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1. Matkaohjelma ja tavoitteet

Kotiinpäin Kyläportti-hanke järjesti tutustumismatkan Kainuun Ruhtinansalmen kylälle ja Kuusamon Myötäle ry:n Koillismaan
kylien hankkeisiin. Kainuussa tutustuimme Tulevaisuuden Älykylä-hankkeen tavoitteisiin ja toimiin. Kuusamossa Myötäle ry:n
Tuomo Horsma (hallituksen pj.) kertoi Myötäle ry.n alueen (Kuusamon, Taivalkosken ja Posion) elinkeinoista, asukasmääristä ja
historiasta. Hankesihteeri Marja Tuomivaara esitteli meille Koillismaan kylien hankkeita.
Kohde: Kainuu - Kuusamo (Posio – Taivalkoski)
Linja-autonkuljettaja: Tilausliikenne Jape Oy Sonkajärveltä, Jari Nenola, puh. 0400 208 669
Tutustumiskohde 1: Tulevaisuuden Älykylä – hanke, Ruhtinansalmi, Hans Gerber, puh. 050 560 1608
Tutustumiskohde 2: Myötäle ry:n hankkeet Koillismaalla, Marja Tuomivaara, puh. 0400 126 779
Tavoitteet: Tutustumismatkan tavoitteena oli kuulla Kainuun ja Kuusamon kehittämishankkeista ja saada ideoita kotiin tuotavaksi,
omien kylien kehittämiseksi.
Matkaohjelma
LAUANTAI 9.4.:
KLO
6.30

Matkanjohtaja Iisalmessa klo 6.20
Kohde, ohjelmaa ja välimatkoja
Iisalmi → (Vieremälle 26 km - n.0,5h) Koljonvirta, liikenneymp. pysäkki ja Valkeisten vanha
koulu
7.00
Vieremä → (- Sukevalle, Sukevantie 1, 44 km - 45min.)
7.45
Sukeva → ( - Kajaaniin, Taikatie 4, 46km - 45min+ 15min)
8.45 - 9.15 Tauko 0,5h.
Kajaani, kahvi ABC-Kajaani → (- Arolantie 5, Ruhtinansalmi, 173 km- n.3h)
puh. 010 763 7200
(3,25h) Ylä-Savon Veturi ry:n hankekuulumisia ja -esittelyjä. DVD- Nuora-hanke
12.30 - 14.30 Tauko 2h.
Tulevaisuuden Älykylä-hanke-esittely, Hans Gerber ja ruokailu. Ruhtinansalmen kylän esitRUOKAILU, Helena 050518 9775
tely: Eero Seppänen, puh. 044 285 8925→(- Hotelli Kuusamo 113 km- 2h)
Hans Gerber 044 3122 900 (2h) Cd-musiikkia. Ilmoita hotellille tuloaika
16.30-18.00
Kuusamo, kahvi, Myötäle ry:n hankkeisiin tutustuminen Sokos Hotelli Kuusamossa. Mm.
Marja Tuomivaara 0400 126 779
koordinointi-hanke, kehittämis- ja yrityshankkeet.

Yövyimme Sokos Hotelli Kuusamossa (puh. 08 2593187) 2 hengen huoneissa. Aamiainen sisältyi majoituksen hintaan. Muut
kahvit ja ruokailut maksoivat matkalaiset itse.
SUNNUNTAI 10.4.:
KLO

Kohde, ohjelmaa ja välimatkoja

9.00

Lähtö hotellilta →(- Maaninkavaarantie 3, Posio, 58 km) matkan kesto 1h

10.00 – 11.00 Tauko 1h.
Pentik puh. 0207 220 330

Posio, kahvi, Pentik-mäen kulttuuri- ja ostosmatkailukeskus , myymälä, kahvio, museo ja
(1,5h) näyttelyt → (- Mikonkatu2,Taivalkoski, 83 km)matkan kesto 1,5h. Peter Räsänen (10v.) viihdytti lauluin ja munamiesesityksin matkalaisia
12.30 – 14.00 Tauko 1,5h.
Taivalkoski, Jalavan kauppa, kahvio ja tilausruokapalvelu: Ruokailu ja yritys- ja suolahuoneRUOKAILU
esittely, → (-Viitostie 2, Kajaani, Shell Kainuun Tähti 181 km) kesto 3 h.
Jalavan kauppa 08 841 005 (3 h) DVD- Kylähullut kilpasilla – Konolanmäen kesäteatteri-esitys (1,75h).Palautelomake
17.00 – 17.45 Tauko 45min.
Kajaani, kahvi, Shell Kainuun Tähti; kahvio, kauppakeskus; Kerman Saven myymälä, Runebergin
Kainuun Tähti puh. 08 687 2301 makeistukku, tarjouskirjamyymälä Kirjakassi, Hukka-kivituotteet, käsityöt, säilykepurkkiruokia,
fleece -tekstiilit, keittiötarvikkeita, Juntulan luomutilan tuotteita → (- Vieremä 113 km) matkan
(1,75h)
kesto 1,75h
noin 17.45 - 18.30

