
Leader Jokivarsikumppanit  
pähkinänkuoressa
- Yhdistys on perustettu 1996. Toiminta-alueenamme on Auran, 
Koski Tl:n, Loimaan, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja Someron sekä 
Liedosta Tarvasjoen alue.

- Leader-toimintaa yli 20 vuotta (yksi Suomen ensimmäisistä ja 
vanhimmista Leader-ryhmistä) ja tällä hetkellä rahoitettuja hank-
keita ja yritystukia yhteensä 481 kpl, joten 500. hankkeen raja lä-
henee vuonna 2018. 

- Hallituksessa 9 henkilöä, jotka ovat Leader-alueen kuntien, yh-
distysten, yritysten ja paikallisten asukkaiden edustajia

- Vuodelle 2018 hankerahaa jaossa noin 750.000 euroa. 

- Jokivarsikumppaneilla työskentelee päätoimisesti 3 henkilöä 
neuvoen opastaen ja tiedottaen maaseudun kehittämismahdol-
lisuuksista.

Parhaillaan menossa olevia tai lähiaikoina 
toteutettuja Leader-hankkeita Auranmaalla
- Auran urheilukenttä urheilupuistoksi
- Marttilan Veikkojen metsästysmaja
- Yläneen kuntorata
- Pöytyän Kulttuuripolku
- Loukonkulman liikuntahalli
- Rannalle-hanke Yläneenjoen virkistyskäytön lisäämiseksi
- Paimenenmäen lämmitysjärjestelmän uusiminen
- Valmiudet Digiloikkaan
- Aura 100-puisto
- Harjureitin kehittämishanke
- Oripää lentokentän kiitoradan uusiminen
- Nuoret Duuniin

LEADER JOKIVARSI- 
KUMPPANIEN TOIMISTOSSA

AVOIMET 
OVET 

Tiistaina 13.3.2018 
klo 13-17. 

Tervetuloa tutustumaan uusiin 
 toimistotiloihimme Marttilassa. Osoite on sama 
kuin ennen, Kirkkotie 1, mutta toimistomme ovi 

sijaitsee nykyään apteekin oven vieressä. 

Tulkaapa nauttimaan pullakahvit ja  
keskustelemaan mahdollisista hankeideoistanne 

henkilökunnan kanssa.

Kysymykset: 
1) Mikä on parasta maaseudulla?    
2) Mitkä palvelut ovat välttämättömiä maaseudulla?

Jouni Lehti, Koski TL
1) Parasta on luonto, sillä en tykkää 
väenpaljoudesta. Väitän, että maa-
seudulla ei ole ihan niin kiire, kuin 
kaupungissa. 
2) Koulut, kaupat ja lääkäripalvelut. 
Lukio on myös tärkeä. Se on tuonut 
myös naapurikunnista oppilaita.

Hannu Heino, Koski TL
1) Urheilu ja liikuntapuoli toimii hyvin. Eläkeläisille löytyy aktiivis-
ta toimintaa ja voimistelupaikkoja. Hyvien palveluiden ansiosta 
muutin Salon Kuusjoelta tänne Koskelle
2) Pankki, kauppa ja terveyspalvelut ovat välttämättömyys.

Ismo ja Marja-Liisa Lankinen, Koski TL
1) Täällä on tilaa hengittää ja oma rauha. Kaikki tarpeelliset palve-
lut, kuten kaupat, kirjasto ja apteekki ovat lähellä. 
2) Terveysasema, apteekki ja kaupat. Eläkeläisten näkökulmasta 
ajateltuna tärkeitä ovat myös sisäliikuntapaikat ja liikuntamah-
dollisuudet.

Petri Heikkilä, Marttila
1) Rauhallisuus.
2) Koulut, päiväkodit, kauppa, ap-
teekki ja terveyskeskus.

Maaseudun elinvoimaa ja kehit-
tymistä varten ovat olemassa 
maaseuturahaston tuet, joiden 
avulla voidaan parantaa paikal-
listen asukkaiden elinolosuhtei-
ta ja luoda uutta yritystoimintaa. 
Leader-toimintaa ja -hankkeita 
rahoitetaan juuri maaseutura-
hastosta. 

