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1 ESIPUHE
Kesällä 2009 ryhdyttiin Ylä-Vieksin kylällä Kuhmossa todenteolla miettimään kylän
kokonaisvaltaista kehittämistä. Kylä oli kokenut olleensa siihen mennessä jo muutaman
vuoden ajan yhden ison asian puristuksessa, kun sen kulmalla sijaitsevaa Vuosangan ampumaja harjoitusaluetta oli pyritty laajentamaan asutuksen päälle. Vaikka laajentaminen on
Kainuun maakuntakaavoituksessa edelleen tavoitteena, haluttiin Ylä-Vieksillä ja Vieksillä
yleisemminkin lähteä yhteisvoimin ja ennakkoluulottomasti hakemaan parempaa
tulevaisuutta pelkän epävarmuuden jatkumisen sijaan. Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry haki vuoden
2010 lopulla maaseuturahastosta tukea 3-vuotiselle noin puolen miljoonan euron kokoiselle
kyläkehittämishankkeelle. Kainuun ELY-keskus myönsi haetusta tuesta kolmasosan, hankkeen
ensimmäiselle vuodelle. Hankkeen nimeksi tuli Wiexi Vie. Sen jatkohankkeelle on sittemmin
myönnetty tukea siten, että alkuperäinen kokonaisuus voi toteutua.
Wiexi Vie on toteutettu 1.1.2011 - 29.2.2012 kuudella Vieksin kylällä Kuhmon luoteisnurkassa.
Hankkeen nimeen omaksuttu kylän nimen kirjoitusasu on vanhin ja pisimpään käytössä ollut.
Nykyinen Vieksi on vakiintunut korvaamaan sen 1800-luvun puoliväliin tultaessa.
Wiexi Vie on koostunut yhdeksästä osahankkeesta. Vieksin syrjäisyydestä ja väestön
ikääntymisestä johtuviin haasteisiin on etsitty ratkaisuja palvelu- ja hyvinvointiselvityksillä.
Kylän toiminnan tehostamiseen tähtää Vesantalon kunnostus kylätaloksi. Vieksin
perinnetiedon, luonnon ja ympäristön hyödyntämistä kestävästi ja elinkeinoelämän
edellytyksiä on edistetty. Tavoitteiden saavuttamiseksi on toteutettu kansalaisvaikuttamisen
toimenpiteitä, ennakkoluulotonta yhteistyötä kylien välillä ja verkostoitumista. Kattavan
valokuituverkon toteutuminen on nähty välttämättömäksi. Keskeistä on, että toisiinsa
kytkeytyvät osahankkeet ovat olleet kyläläisten itsensä tärkeiksi kokemia.
Hankepäällikkönä on toiminut koko hankkeen keston ajan Timo Niskanen. Mari Halonen
aloitti maaliskuun 2011 alussa hankesihteerinä. Ella Korhonen on vetänyt
perinneosahankkeen, johon sisältynyt perinnetekstiiliosio on ollut Päivi Pääkkösen hoidossa.
Eeva Kyllönen on vastannut sote-aiheisista osista työn painottuessa keväälle 2011 ja
hankkeen loppukuukausille. Hannu Lipposen asiantuntemusta on käytetty Vesantalon hyväksi.
Esko Niskanen on osallistunut hankesuunnitelman tarkentamiseen ja hankkeen graafinen
ulkoasu on Minna Niskasen käsialaa. Lukuisat muut henkilöt ovat osallistuneet hankkeen
toteutukseen talkoilla ja ostopalveluiden toimittajina.
Talkootyötä on hankkeessa tehty noin 1250 tuntia, mikä osoittaa kyläyhteisön vahvaa
sitoutumista paremman tulevaisuutensa rakentamiseen.
Kiitämme lämpimästi rahoittajaa, hankehenkilöstöä, talkooväkeä, hankealueen kyliä,
asukkaita, ohjausryhmää ja kaikkia muita hankkeen menestyksen eteen toimineita.

