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Paikka:

Kuhmon kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (Joki)

Aihe:

Kylien yhteistyön tehostaminen

1. Kokouksen avaus
Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Eeva Kyllönen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi. Hän kertoi, että Maaseudun neuvottelukunnan järjestämässä, Haukelassa 8.12.2011
pidetyssä keskustelutilaisuudessa oli todettu Kuhmon kylien äänen olevan liian heikon ja oli
päätetty kokouksen koolle kutsumisesta.
2. Järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Kyllönen ja sihteeriksi Mari Halonen. Läsnä olivat
Hietaperän, Iivantiiran, Jonkerin, Jämäksen, Kalliojoen, Lentiiran, Lentuan, Niemisen, Nivan,
Haukelan ja Ylä-Vieksin kyläyhdistysten, Vepsä-Ahovaaran ja Vuosangan kylätoimikuntien sekä
Rastin maaseutu ry:n edustajat. Läsnä olivat myös Kuhmon kaupungin edustajina Anja Karppinen
ja Kari Malinen.
3. Asialista
Kokouksen asialista oli laadittu keskustelun pohjaksi. Yhteenvetona kokouksessa esille tulleista ja
käsitellyistä asioista esitetään vapaassa järjestyksessä seuraavaa:
Kuhmon kylät ovat hyvin erilaisia kooltaan, palveluiltaan ja asukasrakenteeltaan. Kaupungin
keskustan lähellä on eri olot kuin reunoilla. Jotkut toteuttavat hankkeita, toisilla on muuta toimintaa.
Voimattomuus ja voimattomuuden tunne on kylien perusongelma kylillä olevista voimavaroista ja
osaamisesta huolimatta. Kylillä on runsaasti tarpeita ja ideoita. Toteuttaminen onkin jo ollut
vaikeampaa. Hyvä lääke vaivaan on yhdessä toimiminen ja kylien järjestäytyminen. Idean
etenemisen hankkeeksi tai muuksi toiminnaksi ei tarvitsisi jäädä aivan täysin kylän itsensä
vastuulle. Ulkopuolisen toimijan sysäys saattaisi olla hyödyksi.
Hanketoiminnassa kaivataan vahvempaa hankeosaamista ja -tekemistä sekä tiedon vaihtoa.
Hankkeistaminen on yksi ratkaisu kylätoimijoiden väsymiseen. Kylien yhteistyö olisi omiaan
edistämään uusien hankkeiden kehittämistä ja perustamista. Yhteistyön on noustava kyliltä, koska
sitoutumista hanketyöhön on löydyttävä.