Se, mikä tekee Leader-toimin-
nan ainutlaatuiseksi, on se, että 
rahoitettavien hankkeiden va-
linnan tekee Leader-ryhmän 
oma hallitus. Hallitus koostuu 
toiminta-alueen kuntien, yhdis-
tysten, yritysten ja paikallisten 
asukkaiden edustajista. Hallitus 
kokoontuu noin kerran kuukau-
dessa, jolloin mietitään hanke-
hakemusten perusteella, mitkä 
hankkeet ovat alueen yhteisöille 
ja elinvoimalle tarpeellisia. 

Leader Jokivarsikumppanien 
hallitus tekee vuosittain päätök-
siä noin 20-30 hankkeesta, pää-
osin hankkeet ovat hyvin val-
misteltuja ja saavat puoltavan 
päätöksen hallitukselta. Joskus 
hanke ei ole Leader Jokivarsi-
kumppanien strategiaan sopiva 
tai hankkeessa on lainsäädän-
nöllisiä esteitä ja hankerahoitus-
ta ei voida puoltaa. Varsinaisen 
virallisen rahoituspäätöksen 
hankkeesta tekee ELY-keskus, 
joka ottaa päätöksessä huomi-
oon Leader-ryhmän hallituksen 
lausunnon. Samoin hankkeen 
maksut kulkevat ELY-keskuksen 
kautta. Hankehakemukset, pää-
tökset, lausunnot, raportoinnit 
ja maksut tehdään sähköisessä 
Hyrrä-järjestelmässä. 

Lisätietoja Marttila.fi

LAUANTAINA 24.3.2018 klo 11–14
Paikalliset yritykset ja yhdistykset esittelevät  
palveluitaan ja toimintaansa Martintalolla  
(Metsäniityntie 9) ja omissa toimipisteissään. 

AVOIMET OVET
Tutustu kunnan palvelupisteiden
toimintaan

TONTTIESITTELYT
Tutustu kunnan

tonttiarjontaan asuinalueilla



Kuka olet ja mitä teet työksesi?
Olen Esa Heinonen, syntyperäinen tarvasjo-
kelainen, nykyisin lietolainenkin. Olen mo-
nialayrittäjä, sillä tuotan ihmisille ruokaa ja 
digitaalisia palveluja. Työpaikkani sijaitsee 
maalaistalossa rauhallisessa ja kauniissa 
maaseutuympäristössä. Maailman parhaas-
sa paikassa elää ja tehdä työtä.

Milloin olet aloittanut työsi?
Sain opiskeluni päätökseen vuonna 1991. 
Kymmenen työ- ja opiskeluvuotta maail-
malla opetti arvostamaan omaa kotiseutua 
ja omia juuriaan. Tällä paikalla ja näissä 
tehtävissä minä olenkin erittäin onnellinen 
ihminen.

Vaikka pääsääntöisesti saan tehtyä työt 
omasta työhuoneestani käsin, minulla on 
läppäri lähes aina mukana niin maatilan 
töissä kuin vapaa-aikanakin. Näin pystyn 
vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja 
ratkomaan ongelmia heti kun niitä ilmenee.

Mitkä ovat tärkeimmät työväli-
neesi?
Tietokoneet ja kännykkä. Niiden ja netti-
yhteyksien on toimittava luotettavasti ja 
saumattomasti yhteen. Uutta opeteltavaa 
on koko ajan, olennaista on ottaa käyttöön 
ja opetella käyttämään itselleen tärkeät 
palvelut.

Mikä on mielestäsi digitaalisuu-
den tulevaisuus?
Digitalisaatio kiihtyy entisestään. Uusia 
palveluja syntyy ja työn tuottavuus para-
nee. Siellä missä tietoverkkoyhteydet ovat 
kunnossa, digitalisaatio avaa uusia mahdol-
lisuuksia asua ja tehdä työtä. Maaseudulle 
tämä on suuri mahdollisuus. 

Miten digitalisaatio kehittää 
maaseutua ja ylläpitää sen 
elinvoimaa?
Digitalisaatiosta puhutaan neljäntenä teol-
lisena vallankumouksena ja me saamme 
tällä hetkellä elää keskellä tätä kehitysloik-
kaa. Digitalisaatio vapauttaa tuotantoa 
fyysisistä paikoista, luo uusia liiketoiminta-
malleja ja työnteon on mahdollista siirtyä 

entistä vapaammin ihmisten mukana ja 
ehdoilla. 

