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Eeva Kyllönen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksessa
olivat läsnä Philip Donner Iivantiirasta, Eeva Piirainen Hietaperästä, Pia Pääkkönen Vuosangasta
sekä Eeva Kyllönen, Timo Niskanen ja Mari Halonen Ylä-Vieksiltä. Matti Pääkkönen oli mukana
kokouksessa Kuhmon kaupunginhallituksen asettaman paikallisen laajakaista -työryhmän
edustajana. Päätettiin pitää kokous keskustelumuotoisena ilman tiukkaa aiherajausta ja asialistaa
sekä laatia käydyn keskustelun yhteenvedoksi vapaamuotoinen muistio.
Niskanen totesi kylien edunvalvonnalle olevan edelleen tarvetta. Hän muistutti, että yhtä
kyläyhdistystä ei noteerata valtakunnallisissa, maakunnallisissa eikä kunnallisissa ohjaus- ja
työryhmissä eikä muissakaan elimissä kylien edustajaksi. Todettiin yhdessä tuumin, että Kuhmon
kylien yhteistyö on tärkeää ja että yhteiselle edunvalvonnalle on tarvetta. Todettiin kuitenkin, että
kylien yhteistyön kehittämisessä on tarpeen pitää kypsyttelytauko, vaikkei kylien yhteistyön
kehittämisasiaa kannata unohtaa. Sovittiin, että asiaan palataan uudelleen syksyllä.
Pohdittiin syitä kokouksen osallistujamäärän vähyyteen. Arveltiin tähän olevan useampiakin syitä,
muun muassa kokouksen ajankohta. Donner arveli kylien yhteistyöstä käytyyn keskusteluun
sekoittuneen myös poliittista hyrinää ja kuppikuntaisuutta.
Keskusteltiin kylien yhteistyön kehittämisestä. Esiin nousi myös Kuhmon kaupunginhallituksen
alaisen maaseudun neuvottelukunnan rooli kylien edun ajajana. Matti Pääkkönen oli sitä mieltä,
ettei kylien yhteistyötä kehitettäessä pitäisi kyseenalaistaa neuvottelukunnan työtä. Pääkkönen
totesi, että maaseudun neuvottelukunnan jäsenet valitaan sekä poliittisin että ei-poliittisen perustein
ja että mukana on myös eri alojen asiantuntijoita. Pääkkönen totesi, että maaseudun
neuvottelukunnan esitykset on otettu kaupunginhallituksessa hyvin huomioon. Pääkkönen piti
tärkeänä, että kunnassa on elin, joka ajaa maaseudun asiaa. Myös kunnan tulisi Pääkkösen mukaan
tukea kyliä.
Keskusteltiin maaseudun neuvottelukunnasta ja sen roolista kylien edun ajajana. Todettiin
maaseudun neuvottelukunnan ja mahdollisen kylien yhteistyöelimen olevan toisilleen rinnakkaisia
ja toisiaan täydentäviä eikä toisensa poissulkevia elimiä. Niskanen huomautti, että edellisessä 10.4.
pidetyssä kylien kokouksessa vallitsi tästä yksimielisyys. Todettiin sekä maaseudun
neuvottelukunnalle että kylien yhteistyölle ja kylien edunvalvontaelimelle olevan tarvetta.
Todettiin olevan koko Kuhmon etu, että kylät saisivat ideoitaan läpi ja rahaa ja tekijöitä niiden
toteuttamiseen. Kyllönen kaipasi kuntaan elintä, joka tukisi kyliä. Kyllönen huomautti, etteivät
kaupungin resurssit riitä kaikkeen ja että lisäresursseja olisi muun muassa kylillä. Donner totesi, että
kylille olisi saatavissa resursseja myös valtakunnalliselta tasolta.

Tuotiin esiin, että kylillä pitää pystyä toimimaan ja reagoimaan nopeasti eri asioissa, jolloin myös
eri asioista pitää tiedottaa kylille. Tiedottamisen tulisi tapahtua tasapuolisesti kaikille.