Palvelujen säilyminen ja kehittäminen kylillä ja ulottaminen sinne on elintärkeää. Kaupungin tulee
kohdella kyliä yhdenvertaisesti. Toisaalta, yhdelle kylälle annettu järkevä tuki ei ole muilta pois.
Eihän kehittäminen onnistu kokeilematta. Kylien välisen tasa-arvon ylläpito kurjuutta jakamalla on
huono ratkaisu. Maaseudun ja taajaman välisen yhdenvertaisuuden edistäminen on myös tärkeää.
Kaupungin palvelut eivät yllä kaikilta osin riittävinä kylille asti. Kuhmon kaupungin maaseudulle
myöntämä tuki ilmenee liitteestä 1, Elävä Kainuu Leader ry:n hankkeiden lukumäärä kunnittain
vuosina 2007-2011 liitteestä 2 ja Kuhmon kaupungin kustannusarvio elinkeinojen
kehittämismäärärahoista 2012-2014 liitteestä 3. Kaupunki osallistuu Leader -hankerahoitukseen
korvamerkitsemättömällä kuntarahaosuudella, jonka kaupunki on maksanut etupainotteisesti
ohjelmakaudella 2007-2013. Kuntarahaa palautuu takaisin Leader -hankkeiden kautta.
Kaupungin yleisavustusta on saanut 26-28 kylää. Toimitila-avustusta ovat saaneet kylät, joilla on
aidosti toimintaa. Aihetta toimitila-avustuksen ja sen jakoperusteiden kehittämiseen on.
Kylien osallistuminen asioiden valmisteluun on tärkeää. Kylien yhteistyö ja järjestäytyminen
edistävät pääsyä erilaisiin työryhmiin ja ohjausryhmiin sekä painoarvoa siellä. Ajankohtaisena
esimerkkinä mahdollisuuksista voidaan mainita kuntayhtymän valmistelema Kainuun
ympäristöohjelma 20201, jonka laatiminen on alullaan ja jonka työryhmiin halukkaita parhaillaan
kutsutaan.
Yhteistyössä tulee kylien ääni paremmin kuuluviin kunnassa, kuntayhtymässä ja muilla tahoilla.
Nykyisellään kyliltä puuttuu yhteystieto tai -henkilö, jonka kautta kaupunki voisikaan pyytää kylien
edustusta eri tarkoituksiin. Kylien statuksen nosto on tärkeää siksikin, että kylillä olisi paremmat
mahdollisuudet vaikuttaa rahoituspäätöksiin.
Kaupungin ja kylien välistä tiedonkulkua on parannettava. Helppo ja tehokas tapa on esimerkiksi
yhteydenpidon arkipäiväistäminen sähköpostitse. Avoimuus auttaa myös. Kyliä koskevat asiat
toivotaan lähetettävän viipymättä tiedoksi kylille. Asioista olisi kerrottava jo silloin kun niihin
vaikuttaminen on vielä tehokasta.
Maaseutu tarvitsee puolestapuhujansa. Kylien etu edellyttää järjestäytymistä. Rekisteröity yhdistys
on ensisijainen ratkaisu, joko uusi tai mahdollisesti soveltuva jo perustettu (esimerkiksi Kuhmon
Korpikylät ry). Uuden yhdistyksen perustaminen vie huomattavasti lyhyemmän ajan kuin
olemassaolevan sääntömuutos. Aktiivista lisäkeskustelua toimintaan mukaan tulevista ja sopivista
osapuolista vielä tarvitaan. Jokaisen mukaan tahtovan kylän ja mahdollisen muun tahon on
toivottavaa käsitellä asiaa ajoissa keskuudessaan. Järjestäytymistä tehostaisi sen hankkeistaminen.
Yhteistyön selvittelyyn nimettiin työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella asiaa kylien seuraavaan
kokoontumiseen. Työryhmän tarkemman tehtävän ja roolin määrittely jätettiin työryhmälle. Siihen
valittiin läsnäolleista Anja Pulkkinen, Lentiira, Urpo Piirainen, Rasti, Philip Donner, Iivantiira ja
Timo Niskanen, Ylä-Vieksi. Työryhmään päätettiin myös kutsua kokouksesta kesken poistunut
Anita Korhonen, Niva, ja Pentti Kyllönen,Timoniemi. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa.
Työryhmän kokoonkutsujaksi valittiin Timo Niskanen.
Anja Karppinen totesi, että kylien alkavan yhteistyön johdosta on maaseudun neuvottelukunnan
tehtävät aiheellista arvioida uudelleen. Päällekkäisyys ei ole järkevää.

1 http://maakunta.kainuu.fi/ymparistoohjelma_2020 (20.2.2012).

Kokoustilat, -kahvituksen ja kokouskutsujen postituksen lupaa kaupunki järjestää. Kokoustilat on
varattava hyvissä ajoin etukäteen.
Päätettiin kokoontua seuraavan kerran 10.4.2012 klo 10:00 kaupungintalolla. Kaikki Kuhmon kylät
ovat tervetulleita mukaan. Sovittiin, että viimeistään silloin ovat selvillä ensivaiheen kylien
mukaanlähtöpäätökset.
Työryhmä valtuutettiin toimimaan kylien etua ajavasti tästä kokouksesta lähtien.
4. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:45.
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