Mitkä palvelut ovat välttämät-
tömiä digitaalisuuden näkökul-
masta? 
Lähes kaikki viestintäyhteydet, kuten puhe-
lin, tietoverkko ja televisio ovat digitaalisia. 
Laitteiden toimivuus on pystyttävä takaa-
maan kaikissa olosuhteissa myös syrjäseu-
duilla. Luotettava sähköverkko on myös 
kriittisen tärkeä palvelu, jonka ylläpidossa 

maakaapeloinnin lisäksi myös digitalisaati-
olla on keskeinen merkitys. Myös tieverkos-
ton, vesihuollon ja muun infran ylläpidossa 
digitalisaation mahdollistamat palvelut 
ovat jo nyt keskeisessä roolissa.

Ketkä hyötyvät digitalisaatios-
ta? Onko vaarana, että joku jää 
digitaalisten palveluiden ulko-
puolelle?
Pitkällä aikavälillä kaikki hyötyvät. Suu-
rimman hyödyn saavat ne jotka pystyvät 
ottamaan uusimmat palvelut ensimmäi-
senä käyttöön. Digisyrjäytymistä varmasti 
tapahtuu silloin kun näitä mahdollisuuksia 
tai valmiuksia ei ole. Yhteiskunnan on pys-
tyttävä tarjoamaan palvelut tai tuki niiden 
käyttämiseen kaikille niillekin, jotka itse 
eivät digitaalisia palveluja halua tai pysty 
käyttämään!

Miten rohkaiset muita teke-
mään työtään maaseudulla?
Tärkeintä on säilyttää utelias ja avoin mieli. 
Tietoverkot ovat tulevaisuuden hermover-
kosto ja valokuitu kiinteistöön on yhtä tär-
keä kuin sähköjohto. Digitalisaatio luo uusia 
liiketoimintaedellytyksiä erityisesti juuri 
maaseudulle. On meistä itsestämme kiinni, 
miten tartumme näihin mahdollisuuksiin ja 
viemme kehitystä eteenpäin omassa yhtei-
sössämme!

Digitaalisuus mahdollistaa maaseudun 
yritystoiminnan ja elämän sujuvuuden
Asuminen ja työskenteleminen maaseudulla vaatii nykyisin toimi-
vat sähköiset palvelut. Suomessa on kokemuksia siitä, miten pitkät 
sähkökatkot tekevät elämisen todella hankalaksi. Arkipäiväiset 
toimintomme keskeytyvät ilman sähköä lähes välittömästi ja kor-
vaavia palveluita on mahdotonta virittää hetkessä kaikille toimin-
takuntoon. Leader-rahoituksella voidaan tukea hankkeita, joissa 
paikallisen väestön elinolosuhteita parannetaan ja ideoidaan uusia 

yhteisöllisiä ratkaisuja. Auranmaan alueella toimii ”Valmiudet Digi-
loikkaan” -hanke, jonka tavoitteena on tuoda arkipäivän digitaali-
sia palveluita tutuksi kaikille. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 
myös yrittäjiä, jotta elinkeinoelämä voisi hyötyä jo olemassa olevis-
ta sähköisistä palveluista vielä enemmän. 

Haastattelimme Valmiudet Digiloikkaan-hankkeen vetäjää Esa Hei-
nosta.

Kauppa ei käy ilman nettiä
Pöytyän Kumilassa ja keskellä maaseu-
tua sijaitseva rauta-sekatavarakauppa 
Jarmo Lalli Oy laajensi vuonna 2017 
myymälätilojaan osittain maaseutura-
haston Leader-tuella. Kauppaliike on 
joustava ja elinvoimainen maaseutuyri-
tys. Yrityksen kilpailuvalttina on hyvät 
kulkuyhteydet, monipuolinen valikoima 
ja asiantunteva palvelu, kertoo yrittäjä 
Jarmo Lalli.

- Maaseudulla toimivalle kaupalle tie-
toliikenneyhteydet ovat elintärkeät. 

Kaupan myyntiohjelma toimii verkon 
kautta. Ohjelman kautta hoidetaan 
kaikki myynti- ja ostotapahtumat.  Tä-
män lisäksi verkon kautta toimii myös 
tuotteiden tilausjärjestelmä ja hyllysal-
dot, kertoo Jarmo. 

