemaohjelman ovat laatineet yhteistyössä eri osapuolet 

kyläpäälliköistä ja hankevetäjistä ELY-keskukseen ja kuntiin. Kuntatiimit / kyläparlamentit kokoontuvat 1-2 

kertaa vuodessa ja niissä on mukana viranhaltijoita, päätöksentekijöitä, kylät sekä kunnanjohtaja. Tällaisen 

yhteissuunnittelun positiivisena puolena on mahdollisimman laaja-alainen osallistuminen sekä sitä kautta 

myös sitoutuminen päätöksiin. Luennot antoivat osallistujille paljon miettimisen aihetta siitä, kuinka 

yhteistyössä on voimaa, miten yhteisiin asioihin voi vaikuttaa ja miten varainhankintaa yhdistystoimintaan 

voi tehdä eri muodoissa.  

 

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:tä meille esitteli toiminnanjohtaja Mauri Saastamoinen. Kyseessä on 

paremminkin Kajaanin kaupunginosa, noin 2 km keskustasta, jonka alueella asuu noin 2500 ihmistä. 

Kyläyhdistys on merkittävä 3. sektorin työllistäjä, sillä vuonna 2010 erilaisissa työvoimahallinnon 

toimenpiteissä oli 190 työntekijää. Kyläyhdistyksen toimintaan kuuluu kierrätyskeskus Entrinki, kylätalo 

Vanahis sekä palveluja kaikenikäisille kyläläisille vauvasta vaariin. Kierrätyskeskus Entrinki työllistää 45 

henkilöä ja sen myynti vuonna 2010 oli 360 000 €. Vanahis on koko kylän kohtaamispaikka, jota vuokrataan 

erilaisten tapahtumien ja juhlien pitopaikaksi. Palvelukeskus Areena tarjoaa palvelujaan pääasiassa 

eläkeläisille, ja sillä on 9 työntekijää. Ikinuoret järjestävät omia kerhoja, retkiä ja tapahtumia. Nakertaja-

Hetteenmäki on loistava esimerkki siitä, kuinka yhteistyö kannattaa. Tutustumiskäynnin jälkeen kävimme 

katsomassa kajaanilaista pyhäinpäivänviettoperinnettä, kekrinpolttoa, Kajaanin keskustassa. 

 

Majoittuminen ja illanvietto saunomisineen ja iltapaloineen oli järjestetty Vaarantalolle Paltamoon. Kyseessä 

on Vaarankylän kyläyhdistys ry:n omistama entinen kyläkoulu, johon kyläläiset ovat talkoovoimin 

kunnostaneet toimivat tilat juhla-, kokous-, leiri- ym. käyttöön. Pihapiirissä on sauna ja kota. 

Kyläyhdistyksen toiminnasta kertoi kyläyhdistyksen tiedottaja Markku Väisänen. Kylällä asuu tällä hetkellä 

130 henkilöä. Kylän elinkeinoelämä muodostuu maa- ja metsätaloudesta sekä kylän ulkopuolella työssä 

käyvistä ihmisistä. Vaarantalon pihapiirissä toimii metsästysseura, jolla on metsästysmaja ja lahtivaja. Kylän 

elinvoimaisena pysymiseksi tehdään kaikki voitava. Väkiluku pyritään säilyttämään ennallaan ja 



vanhusväestölle pyritään järjestämään sellaiset olot, että he pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään 

omassa kodissaan. Vaikka kyseessä on pieni kyläyhdistys, niin yhdessä tekemällä pystyy monenlaiseen.  

 

Vaarantalolla syödyn aamupalan jälkeen siirryimme Paltanon keskustaan tutustumaan työosuuskunta 

Eurojopiin. Eurojopi on vuonna 1997 perustettu osuuskuntamuotoinen monialainen työvoiman vuokrausta 

harjoittava yritys. Päätoimialana yrityksellä ovat työvoiman vuokraus ja työvoimapalveluiden myynti. 

Yrityksen palvelualoja ovat siivous-, koti-, toimisto- kiinteistönhoito- ja remontointipalvelut. 

Osuuskuntatoiminta on liiketoimintamuotona suhteellisen käyttämätön voimavara meilläpäin, vaikka 

Kainuussa sitä hyödynnetään paljonkin.  

 

Viimeisenä matkakohteenamme tutustuimme Tipasojan kylään Sotkamossa. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja 

Jouko Sormunen kertoi Tipasojan kylän erikoiskyläsuunnitelmasta, jonka teemana on ympäristöteema ja 

jonka myötä kylälle on tehty maisemanhoitosuunnitelma. Kylällä kiinnitetään huomiota ympäristöön ja sen 

siisteyteen, raivataan pusikoita ja siistitään tienvarsimaisemia sekä tehdään tarkoituksellisia toimenpiteitä, 

jotta kauniit kylämaisemat avautuvat. Ympäristön siistiytyessä, myös asiaa alun perin vastustaneet kyläläiset 

ovat tulleet toimintaan mukaan. Erikoiskyläsuunnitelman lisäksi Sormunen kertoi, kuinka kylälle ollaan 

perustettu valokuituosuuskunta, miten se toimii ja millaisia haasteita valokuituosuuskunnan perustamisessa 

ollaan koettu. Viimeiseksi kävimme Tipasojan entisellä koululla, jonka kyläyhdistys on ostamassa itselleen. 

Kyläkoululle on suunnitteilla kyläpalvelukeskus ja paljon toimintaa. Tämän kohteen jälkeen alkoi kotimatka. 

 

Palaute matkan jälkeen on ollut positiivista. Matkan järjestelyt sujuivat pääsääntöisesti hyvin ja oli tiiviistä 

aikataulusta huolimatta sisältörikas. Osallistujat ovat kokeneet matkan antaneen tsemppiä jatkaa työtä 

yhdistyksien ja kyläläisten hyväksi. Matka poiki uusia ideoita, joita voi viedä eteenpäin omiin yhdistyksiin ja 

yhteisöihin. Oli hyvä nähdä, miten erilaiset hankkeet käytännössä toteutuvat. Toteutuminen tuntuu vaativan 

sitkeitä vetäjiä, joskus riskinottoa, sitoutumista ja tekemisen meininkiä. Näitä asioita tarvitsemme myös 

täällä Joroisissa.  

 

 