Eeva Kyllönen

Timo Niskanen

Puheenjohtaja

Hankepäällikkö

3

2 YHTEENVETO
Wiexi Vie on toteutettu itsenäisenä kokonaisuutena, samalla rajaten sitä alkuperäisen 3vuotisen hankkeen alustavaksi osaksi. On ilmeistä, että siinä on onnistuttu hyvin. Kainuun ELYkeskus on antanut Wiexi Vie -jatkohanketta koskevan tukipäätöksen 19.3.2012. Näin Wiexi
Vie jatkuu keskeytymättä vuoden 2013 loppuun saakka. Kokonaisuuden jaosta kahteen osaan
on aiheutunut toteutukselle melkoisen merkittävää haittaa, mutta osien summa vastaa
hyvinkin alkuperäistä tavoitetta.
Wiexi Vie:n toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät seikat, tulokset ja vaikutukset esitetään
tässä raportissa osahankkeittain hankesuunnitelman jaon mukaisesti. Esille nostetaan
erityisesti merkityksellisimpinä pidettyjä asioita.
Hankesuunnitelman tarkennusvaiheessa on osahankkeita ja toimenpiteitä ryhmitelty
uudelleen. Hankkeen toteutusaikana on todettu, että Wiexi Vie:n kaltaisen laaja-alaisen
hankkeen palastelu erillisinäkin mahdollisimman hyvin toimiviin osiin voitaisiin tehdä monella
tavalla. Tämä oli tiedossa jo alunperin. Jokseenkin jokaisen toimenpiteen on matkan varrella
havaittu liittyvän useaan muuhun toimenpiteeseen ja osa-hankkeeseen sekä suunnitellusti
että tavoilla, joita ei etukäteen tunnistettu. Osin tämä johtuu siitä, että toimenpiteitä on ollut
välttämätöntä painottaa suunnitellusta poiketen hankkeen edetessä, kun on pidetty
tarpeellisena reagoida muuttuneeseen toimintaympäristöön. Valtakunnalliseen Laajakaista
kaikille -hankkeeseen liittyvä hankeosio on sellaisesta hyvä esimerkki. Hankkeen
raportoinnissa on toimenpiteiden välisiä kytköksiä tuotu esille ja lukija löytää niitä helposti
lisää. Hanke on pysynyt kehittymisestään huolimatta samana.
Wiexi Vie on vastannut siihen asetettuja odotuksia ja on merkittävältä osin ne ylittänytkin,
mikä on jäljempää toimenpiteittäin todettavissa. Hankkeen onnistuneisuus ilmenee muun
muassa Ylä-Vieksin nimittämisessä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sote-kehittäjäkyläksi,
Kuhmon kaupungin otollisessa mahdollisuudessa toteuttaa koko maakunnassa ainoana
kuntana valokuituverkko kattavana ja kylien yhteistyöaitojen alkaneena kaatumisena.
Merkittäviä takaiskuja ei ole kohdattu. Toteutumatta tai myöhemmin toteutuviksi jääneet
osat ovat kokonaisuuden kannalta jääneet vähäisiksi, ja useille poikkeamille on perusteltu syy.
Kaiken päälle Ylä-Vieksi sai Vuojen Kaenuulaenen kylä -tittelin syksyllä 2011.
Vieksillä järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet ovat osaltaan osoittaneet väen aktivoituneen.
Kansalaiset vaikuttavat. Ei ole syytä epäillä, etteikö tämä hyvinvointiin ja tunteeseen siitä
myönteisesti vaikuttava piirre ole Vieksillä edelleen vahvistumassa.
Hankealueella ollaan löytämässä vanha Vieksi -identiteetti uudelleen. Historia ja Vieksin
vesiväylä ovat olleet kautta aikain Vieksin kyliä yhdistäviä tekijöitä, kunnes koulupiirit,
autoistuminen ja sen semmoiset vetivät kylät enemmän erilleen. Haasteet ovat yhteisiä ja
väestö uhkaa vähentyä. Voidaan todeta, että Wiexi Vie ja sen lähestymistapa ovat tulleet
hankealueella omaksutuiksi, vaikka tekemistäkin on jäänyt sen suhteen vielä runsaasti.
Wiexi Vie -hanketta on toteutettu tinkimättä avoimuutta ja moniarvoisuutta arvossa pitäen.
Jatkohankkeessakin tulee siitä pitää kiinni ja tiedottamisella vahvistaa kaikkien Vieksin
asukkaiden tunnetta yhteenkuuluvaisuudestaan.
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3 HANKKEEN PERUSTIEDOT
3.1 Hanke
Kainuun ELY-keskus on antanut hanketta koskevan tukipäätöksen 31.12.2010:
•
•
•
•
•