Kauppa pystyy tekemään tarpeen vaa-
tiessa sähköä, mutta toimivasta netti-
yhteydestä se on täysin riippuvainen. 
Monet asiat muuttuvat todella hanka-
liksi, mikäli verkkoyhteys ei pelaa, tote-
aa Jarmo.

www.opistot.fi

Uuden kynnyksellä 
– tiede, taide, sivistys

Sunnuntaina 15.4. kello 13.00
Kurkisalissa (Elisenvaaran oppimiskeskus)
Kulttuuriviikon avajaiset
Juhlapuhe kuvataiteilija Johanna Oras

Sunnuntaina 22.4. kello 14.00 
Yläneen Luontokapinetissa
Kulttuuriviikon päätöskonsertti: Yläneen 
pelimannit, joht. Jari Kulmala & Laitilan 
pelimannit, joht. Marja-Liisa Santala & 
solisti: Jari Helmisaari, laulu.

Koko viikon ohjelma 
www.poytya.fi/Tapahtumakalenteri

Pöytyän kunta | (02) 481 000 | kunta@poytya.fi | www.poytya.fi
Kulttuurisihteeri  Taina Myllynen | 050 560 7168

Pöytyän kunta     #tulevaisuusmatka

15.-22.4.2018

www.auranmaanyp.fi

w w w . j o k i v a r s i . o r g 



Leader-hankkeet kuntalaisten vapaa-ajan palveluiden taustalla
Auranmaalla maaseutu elää ja voi hyvin, jos sitä mitataan yhdis-
tysten järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrällä. Palvelut 
ja tapahtumat ovat monipuolisia niin liikunnan, luontoelämysten 
kuin kulttuurinkin parissa. Toteuttaakseen monipuolisia palveluita 
kuntalaisille, kunnat tarvitsevat hyviä ja luotettavia kumppaneita. 
Yhdistykset ovat kunnissa elintärkeitä, kun puhutaan palveluiden 
tuomisesta lähelle.

Yhdistyksissä tehtävän talkootyön määrä vuosittain on suunnat-
toman suuri ja puhutaan varmasti tuhansista tunneista. Talkootyö 
onkin suomalaisen maaseudun vahvuus, jota täytyy kunnioittaa 
ja pitää arvossaan. Leader-hankkeilla ja talkootyöllä on toteutettu 
kuntien ja yhdistysten kehittämistyötä ja investointeja. Hankkeilla 
on kunnostettu yhteisiä kokoontumistiloja, kylätaloja ja liikunta-
paikkoja sekä tuettu tapahtumia ja arvokkaita kulttuurikohteita.  

MARTTILA 

Lähes kaikki Marttilan 
lähiliikuntapaikat on to-
teutettu kunnan ja Martti-

lan Murron yhteistyöllä. Ilman 
yhteistyötä moni liikuntapai-
kka olisi jäänyt toteutumatta.

Kirsti Keskitalo

“

Liikuntasihteeri Kirsti Keskitalo kertoo, että 
Marttilassa on aina tehty hyvää yhteistyötä 
kunnan ja urheiluseuran kanssa, erityisesti 
juuri liikuntapaikkara-
kentamisessa. Yhteistyön 
perinne on jatkunut jo 
1970-luvulta ja kuntorata 
on hyvä esimerkki. Kunto-
radan tuntumassa sijait-
seva frisbeegolfrata pi-
dennettiin 22 väyläiseksi. 
Kunta oli Leader-rahoite-
tun hankkeen toteuttaja ja 

Marttilan Murto teki mittavan talkootyön, 
lähes 700 tuntia. 

Marttilan skeittipuisto puolestaan toteu-
tettiin Marttilan Murron omana Leader-
hankkeena. Maapohja vuokrattiin Marttilan 

kunnalta. Viimeisin hanke, 
jolla parannettiin kunta-
laisten liikuntapaikkoja 
on 2017 toteutetut kunto-
portaat Marttilan kunnan 
maapohjalle. Toteuttajana 
oli Marttilan Murto ja kus-
tannuksiin saatiin rahalah-
joitus.

AURA
Auran kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri Mar-
jaana Tamminen kertoo, että vastikään 
päättynyt Auran kunnan 100-vuotisjuhla-
vuosi oli kunnan ja yhdistysten yhteistyön 
merkkivuosi. Juhlavuoden järjestelyt to-
teutettiin tiiviissä yhteistyössä yhdistysten 
kanssa. Kunta haki ja sai Leader-rahoitusta 
juhlavuoden järjestelyihin.

Monimuotoisen juhlavuoden tapahtumia 
olivat muun muassa näyttelyt, luennot, 
museovierailut, kulttuurikierrokset, elin-
voimamessut ja pääjuhla. Tämän lisäksi 
tuotettiin myös lasten harrastuskortti, 
kulttuurikävelykartta keskustan alueelle ja 
”Aura 100 - tapahtumia Aurajoen varrelta” 
-teos. Teoksessa Auran kunnan vaiheikasta 
historiaa kerrotaan sarjakuvin ja tekstein. 
SPR Auran osaston kanssa tuotettiin yhteis-

työnä katutaideprojekti alikulkuun.