Sukeva huoltoasema, Vieremä, linja-autoasema →(- Iisalmi 25 km)matkan kesto 0,5h

noin 18.45 - 19.00

Valkeisten vanha koulu ja Iisalmi, linja-autoasema

2. Ensimmäinen päivä
2.1 Ruhtinansalmi ja Tulevaisuuden Älykylä-hanke
Ruhtinansalmen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eero Seppänen kertoi kylän ja yrityksensä historiaa. Arola on entinen
lypsykarjatila, jota on kehitetty vuodesta 1995 maatilamatkailukohteeksi. Paikka on Venäjän rajan tuntumassa, Martinselkosen luonnonsuojelualueen reunamilla. Arola on ympärivuotinen matkailukohde, jonka historiallinen, kunnostettu
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pirtti mahdollistaa tilaisuuksien ja ruokailun järjestämisen 25-30 hengen ryhmille. Ruhtinansalmen kylän historia kytkeytyy vahvasti talvisotaan, josta saimme kuulla tarinoita. Mm. Lempin tarina sota-ajalta jäi urheana tekona mieleen.

Ruokailimme Arolan historiallisessa, sodan tuholta
säästyneen päärakennuksen pirtissä. Samaisesta
pirtistä lähti talvisodan syttymisen viesti, talon silloisen emännän Lempin viemänä muille kyläläisille.
Arolan isäntä, Eero Seppänen rappusilla vasemmalla.
Tulevaisuuden Älykylä-hankkeen vetäjä Hans Gerper avasi meille pienen, harvaan asutun kylän voiman ja vahvuuden.
Yhteishenki ja positiivisuus näkyi kaikissa toimissa. Asukasmäärä kylällä on pysynyt samana (on pois muuttaneita,
mutta myös uusia), mikä kertoo toimivasta hankkeen kiinteistö- ja tonttipörssistä sekä pienen kylän vetovoimaisuudesta.