Päätösnumero
Diaarin:o
Hankkeen nimi, numero
Hallinnoija
Ohjelma

•

Toimintalinja

•
•
•
•

Toimenpide
Hyväksyttävät kustannukset
Hankkeelle myönnetty tuki
Toteutusaika

13840
917/3560-2010
Wiexi Vie, 11911
Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2007-2013
Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun
elinkeinoelämän monipuolistaminen
Kylien kunnostus ja kehittäminen
166 612 euroa
149 950, 80 euroa
1.1.2011 - 31.12.2011

Hankkeen toteutusaikaa on jatkettu hakemuksesta 29.2.2012 saakka.

3.2 Hankealue
Wiexi Vie -hankealue on kattanut Ylä-Vieksin ohella viisi muuta Vieksin kylää: Hietaperä, AlaVieksi, Juonto, Vuosangankylä ja Härmänkylä. Yhteistyö on ulotettu kuntarajojen yli myös
Sotkamon Heinämäelle, Ristijärven Hiisijärvelle ja Hyrynsalmen Tapanikylälle.

Kuva 1. Wiexi Vie -hankealue
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Hankkeen hallinnoijan lisäksi toimii varsinaisella hankealueella kyläyhdistys tai -toimikunta
Hietaperässä, Vuosangankylällä ja Härmänkylällä, kaikki Wiexi Vie:n yhteistyökumppaneita.
Ala-Vieksi ja Juonto sisältyvät Hietaperän kyläyhdistykseen. Kolme ensinmainittua kylää ovat
mukana Hietaperän kyläyhdistyksessä.
Wiexi Vie -toimipisteen perustaminen Koskenmäen kaupan yhteyteen Ylä-Vieksille on
osoittautunut onnistuneeksi. Toimipisteestä on muodostunut tehokas tiedottamiskanava
hankkeen tarkoitusperistä ja asukkaiden ajatuksista. On selvää, ettei vastaavaan pystyttäisi,
jos hanketta hallinnoitaisiin etäältä tai ylhäältä alas.

4 OSAHANKKEET
Wiexi Vie on koostunut yhdeksästä varsinaisesta osahankkeesta ja nämä puolestaan
toimenpiteistä. Niistä raportoidaan jäljempänä osahankkeittain ja osin myös toimenpiteittäin.
Osahankkeet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen
Kylätalon kehittäminen
Palvelutarveselvitys
Hyvinvointi- ja terveysselvitys
Kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittäminen
Luonto, ympäristö ja talous
Palvelu- yritys- ja henkilöhakemistot ja täydentävät selvitykset
Kylien välisen yhteistyön kehittäminen
Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen

4.1 Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen
Toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yhteiset tiedon keruu-, vertailu- ja ylösottotilaisuudet
Kierretään taloissa haastattelemassa asukkaita ja skannaamassa valokuvia
Inventoidaan ja valokuvataan esineitä ja vanhoja rakennuksia
Pystytetään valokuvista ja esineistä näyttelyitä
Vieksin käsityöt -perusselvitys
Wiexi & Terva