– Monta yhdistysilloissa esille noussutta, 
pitkäaikaista unelmaa toteutui ja kehittä-
mistyö jatkuu yksittäisten aloitettujen pro-
jektien syventämisessä. Tapahtumasivusto 
www.aurassatapahtuu.fi, toimii jatkossakin 
kunnan tarjoamana, maksuttomana ilmoi-
tuspohjana Aurassa toimintaa järjestäville 
tahoille, kertoo Marjaana Tamminen tule-
vaisuuden yhteistyöstä.

Okran tuoma näkyvyys 
Oripäälle on mittaamatto-
man arvokas.

Anna Kivilä. 

“

ORIPÄÄ
Perinteinen raikkaan pohjaveden kunta 
Oripää on tunnettu muun muassa Myllyläh-
teestään. Oripään kunta tukee Myllykylän 
kyläyhdistystä ympärivuotisen virkistys-
käytön ylläpitämiskuluissa. Vuonna 2017 
järjestettiin yhteistyössä Myllykylä tutuksi 
-tapahtuma, jossa kyläyhdistys toi näkyväs-
ti esille lähteen luontoarvoja sekä käynnis-

sä olevia kunnostustöitä, joihin on haettu 
myös Leader-rahoitusta. 

Harjureitti on Oripään, Loimaan, Säkylän 
ja Huittisten kuntien sekä paikallisen ky-
läyhdistyksen, Juvan-
koski nousee ry:n kans-
sa yhteistyönä tehty 
retkeily- ja latureitistö. 
Parhaillaan on menossa 
Harjureitin kehittämis-

hanke, johon on saatu Leader-rahoitus.

Lions Club Oripää ja Okra ovat Oripään 
kuntalaisten elämässä isossa roolissa. Ta-
pahtuma vaatii lukemattoman määrän työ-

tunteja Lions Clubilta sekä 
muulta talkooväeltä. Leader-
rahoitusta on saatu Oripään 
lentokentälle alueen perus-
parannukseen, hallitiloihin 
ja toiminnan kehittämiseen. 

Kunnalla on kymmeniä 
yhteistyökuvioita eri yh-
distysten kanssa.

Markus Salo

“

PÖYTYÄ
Yläneen luontokapinetti on Pöytyän kun-
nan omistama luonto- ja 
ympäristötietouden kes-
kus, jonka toimintaa pyö-
rittää Pöytyä-Oripään 
4H-yhdistys. Luontokapi-
netti on tärkeä niin mat-
kailijoita palveleva kes-
kus kuin myös suosittu kokous- ja juhlatila. 

Pöytyän kunnan omistamassa vapaa-ai-
kakeskus Haukkavuoressa on sen valmis-
tumisesta asti ollut Pöytyän Urheilijoiden 

hiihtojaostolla iso rooli la-
tupohjien kunnostuksessa 
ja raivauksessa sekä muussa 
kunnossapidossa. 

Kyrön maauimalan alue on 
vuokrattu Kyrön seudun 
kyläyhdistykselle. Yhdistys 

on tehnyt alueella mittavat kunnostustyöt 

ja huolehtii kesäaikaan uimalan uintikelpoi-
suudesta.

– Yläneen Kirin rooli Yläneen kuntoradan 
rakentamisessa on tärkeä. Pöytyän kunta 
on saanut Leader-rahoitusta kuntorata-
hankkeeseen ja Yläneen Kiri on tehnyt 
satoja tunteja talkootyötä radan eteen. Il-
man heidän panostaan rataa ei olisi saatu 
aikaiseksi, sanoo kunnan liikuntasihteeri 
Markus Salo.

KOSKI TL
Koskella kunnan ja yhdistysten yhteistyö 
on myös todella kiinteää ja yhteistyöllä on 
pitkät perinteet. 

Hevonlinnan harju on koskelaisten oma 
hiihto- ja ulkoilualue, johon on panostettu 
niin hankerahoitusta, kuntarahaa kuin yh-
distysten talkootyötä todella paljon. Kosken 
Kaiku eri urheilujaostoineen on ollut tärkeä 
yhteistyökumppani, jonka talkooporukka 
on ollut kunnostamassa ja rakentamassa 
niin latuverkostoja, näkötornia, grilli- ja tau-
kopaikkoja kuin kiintorastejakin. 