Kuvassa vasemmalta seurantaryhmän jäsen Tarja
Martikainen, Kotiinpäin Kyläportti -hankeen vetäjä Kaija Juutinen, Arolan matkailutilan emäntä Helena Seppänen ja Tulevaisuuden Älykylä-hankkeen
vetäjä Hans Gerber
”Ruhtinansalmen kylä pysyy vahvana ja kehittyy entistä vahvemmaksi ja siellä asuu älyttömän onnellinen kansa. Erityistavoitteena on kylän koulun kehittäminen elinikäisen oppimisen keskukseksi, kylätalon toiminnan kehittäminen kylän asukkaita ja matkailijoita palvelevaksi kylätaloksi, jossa toimii kyläpalvelukeskus, asuntojen (pysyvät ja lomaasunnot) energiaomavaraisuuden nostaminen, kylän markkinointi uusille asukkaille ja paluumuuttajille ja elämysmatkailun monipuolistaminen – Itärajan retkeilyreitin käytön tehostaminen.”
Lähde: http://www.ruhtinansalmi.fi/tiedostot/hanketiedote.pdf
Hankkeessa on monia osa-alueita, mutta hankesuunnitelman tärkeimpinä toimenpidekohtina Hans Gerber pitää kylätalon remontointia ja kiinteistöpörssiä.
Ruhtinansalmen kylän tontti- ja kiinteistöpörssin tarjonta ei riitä halukkaille ostajille. Hans kertoi noin 60 ostajaa olevan jonossa. Tonttipörssi on sekä Suomen, että Saksan ja Englanninkielinen, mikä edesauttanee tonttien kysynnässä.
Vierailimme 500 neliömetrin suuruisessa kylätalossa, jossa entisen putkan tilat oli saneerattu wc-tiloiksi sekä salin ja
pukuhuoneen ikkunat oli uusittu. Kylätalon omisti aiemmin urheiluseura Ruhtinan Urheilijat, jonka nimi muutettiin
Ruhtinansalmen Kylätalon kannatusyhdistykseksi. Ruhtinansalmen Kyläyhdistys ry on saanut rahoitusta kylätalon kunnostamiseen Ely-keskukselta ja Kotiseutuliitolta. Kylätalon remontoinnin kustannusarvio on reilut 165 000 euroa.
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Matkalaiset tutustumassa Ruhtinansalmen kylätaloon, johon oli uusittu mm. salin ikkunat.
2.2 Kuusamo, toimintaryhmä Myötäle ry
Sokos hotelli Kuusamon kokoustiloihin oli kokoontunut 30 matkalaista Myötäle ry:n tarjoamille pullakahville. Aluksi
Tuomo Horsma (hallituksen pj.) kertoi Myötäle ry.n alueen (Kuusamon, Taivalkosken ja Posion) elinkeinoista, asukasmääristä ja historiasta. Hankesihteeri Marja Tuomivaara esitteli meille Koillismaan kylien kehittämishankkeita. Erityisesti keskustelua herätti pienten investointien koordinointihanke. Myötäle ry:lle se oli ensimmäinen ja hakemuksia tuli 25, joista 17 hyväksyttiin. Matkalaisia kiinnosti kylien ideat; mm. erään kylän vesiosuuskunta oli hankkinut aggregaatin koordinointihankkeen kautta. Perusteluina oli viimeaikaiset myrskyt ja veden saannin keskeytyminen sähkökatkosten aikana. Nyt veden pumppaamot toimivat sähkökatkojen aikanakin. Muita Koillismaan kehittämishankkeen osoita
olivat kattojärjestön luominen, kyläsuunnitelmien tarpeen selvittäminen ja yhteistyön lisääminen kylien välillä.

Yläsavolaisien maaseutukylien edustajat kuuntelivat Marja Tuomivaaran kertomana Koillismaan kylien kehittämishankkeista.

Lisäksi Koillismaan kylien kehittämishankkeessa paneuduttiin kyläneuvostoihin ja kylien pienimuotoisten investointien
koordinointihankkeiden toteutumiseen. Marja Tuomivaara kertoi lisäksi Kuusamon näyttämön ja Taivalkosken Jalavan
kaupan suolahuoneen investointihankkeesta.
Sokos Hotelli Kuusamon läheisyyteen sijoittuva, Katettu tapahtuma-areena oli Kuusamon Näyttämö ry:n hanke.
”Näyttämöä ei kuitenkaan katettu maisemallisista syistä ja nyt odotellaan rahoittajan kommenttia ratkaisuun”, kertoi
Tuomivaara. Muita hankkeita oli mm. Pöllinparkkuun SM-kisat Jokijärven kyläseuran hakemana hankkeena, Kädentaidolla huomiseen -hanke oli Perinnekäsityö-, kulttuuri- ja liikuntayhdistyksen hanke, Korpihovin tanssilavan kunnostushanke ja ÖlkkySafari -hanke liittyi Kämppäkartanon moottorikelkka- ym. reittien tukikohdan kehittämiseen ruokailun ja majoittumisen suhteen.
Illan ohjelma oli vapaa. Myötäle ry:n henkilöstöä oli illan vietossa Sokos Hotelli Kuusamossa, jossa tanssitti Korsuorkesteri.
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Myötäle ry:n hallituksen puheenjohtaja, Tuomo
Horsma lahjoitti Kotiinpäin Kyläportti -hankkeelle
kirjoittamansa kirjan: ”Markan matkassa maailmalla.”
3

Toinen päivä
3.1 Posio, Pentik-mäen kulttuuri- ja ostosmatkailukeskus
Posiolla sijaitseva Pentik-mäki on yli kolmen vuosikymmenen saatossa syntynyt monipuolinen kulttuuri- ja ostosmatkakohde. Se on sukellus Pentikin historiaan ja nykyisyyteen. Tutustuimme lasikäytävillä toisiinsa yhdistettyihin rakennuksiin, jotka muodostivat 2500 neliömetrin suuruisen yhtenäisen kokonaisuuden, tehtaanmyymälöineen, museoineen,
näyttelyineen ja kahvioineen. Pentik 40 vuotta -näyttely oli katsaus yrityksen historiaan esitellen teoksia perustamisvuodesta 1971 aina nykypäivään. Muistoja Maalta -museo kertoo, miten ennen vanhaan elettiin. Esillä oli tuhansia talonpoikaisesineitä, jotka oli kerännyt lapualainen Arvo Ampiala. Katsomista riitti. Tauko olisi saanut olla pitempi. Ostoksia tehtiin myymälässä ja kahviossa.