Kyllönen ehdotti, että Kuhmossa järjestettäisiin syksyllä kyläparlamentti, jossa aiheena olisi kylien
yhteistyö. Syksyisen kyläparlamentin todettiin olevan hyvä idea. Todettiin, että kyläparlamenttiin
voitaisiin kutsua asiantuntijoita muualtakin, esimerkiksi Joensuun kylät ry:stä tai Suomen
Kylätoiminta ry (SYTY):stä. Pia Pääkkönen huomautti, että kauempaa tuleva ja kokemuksesta
puhuva asiantuntija voisi kertoa, mitä hyvää kylien yhteenliittymistä on koitunut.
Päätettiin esittää Kuhmon kaupungille/maaseudun neuvottelukunnalle toivomus, että Kuhmossa
järjestettäisiin syksyllä kyläparlamentti, jossa aiheena olisi kylien yhteistyö ja johon kutsuttaisiin
korkean tason asiantuntijoita. Päätettiin myös panostaa Kyläparlamentista tiedottamiseen.
Laajakaista
Kuhmon paikallisen laajakaista -työryhmän puheenjohtaja Matti Pääkkönen kertoi Kuhmon
ajankohtaisesta laajakaista-tilanteesta. Pääkkönen kertoi, että työryhmä on päättänyt esittää
kaupunginhallitukselle laajakaistan toteuttamista osuuskunta-mallisena. Hän korosti, että kysymys
on erittäin tärkeästä asiasta. Pääkkönen vetosi kyliin, että laajakaistasta alettaisiin puhua kylillä,
jotta mahdollisimman moni ihminen lähtisi osuuskuntaan mukaan. Pääkkönen huomautti, ettei
päätöstä Kuhmon laajakaista- ja siten osuuskunta-ratkaisusta ole vielä tehty, mutta hän toivoi
kaupunginhallituksen myönteistä suhtautumista laajakaista-osuuskuntaan.
Osuuskunta-malli, jossa liittymähinta ja kuukausimaksu ovat kaikille samoja riippumatta
etäisyydestä runkoverkkoon, nähtiin hyvänä ratkaisuna.
Käytiin keskustelua siitä, miten laajakaista nähdään kylillä. Esiin nousi, etteivät kaikki, erityisesti
monet ikäihmiset näe laajakaistaa tarpeellisena. Todettiin, että tähän on kuitenkin tärkeää pyrkiä
vaikuttamaan ja korostaa laajakaistan tarpeellisuutta nimenomaan ikäihmisille.
Donner nosti esiin, että erityisesti ikäihmisten kohdalla ja sosiaali- ja terveyspalveluista puhuttaessa
laajakaistan tarvitsijana on nimenomaan palveluntarjoaja, esimerkiksi Kainuun maakunta
-kuntayhtymä. Oleellista laajakaistassa ovat pitkällä tähtäimellä nimenomaan julkisen puolen
säästöt.
Keskusteltiin laajakaistaverkon mahdollistavista sote-etäpalveluista. Pidettiin tärkeänä tarpeeksi
yksinkertaisia laitteita. Matti Pääkkönen totesi, ettei laajakaistakysymyksessä kannata kuitenkaan
keskittyä tekniikkaan, vaan käytännön asioihin. Pääkkönen totesi laajakaistaan liittyvän kaksi
ajankohtaista haastetta; miten saada päättäjät suhtautumaan myönteisesti osuuskunta-ratkaisuun ja
miten saada ihmiset mukaan laajakaista-osuuskuntaan.
Todettiin yksimielisesti, että laajakaista-asian edistäminen kylillä on kyläyhdistysten tehtävä ja
sovittiin, että laajakaista-asiaa ryhdytään viemään kylillä eteenpäin. Pidettiin myös tärkeänä, että
kaupunki on laajakaista-asiassa kylien tukena.