Kosken kunta on myös 2000-luvulla to-
teuttanut useammankin investointihank-
keen Leader Jokivarsikumppanien tuella. 
Niiden avulla on ulkoilupaikkoja edelleen 
kunnostettu, hankittu valaistuksia laduille 
ja parannettu yhteisiä varusteita Hevonlin-
nassa. Myös frisbeegolfrataa on laajennettu 
Leader-hankkeella. 

– Hankkeiden kokoaminen ja hakemusten 
tekeminen on vaativaa hommaa, koska 
hankehallinto vie oman aikansa ja joskus 
on haasteellista saada yhdistyksiä innos-
tumaan talkootyöstä, kun tekijöiden mää-
räkin vähenee kaiken aikaa, kertoo Kosken 
vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto.

TARVASJOKI 
Tarvasjoen ja Liedon kuntaliitoksen jälkeis-
tä aikaa on nyt takana kolme vuotta; täällä 
kunnan kauimmassa koilliskulmassa elämä 
on jatkunut leppoisasti kuten ennenkin. 
Suurilan kyläyhdistys tekee aktiivista yh-
teistyötä myös muiden yhdistysten ja kun-

nan kanssa. Suurilan Oopperajuhlat järjes-
tettiin jo 10. kerran viime vuonna ja jatkoa 
on edelleen luvassa tälle poikkeukselliselle 
kulttuuritapahtumalle Liedon kunnassa. 
Kunta on osallistunut taloudellisesti oop-
perajuhlien järjestämiseen ja ollut siten tär-
keässä roolissa vaikka käytännön toimista 
ja järjestelyistä vastaakin kyläyhdistys.

– Suuri ponnistus oli myös Suurilan puiston 
rakentaminen entisen koulun palloiluken-
tän ympäristöön ja jokivarren metsikköön. 
Tämä lasten leikkipuisto ja virkistysalue 
palloilukenttineen toteutettiin Leader-
rahoituksen avulla, toteaa kyläaktiivi Esa 
Heinonen Tarvasjoelta.

 

Auranmaan  
Katsastus Oy

• Kaikki kevyen kaluston (max 3500kg) katsastuspalvelut
• Kaikkien ajoneuvojen rekisteröinnit ja vakuutukset

• Olemme myös                         -pakettipalvelut asiamies

39€

www.auranmaankatsastus.fi

Rekolantie 8, Riihikoski 
Puh. (02) 436 5400 
Katsastus ma-pe 9-17, Rekisteröinti ma-pe 9-16.30 

AuRAnmAAn KAtsAstus OY
myös  

ilman  ajanvarausta!

Katsastustarjous:
HEnKILÖ- JA  
PAKEttIAutOn  
mÄÄRÄAIKAIsKAtsAstus
+ mahdolliset päästömittaukset: 
bensa 15€, OBD 10€, diesel 25€ Voimassa maaliskuun loppuun asti.

www.tarmeter.com

ostot p. 0440 329 259 
toimisto p. 044 289 9499
Takamaantie 6, 21450 Tarvasjoki

Ostamme
mm. rauta-, pelti- ja värimetalli-

rOmua sekä akut, rOmuajOneuvOt, 
sähkömOOttOrit, kaapelit, 
maatalOusrOmut ym. ym.

TARVASJOEN 
METALLI  JA 
TERÄSROMU OY

Metalli- ja rautaromun 
kierrätystä 
jo yli 50 vuotta

SOITA MEILLE!

nOuDamme 
mYös 

rOmunne!

alueella metallin 

keräYslava 24/7

– tuo metalliromusi 

milloin vain!

 

Katkeamaton laatuketju tuottajalta kuluttajalle

www.farmimuna.fi

www.haloo maaseutu.fi
Varsinais-Suomen maaseudun viestintäkanava



Haloo Varsinais-Suomen maaseutu! Kuuluuko?

Kyllä ennen maalla  PAKINA

Haloo maaseutu -hanke käyn-
nistyi alkutalvesta 2016. Nyt 
on takana puolitoista vuotta 
monipuolista viestintää maa-
seuturahastosta. Hankkeen 

aikana on toteutettu vies-
tintäkoulutuksia, tehty 

painettuja julkaisu-
ja, luotu päivittyvät 
verkkosivut, julkaistu 
erilaista sosiaalisen 
median sisältöä ja 
viestitty maaseudun 

hankkeista medialle. 
Tehokas viestintä on tär-

keää, sillä sen avulla päät-
täjät näkevät maaseuturahaston 

konkreettiset hyödyt ja poten-
tiaaliset tuenhakijat saavat tietää 

eri rahoitusmahdollisuuksista.

