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Enni Rukajärvi - Kuusamon luonnon puolestapuhuja 
 
Enni Rukajärvi kertoo yhteistyössä Pro Kuusamon kanssa tehdyllä videolla ajatuksiaan 
kotiseutunsa Kuusamon ainutlaatuisesta luonnosta, ja siitä millaisen jäljen se on häneen 
jättänyt.  
 
- Halusin lähteä mukaan Pro Kuusamon videoprojektiin, koska minun on helppo samaistua 
yhdistyksen arvoihin ja tuntuu luonnolliselta puhua omasta arvostuksestani luontoa 
kohtaan juuri heidän kautta,  kertoo Enni itse projektin taustoista.  

Pro Kuusamon tavoitteena on säilyttää Kuusamo luontokaupunkina ja edistää sen 
luontoon ja maineeseen perustuvien elinkeinojen työllistävää vaikutusta tulevillekin 
sukupolville. 
 
Pro Kuusamo ry:n puheenjohtaja Hannu Hautala iloitsee nuoren sukupolven halusta 
kertoa rakkaudestaan Kuusamon luontoon. 
- Tämä on mahtava juttu. Kun kiertää maailmaa, niin näkee, että kaikkialla ei ole luontoa 
samoin kuin Kuusamossa, aivan Enninkin kotiportailla.  

Lahjaviestin myötä Enni haluaa haastaa kaikki mukaan talkoisiin kotipaikkansa 
tulevaisuuden parhaaksi. Videon kuvaus, ohjaus, leikkaus ja musiikki on Janne Tapio 
Median käsialaa.  
 
Video on katsottavissa ja jaettavissa Youtubessa Enni Rukajärvi Official kanavalla. Videon 
nimi on  Enni Rukajärvi – Pro Kuusamo.  
 
Suora linkki:  http://youtu.be/zIfUPB64sXw 
 
Lisätietoja: www.prokuusamo.fi  prokuusamo@prokuusamo.fi  
varapuheenjohtaja, Jokke Kämäräinen, 0400 175 548 
 
Yhteydenotot Enni Rukajärveen, manageri Noora Vihervaara, 040 525 5323 
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Pro Kuusamo ry 
 
Pro Kuusamo on kesäkuussa 2013 rekisteröity kuusamolainen yhdistys. Yhdistyksellä on 
lähes tuhat jäsentä. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on Kuusamon ja sen naapurikuntien luonto- ja ympäristö- sekä 
kulttuuriarvojen suojelu sekä vapaiden näkyminen vastuullinen vaaliminen sekä säilyttää 
Kuusamo luonto- ja matkailumaakuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon 
ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä ja työllistävää 
vaikutusta tuleville sukupolville. 
 
Pro Kuusamo ry harjoittaa mm. tiedotus- ja valistustoimintaa sekä osallistuu aluetta 
koskevaan suunnitteluun ja toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. 
 
Pro Kuusamo kerää jatkuvasti varoja toimintaansa. Lisätietoja keräyksestä 
prokuusamo@prokuusamo.fi  
 
Pro Kuusamon jäseneksi voi liittyä yhdistyksen nettisivuilla www.prokuusamo.fi ja 
kannatusjäseneksi tekstiviestillä lähettämällä viestin PRO KUUSAMO ETUNIMI 
SUKUNIMI SÄHKÖPOSTIOSOITE(vapaaehtoinen) numeroon 16499, hintaan 5 €. 
 
Pro Kuusamo kiittää kaikkia toimintaa tähän mennessä tukeneita. Pidetään yhdessä 
Kuusamo luontokaupunkina. 
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