Wiexi Vie on toteuttanut Vieksin alueella perinnetiedon keruun ja tallentamisen alustavan
vaiheen. Työ on tehty suunniteltuna ajankohtana.
Ihmisiä on aktivoitu, kannustettu ja ohjattu historiaan liittyvien muistojen kertomiseen useilla
menetelmillä, kuten järjestämällä tilaisuuksia, haastattelemalla ja ylipäänsä nostamalla asia
keskusteluaiheeksi. Odotusten ja tavoitteen mukaisesti on erityisesti iäkkäämpien ihmisten
kiinnostus perinteeseen suuresti virkistynyt. Kyse on muun hyödyn ohella arvaamattoman
arvokkaasta hyvinvointitekijästä.
Vieksin asutus on rakentunut aikoinaan Vieksin vesialueen varaan ja ympärille. Wiexi Vie on
virittänyt kylien välistä mielenkiintoa yhteistä vieksiläistä menneisyyttään kohtaan, aikaan
ennen nykyistä kansakoulupiirien rajojen mukaista kyläjakoa Ala- ja Ylä-Vieksiin,
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Härmänkylään jne. Vieksillä on laajasti havaittu, että perinne on kaikille alueen ihmisille
yhteinen asia. Perinne -osahankkeella on merkittävä osuutensa tässä asukkaiden identiteetin
orastavassa kehittymisessä ja palautumisessa aiempaan avarampaan suuntaan. Uudelleen
löydetyllä vieksiläisyydellä on jo ihmisille merkitystä ja kylärajat ovat madaltuneet. Ihmiset
ovat lähentyneet toisiaan. Kehitys on omiaan edesauttamaan koko Vieksin alueen asukkaita
toimimaan yhdessä kotiseutunsa kehittämiseksi.

Kuva 2. Vanhojen valokuvien näyttely Koskenmäellä

Kuva 3. Perinnetiedon keruukurssi Koskenmäen koululla

Hankkeessa koottu aineisto sisältää noin 20 haastattelua teemoittaisista yleistä mielenkiintoa
herättävistä aiheista kuten sota-aika, koulunkäynti, perinteiset työmenetelmät sekä
liikkuminen ja kulkureitit. Tieto on tallennettu digitaalisesti ja varmuuskopioitu useille
kovalevyille. Koottua materiaalia on äänitteinä, valokuvina, videoina, teksteinä ja muussa
dokumenttimuodossa yhteismäärän noustessa noin 800 tiedostoon ja 60 gigabittiin.
Videoaineiston yhteiskesto on noin kahdeksan tuntia. Osa siitä on esityskelpoista sellaisenaan
tai kevyesti editoituna. Vanhoja valokuvia on skannattu noin 200 kappaletta. Niistä on
tunnistettu tapahtumia, paikkoja ja henkilöitä, mikä on innostanut kymmeniä ihmisiä
kertomaan historiaan liittyviä muistojaan tai kysymään lisätietoja. Rakennuksia, niiden
ympäristöjä ja esineitä on dokumentoitu valokuvaamalla (n. 500 kpl) ja luetteloimalla.