Kuva ja teksti kopioitu Pentik-mäen kotisivuilta.
Pentik Kotimuseo rakennettiin vuonna 1973 Anu ja Topi Pentikäisen kodiksi. Samoissa tiloissa toimi myymälä ja kahvio.
Siitä sai alkunsa nykyinen Pentik-mäki. Rakennus palautettiin alkuperäiseen asuunsa muutama vuosi sitten ja toimii nykyään museona.
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Pentik-mäen kotimuseosta
3.2 Taivalkoski, Jalavan kauppa
Taivalkoskella Jalavan kaupalla oli ruokailu. Kauppias kertoi yrityksen historiaa 125 vuoden takaa aina nykypäivään
saakka. Yritys tuottaa matkailu- ja ravitsemispalveluja sekä myy vanhanajan tavaroita. Jalavan kaupan omia tuotteita,
Apteekkarin pastilleja ja Ruokovarsi sompasauvoja tehtiin paikan päällä. Molemmilla tuotteilla oli runsas kysyntä. Yrityksen yksi uusi muoto oli suolahuone, johon Myötäle ry.n kautta oli saatu rahoitusta. Tutustuimme suolahuoneeseen
hoitajan, rouva Jalavan opastuksella. Suolahuoneelle ja hieronta mm. terveyspalveluille on suuri kysyntä Taivalkoskella. Jalavan kauppiaspariskuntakin etsi palvelukseensa hierojaa.
Saavuimme sunnuntaina Sukevalle, Vieremälle ja Iisalmeen noin tunnin aikataulusta edellä. Kelit oli hyvät, aurinko
paistoi ja tiet oli kuivia ajella. Matkalaiset olivat tyytyväisiä matkan antiin. Saimme paljon uutta ideaa ja kylien kehittämisen ajatusta. Matka meni loistavasti. Palautelomakkeissa Ruhtinansalmen kylän positiivisuus ja usko jatkuvuuteen sekä Tulevaisuuden Älykylä-hankkeen toimet saivat kiitosta ja kylätalon rakennusprojekti kiinnosti useita. Eero
Seppäsen positiivisuus ja historian kertomukset saivat myös kiitosta. Linja-autossa syntyi keskustelua Myötäle ry:n
koordinointi-hankkeesta ja sillä rahoitetuista kohteista. Posio ja Taivalkoski kiinnosti matkalaisia erityisesti historian ja
historiallisten esineiden vuoksi.
4

Yhteystietoja
Tulevaisuuden Älykylä-hanke-esittely, Hans Gerber, 044 3122 900, h.gerber@hossa.fi
Ruhtinansalmen kylän esittely: Eero Seppänen, puh. 044 285 8925
Arolan maatila; ruokailu, Helena Seppänen 050518 9775
Myötäle ry:n hankkeet Koillismaalla, Marja Tuomivaara, puh. 0400 126 779, marja.tuomivaara@myotale.fi
Sokos Hotelli Kuusamossa (puh. 08 2593187)
Posio, Pentik-mäen kulttuuri- ja ostosmatkailukeskus, 0207 220 330
Taivalkoski, Jalavan kauppa, 08 841 005
Tilausliikenne Jape Oy Sonkajärveltä, Jari Nenola, 0400 208 669

5

Yhteenveto palautelomakkeista
Matkalle osallistui 33 aikuista ja kolme lasta. Palautelomakkeita täytettiin 30 kappaletta. Pariskuntia oli mukana
kuusi, muutamat pariskunnat täyttivät yhteisen lomakkeen. Lapset eivät täyttäneet palautelomaketta.
Käytännön järjestelyt sujuivat aikataulun, kuljetusjärjestelyjen ja majoituksen osalta hyvin. Matkan ohjelman osalta
palaute oli hyvä. Muuta kommentoitavaa järjestelyistä oli kiitokset hyvästä matkasta.
Kohteiden valinta oli hyvä ja kaikki kohteet kiinnostavia.
Uusia asioita ja ideoita omalle kylälle syntyi. Niistä lisätietoa tämän asiakirjan loppupuolella. Samoin matkan aikana
syntyneistä ajatuksista ja uusista opintomatkaideoista.