Hankkeen työntekijänä olen tehnyt 
juttuja lukuisista eri hankkeista, joissa 
tärkein voimavara ovat olleet aktiiviset 
ihmiset. Varsinais-Suomen maaseutu 
on upea paikka asua, yrittää, harrastaa 
ja elää! Olen ilokseni huomannut, että 
esimerkiksi talkootyön perinne elää 
voimakkaasti maaseudulla. Talkootyö 
on suuressa roolissa, jos mietitään eri-
laisia Leader-rahoitteisia hankkeita. 
Talkootyön voimavara on ilman muuta 
ihmisten tekemässä työssä, mutta se on 
myös ihmisten hyvinvoinnissa. Yhdessä 
tekeminen ja erilaisiin talkootapahtu-
miin osallistuminen lisää hyvinvointia. 
Tämä johtunee siitä, että talkoissa kuul-
laan uusimmat niksit ja jutut erilaisiin 

arjen ongelmiin. Parhaimmat talkoot 
koostuvat myös hyvästä ruuasta, jota 
nautitaan yhdessä. Tehkäämme yhdes-
sä Varsinais-Suomen maaseudusta hou-
kutteleva paikka asua, elää ja yrittää!

Viestintähankkeen tavoitteena on lisätä 
maaseuturahaston tunnettuutta koko 
Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen 
päätoimijat ovat viisi alueella toimivaa 
Leader-ryhmää ja Varsinais-Suomen 
ELY-keskus. Käy kurkkaamassa hank-

keen verkkosivuilla. Sivuilta löydät tietoa 
maaseuturahastosta, juttuja hankkeis-
ta, maaseudun kuvapankin, podcasteja 
ja viestintäohjeita. haloomaaseutu.fi 

Anssi Ketonen

Kirjoittaja on Haloo maaseutu -hankkeen 
viestintäkoordinaatori.

Yksi varmimmista tavoista saada mei-
käläinen hermostumaan on viitata sii-
hen, miten kaikki oli ennen paremmin. 
Ennen oli miehet rautaa, maaseudulla 
oli elämää, talot rakennettiin kunnolla, 
ruoka oli terveellistä… Ettei vaan olisi 
aika kullannut muistot tai muuten vaan 
perspektiivi hukassa?

Otetaan nyt vaikka alkuun väite, että 
historian alkuhämärissä ihminen osasi 
elää sopusoinnussa luonnon kanssa; 
ruokaa metsästettiin vain tarpeeseen 
ja muutenkin luonnonvarojen riisto oli 
aivan outo ilmiö.

Arkeologit ovat kuitenkin useaan ot-
teeseen todenneet, että monet lajit 
säästyivät lähinnä siksi, että ihmisiä oli 
yksinkertaisesti niin vähän, ettei niillä 
resursseilla saatu aikaan mitään kovin 
dramaattista. Kovasti kyllä ainakin pai-
koittain yritettiin. Joitakin aavikoitu-
misprosesseja on pystytty johtamaan 
ihmisen toimiin jo kivikaudella.

Jotkut haikailevat puolestaan esimer-
kiksi Ruotsissa tai Keski-Euroopassa 
käydessään vuosisadoille, jolloin raken-
nettiin komeita linnoja ja kartanoita; 
”voi kun olisi saanut elää noina romant-
tisina aikoina ja voi kun Suomessakin 
olisi maaseudulla tuollaisia kivilinnoja”. 

Ja höpö höpö.

Syntyminen etuoikeutettuun eliittiin oli 
vähälukuisen joukon etuoikeus eivätkä 
linnat muutenkaan erityistä romantiik-
kaa ympäristöönsä levittäneet. Linno-
jen isännät olivat pääsääntöisesti mel-
koisia vitsauksia talonpoikien ja muun 
ympäristön kannalta. Toki Suomessakin 
oli vahvoja kartanoita ja feodaalisia pyr-
kimyksiä, mutta yleensä täällä oli myös 
metsää, jonne potentiaaliset maaorjuu-
den kohteet saattoivat paeta tuollaisia 
aikeita.