Perinnehankkeen myötä on myös löydetty uudelleen lähihistoriaa esittelevä lyhytelokuva,
Kari Kemppaisen Ylä-Vieksin neljä vuodenaikaa vuodelta 1992. Muutakin vielä hankittavaa
elokuva-aineistoa on tullut hankkeen tietoon. Samoin on löydetty ja saatettu digitaaliseen
muotoon hankkeessa hyödynnettäviksi 12 kpl c-kasetteja, joiden sisältönä on Tampereen
yliopiston 1970-luvulla teettämiä haastatteluja Vieksin alueelta.
Vieksin perinne- ja historiatiedon alustavanakin suoritettu talteenotto on varmistamassa, että
tieto säilyy ja tulee hyödynnettäväksi. Perinne -osahankkeen alustavassa vaiheessa on
korostettu kerättävän raakatiedon määrää lopullisen viimeistelyn ja hyötykäytön
kustannuksella. Ratkaisuun on päädytty varhaisimpia omakohtaisia tietoja muistavien
henkilöiden korkean iän johdosta. Samansuuntainen painotus toteutunee vielä Wiexi Vie
-jatkohankkeessakin. Silti tietojen ja haastatteluiden muokkaus ja jalostaminen eri
tarkoituksiin on tehtävissä tarvittaessa koska tahansa. Kuva-aineisto on hyödynnettävissä
muun muassa postikortteja, julisteita, näyttelyitä ja muuta kaupallista käyttöä varten. Aineisto
on erinomaisen hyvin käytettävissä myös kyläkirjan tekemiseen ja julkaisemiseen. Siitä riittää
raaka-ainetta ohjelmatarpeisiin kylätalolle ja muihin tapahtumiin ja tilanteisiin.
Wiexi Vie on järjestänyt perinnetiedon keruukurssin ohjaajanaan tutkija Philip Donner. Kurssi
on antanut valmiuksia haastatteluiden tekemiseen ja kerättävän aineiston dokumentointiin ja
käsittelyyn. Wiexi Vie -jatkohankkeessa hyödynnettäviksi tarkoitetut taidot ovat hyödyllisiä
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monessa muussakin tilanteessa. Kaikessa vuoropuhelussa tarvitaan haastattelutaitoja ja
keskustelujen tallennusten litterointiin eli puhtaaksikirjoittamiseen perehtyminen on antanut
valmiuksia tarkkaan kuullun dokumentointiin.
Tekstiilityönopettaja Mervi von Matt on tehnyt perinnetekstiilitoimenpiteessä Ajatuksia
käsityöyrittäjyydestä maaseudulla - esiselvityksen. Toimenpidettä on toteutettu muun
muassa Kuhmon kansalaisopiston Ylä-Vieksillä ja Härmänkylässä järjestämien Erityiskäsityöt
-kurssien yhteydessä. Toimenpiteessä on tutkittu ja hankittu valmiuksia tuotteistaa
perinteistä vieksiläistä tekstiilidesignia. Esimerkinomaiseksi kehityskohteeksi on otettu
Huuhilon vanhan talon perinne-esineistöön kuuluvan "pussukan" koristekuvio. Sitä
hyödyntäen on kehitteillä tuotepaketti.