MITEN MATKAN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT ONNISTUIVAT?
Aikataulun sopivuuden suhteen?
- Vastauksia tuli 30kpl, joista 18 henkilöä vastasi käytännön järjestelyjen olleen aikataulun suhteen hyvä. Ok vastauksia tuli viisi, yksi vastaus: Ok. Välillä etuajassa kohteissa, yksi vastaus: Aikataulu oli laadittu hyvin, yksi vastaus: Aikataulu oli hyvä, yksi vastaus: Oikea, yksi vastaus: Kerrassaan hyvä, Yksi vastaus: Ihan ok.
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Kuljetusjärjestelyjen osalta?
- Ok vastauksia tuli kuusi ja hyvä tai hyvin vastuksia tuli 18, hyvä Muita vastauksia oli mm.: Auto vähän viileähkö,
Kuljetuksissa ei moittimista, Toimi, Ammattitaitoinen kuljettaja
Majoituksen osalta?
- Vastauksista 15 piti majoitusta hyvänä, viisi henkilöä vastasi OK. Lisäksi muita oli vastauksia: Erittäin hyvä. Majoitus hyvä ja asiallinen. Onnistunut. Sänky tarpeeksi pehmeä, nukutti hyvin. Erinomaisesti. Kiva. Hyvä tasoinen. Hyvin mäni. Erinomaisesti. Viihtyisät huoneet.
MITÄ MUUTA HALUAISIT KERTOA NÄISTÄ?
- Kokonaisuus hyvä, hyvä porukka, kiintoisa reissu ja kaikki imi tietoa. Kiitokset järjestäjille. Korsuorkesterin esitys
illalla hieno.
MITEN MATKAN OHJELMA VASTASI TAVOITTEITASI JA ODOTUKSIASI?
Bussimatkan aikana olleen ohjelman osalta
Matkaohjelman osalta vastasi kolme henkilöä: Riittävästi. Hyvä tai hyvät vastasi kolme henkilöä. Sopivasti: vastauksia oli viisi.
- Matkan ohjelma vastasi täysin odotuksia. Ohjelmaa oli runsaasti ja tietoa antavaa sekä viihdytävää. Uusia asioita
kuultiin matkalla ja ne oli kiinnostavia. Kolme matkalaista olisi halunnut ohjelmaa olevan enemmän mm. tietovisaa toivottiin. Munamiestä imitoinut ja lauluja esittänyt Peter sai myös kiitoksia.
Kohteiden valinnan ja esittelyjen osalta?
- Kymmenen henkilöä vastasi kysymykseen sanalla Hyvä tai hyvät. Pari kohdetta oli yli odotusten mm. Ruhtinansalmi
- Kaikki kohteet olivat kiinnostavia, opettavaisia ja mielenkiintoisia. Monipuolinen kokonaisuus. Antoi uusia näkökulmia. Olisin voinut/kiinnostunut enemmänkin Ruhtinansalmen kylästä ja Älykylä-hankkeesta. Kohteiden esittelijät tiesivät hyvin asiansa. Kahden vastaajan mielestä kohteissa oli liian vähän aikaa.
MIKÄ MATKAKOHTEISTA OLI MIELENKIINTOISIN? MIKSI?
1.

Ruhtinansalmen kylä :
- Uutta ja mielenkiintoista tietoa sota-ajasta siinä sivussa. Historiansa vuoksi kiinnostava.
- Pikku kylä ja isoja hankkeita. Kiinnostava ja mielenkiintoinen.
- Rajanpinnassakin jaksetaan pitkistä välimatkoista huolimatta uskoa jatkuvuuteen!
- Ajateltu tulevaisuutta

2.

Tulevaisuuden Älykylä-hanke
- Mielenkiintoinen ja uusi kohde
- molemmat hyviä, pikkukyliä ja isoja hankkeita
- Kiinnostava

3.

Kuusamo ja kehittämisyhdistys Myötäle ry
- Mielenkiintoinen ja kiinnostava viiden matkalaisen palautelomakkeen mukaan.

4.