Sisäilmaongelmien aikakaudella haikail-
laan myös suomalaisen vuosisataisen 
puurakentamistaidonperään. No, kyllä 
meillä puuta on taloihin osattu käyttää, 
mutta eipä ne tulokset aina niin kaksisia 
ole olleet. Vanhat valokuvat maaseu-
dulta – ja kaupungeista – paljastavat, 
että suuri osa kansasta asui vielä viime 
vuosisadalla järkyttävissä hökkeleissä. 
Niissä jylläsivät reumatismi, luuvalo ja 
monet muut ikävät arjen sulostuttajat, 
oli kylmää ja pimeää. Savupirtit sokeut-
tivat piltit jo pieninä vielä 1800-luvulla.

Home taisi olla ainoa vaiva, jota ky-
seisistä tönöistä ei löytynyt. Tai sitä ei 
tunnistettu. Onneksi ihmiset sentään 
söivät terveellisesti, kun ruoassa ei ollut 

lisäaineita eikä manipuloituja geenejä. 
Ruoka oli puhtaasta luonnosta. Tosin 
ihmiset elivät keskimäärin vain 40-50 
–vuotiaiksi ja iso osa lapsista kuoli näl-
kään ja puutostauteihin, kun sato hyytyi 
kesän yllätyspakkasiin. Toisaalta sato oli 
onnistuessaan luomua.

Entäs sitten aika ennen EU:ta ja kaiken 
maailman Leadereita? Ei ollut kyläak-
tiiveilla paperipinoja täytettävinä eikä 
ELY-tarkastajia niskaan huohottamassa. 
Itse saatiin päättää mitä tehdään. Eipä 
kyllä ollut liiemmälti rahaa käytettä-
vänä eikä kunta ainakaan taistelutta 
mitään tukea kylähankkeisiin antanut. 
Ruohonjuuritason kuuleminen tarkoitti 
kunnantalon nurmikon myyränkolojen 
etsintää. Eli olisiko hankemaailma kum-
minkin tuonut pientä helpotusta kylien 
arjen pyörittämiseen ja mahdollistanut 
paikallisia kokeiluja? Ehkä.

Dorfagent Linkoranta

Kirjoittaja työskentelee Varsinais-Suo-
men Kylät ry:ssä kyläasiamiehenä ja toi-
mii Kumppanuuskunta -elinvoimaa ja 
yhteisöllisyyttä -hankkeen vetäjänä.

www.haloo maaseutu.fi
Varsinais-Suomen maaseudun viestintäkanava

JOKIVARSIKUMPPANIEN YHTEYSTIEDOT
Leader Jokivarsikumppanit
www.jokivarsi.org 
Toimisto: Kirkkotie 1, 21490 MARTTILA
sähköpostit etunimi.sukunimi@jokivarsi.org 
Hankeasiantuntijat: 
Satu Juntunen, puh. 044 0640640
Taina Simola, puh. 044 0251521
Tiedottaja:
Anssi Ketonen, Haloo maaseutu -hanke, puh. 044 0630630

k o u l u t u s t a  –  k o u l u t u s t a  –  k o u l u t u s t a

Sosiaalisen median 
viestintäkoulutusta

Keskiviikkona 21.3.2018  
Kyrön Kurkisalissa klo 15.00-18.00

Aiheena: Sosiaalinen media yhdistysten työvälineenä. 
Miten, mitä ja kenelle?

Kouluttajana: Haloo maaseutu -hankkeen tiedottaja 
Anssi Ketonen, 044 0630 630

Ilmoittautumiset 19.3. mennessä sähköpostilla  
osoitteeseen: haloomaaseutu@gmail.com

Aidosti lähellä ihmistä

www.poppankki.fi 

Onnea valmistuneille!

Aidosti lähellä ihmistä

www.poppankki.fi 

Onnea valmistuneille!

Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyröntie 31, 21800 Kyrö.  
Puhelin 02 762 5650. www.poppankki.fi/kyronseutu 

Yrittäjä! Tervetuloa keskustelemaan rahoitus- 
mahdollisuuksista ja pankin palveluista konttoriimme.

Yhteistä historiaa 
yritysten ja  
seurojen kanssa.

KESKELLÄ 
KAIKKEA

Älykästä asumista

Laaja tonttitarjonta 
Isot ja edulliset tontit 
(alkaen 1,70/ m2)  
Pääset rakentamaan heti 
Kuituliittymä saatavilla 
kaikkilla asuinalueilla

Koski Tl

www.koski.fi
Lue lisää
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