Koillismaan kylien kehittämishankkeet
- Mielenkiintoisia hankkeita. Esittelijät valaisivat asiaan hyvin. Saatiin uusia ideoita.

5.

Posio; Pentik-mäen kulttuuri - ja ostosmatkailukeskus
- Mielenkiintoinen, upea paikka. Kauniita esineitä ja astioita.

6.

Taivalkoski; Jalavan kauppa
- Kaupan historian vuoksi mielenkiintoinen ja kiinnostava paikka

7.

Muu, mikä?
- Kaikki kohteet omilla asioillaan mielenkiintoisia. Vaikea laittaa tiettyä mielenkiintoisemmaksi. Kaikki mielenkiintoisia erilaisuutensa takia. Uusia. Ei liian pitkiä. Saatiin kylille hyviä ideoita. Illalla hotellin tanssit, Korsuorkesterin
ansiosta tosi hyvät
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KERRO KOLME UUTTA ASIAA TAI IDEAA JOTKA KOHTEISSA KIINNOSTI TAI INNOSTI:
1.
- Eräretket(karhunkierros)
- rohkeita, isoja hankkeita, rahoitusmahdollisuudet
- Tonttipörssi
- Aina kannattaa yrittää ja apua tuntuisi saavan
- Korpi muutetaan eläväksi
- Kaikenlaista uutta
- Sopivasti kiinnosti
- Pitäisi löytää innostusta omalta kylältä
- Kohteet mille voi saada tukea
- Paikalliset vahvuudet, historia, henkilöt voimavaraksi
- Ruhtinansalmella isännän positiivisuus
- Kiinteistöpörssi (oli minulle uusi)
- kaikki vanhat tavarat ja esineet. Paikka
- Jalavan kaupan suolahuone
2.
- Jalavan kauppa
- Tukea enemmän kylien toimijoille, muuten uuvutaan
- Eri puolilla maata samat ongelmat
- Yhteestyö on voemoo
- Apua & rahaakin sais - jos halutaan
- Kehittämishankkeilla on saatu runsaasti hyötyä yrityksille ja elinkeinoelämälle
- Ruhtinansalmella kylätalon rakennusprojekti (aivan mahoton)
- Matkailu
- Pentik-mäen museo
3.
- Mihin kaikkeen EU-rahaa on mahdollista saada
- Myötäle ry:n ”edellinen elämä” kavalluksineen. Että niinkin voi käydä.
- Positiivisuus oli ihailtavaa. Asialleen innostuneet esittelijät!
- Luonnon antimien jalostus.Yhteistyö
- Maatilamatkailu. Kiinteistöpörssi. Viihtyminen.
LÖYTYIKÖ OMALLE KYLÄLLESI UUSIA IDEOITA HYÖDYNNETTÄVÄKSI? KERRO, MILLAISIA?
- Kylätalon korjaus, mahdolliset yritysideat. Kannattaisi ottaa selvää voisiko tehdä esim. suolahuone/hierontapiste kylälle
- Matkakumppanilta sain idean esim. omalle kylälle järjestettävästä tapaamisesta
- Meille katoksien hankintaan, ehkä myös äänentoistolaitteet
- Kyllä, oman kylän kokoontumispaikka
- Kalanjalostus, ulkokuivalihan jalostaminen
- Järvi kuntoon. Koululle yhteistä toimintaa, esim. tanssia
- Ajatukset kaipaavat selkiytymistä. Sitkeys ja usko omiin vahvuuksiin vie hyvään tulokseen. ”Yrittänyttä ei laiteta…”
MITÄ MUUTA HALUAT KERTOA MATKASTA TAI SEN AIKANA HERÄNNEISTÄ AJATUKSISTA? ESIM. UUSIA OPINTOMATKAIDEOITA, YHTEISTYÖKUMPPANEITA YMS.
- Olisi ollut kiva kuulla miltä kylältä osallistujat olivat ja heidän toiminnasta
- Kiitos Kaijalle matkan järjestelystä
- Uusia reissuja ja kumppanuutta maakuntien kanssa. Saman tyylisiä matkoja lisää! Joku Keski-Euroopan matka.
Palautelomakkeissa oli yhteydenottopyyntösarake. Ylä-Savon Veturi ry:n yhteydenottoa halusi yksi matkalainen ja Kotiinpäin Kyläportti-hankkeen yhteydenottoa halusi Turhalan kyläyhdistys.