Kuva 4. Vieksiläisen designin elvyttäminen

Kuva 5. Työkalu ja tuotteet

Osahankkeessa on valmistunut ensimmäinen osa vedostettua ja pohjustettua valokuvaaineistoa pysyvää perinnenäyttelyä varten. Tekeillä on myös diaesitys. Näyttely tulee olemaan
yleisölle avoinna Koskenmäen koulun asuntolassa kesällä 2012. Sitä kehitetään jatkuvasti
liittämällä siihen muun muassa uusia valokuvia ja videoita. Jatkossa näyttelyyn liitetään myös
karttoja, joissa esitetään asutuksen leviämistä ja keskeisiä vesi- ynnä muita kulkureittejä
ennen varsinaisen tiestön valmistumista. Haastatteluissa ja vanhoja valokuvia skannattaesssa
on jo otettu huomioon mahdollisuus tehdä myöhemmin piirtämällä tai tietokoneavusteisesti
toteutettavat rekonstruktiot eräiden Vieksin vanhimpien tilojen nyt jo kadonneista

Kuvat 6. Korkealehdon talo
(Kuvat Ella Korhonen)

Kuva 7. Korkealehdon esineistöä

pihapiireistä, kuten Huuhilo-Pääkkölän suljetusta pihapiiristä 1900-luvun alussa. Näyttelyyn
voidaan tarvittaessa liittää hankkeessa dokumentoitua ja muuta esineistöä. Pienriistan
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metsästyksessä käytetty lisku on suunniteltu rakennettavan kesällä 2012 maastoon
nähtäväksi. Näyttelyaineisto tai osa siitä siirretään myöhemmin Vesantalolle sen
kunnostuksen valmistuttua.
Joulukuussa 2011 järjestetty perinnevalokuvien näyttely toimi samalla yhteisenä tiedonkeruuja ylösottotilaisuutena. Perinnetietoa on kerätty talteen muissakin yhteisissä tapahtumissa,
kuten Wiexi Vie -hankkeen avajais- ja toimintapäivässä toukokuussa ja Pääkkösten
sukukokouksessa elokuussa. Tämän hetkistä näyttelyaineistoa pidetään pieniltä osin esillä
myös eri tapahtumissa ja muissa yleisölle avoimissa tiloissa.
Osana perinnehanketta, ja kylätapahtumien kehittäminen mielessä, on osallistuttu Kuhmossa
27.11. 2011 järjestetyille Naisten messuille. Myös on Ylä-Vieksin kyläyhdistys osallistunut
osahankkeessa Kuhmon kaupungin kirjastossa järjestettyyn joulukuusen koristelukilpailuun,
jonka perinteitä kunnioittanut Ylä-Vieksin kuusi voitti ylivoimaisesti. Tämänkin voidaan katsoa
osaltaan ilmentävän, että tavoitellussa perinteen arvostamisen ja hyödyntämisen
edistämisessä ollaan oikealla tiellä.
Osahankkeeseen sisältynyt tervatoimenpide on jätetty suunnitelmassa esitettyjen varaumien
toteutumisen johdosta myöhemmin uudelleen arvioitavaksi ja mahdollisesti toteutettavaksi.
Metsähallituksen suorittama muinaismuistokohteiden inventointi hallinnoimillaan alueilla
Vieksillä edistää toimenpiteelle asetettuja tavoitteita.

4.2 Kylätalon kehittäminen
Toimenpiteet:
1. Vesantalon kunnostuksen koordinointi, organisointi ja rahoituksen hankinta
2. Vesantalon kunnostuksesta ja tulevasta käytöstä kertova informaatiotaulu
3. Vesantalon ympäristötyöt liikenteen sujuvoittamiseksi, viihtyvyyden lisäämiseksi ja
turvallisuuden varmistamiseksi
4. Opastaulun pystytys Vesantalolle Vieksin ja Wiexi Vie -hankkeen ja sen tulosten
tunnetuksi tekemistä varten
5. Jatkuvien kylätapahtumien kehittäminen
6. Vesantalon käytön suunnittelu ja toteuttaminen
7. Vesantalon hyödyntäminen kyläläisten kohtaamispaikkana ja erilaisten omien ja
muiden järjestämien tapahtumien järjestämispaikkana

Kuva 8. Vesantalo 4.6.2011 ennen kunnostustöiden aloittamista
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4.2.1 Vesantalo tapahtumakeskuksena
Urheiluseura Ylä-Vieksin Vesa ry rakensi 50-luvulla lähes yksinomaan talkoilla toimintansa
tukikohdaksi Vesantalon1, jota laajensi myöhemmin molemmista päistä. Rakennuksesta on

Kuva 9. Vesantalon kunnostustalkoot 1980-luvulla

pidetty hyvää huolta, minkä ansiosta se on säilynyt hyvin ensimmäiset 60 ikävuottaan.
Kulttuuritapahtumia on Vesantalolla järjestetty aikaisempina vuosikymmeninä tiuhaan.
Kyläläiset ovat kirjoittaneet näytelmiä, näytelleet ja istuneet katsomossa. Kesäjuhlissa on ollut
ohjelmaa laidasta laitaan, kansainvälistä korkeakulttuuria unohtamatta.

Kuva 10. Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin konsertti Vesantalolla 1980-luvulla

1

Osoitteessa Hyrynsalmentie 1520, 88730 Ylä-Vieksi.
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Vesantalolla ja sen urheilukentällä luonnollisesti on urheiltu ahkerasti, mutta suurimmat
kansanjoukot ovat veträäneet Vesantalon tanssit. Vesantalolla on seudulla legendaarinen
maine. Siellä on tapahtunut paljon. Tämä näkyy ja kuuluu nyttemmin suurena kiinnostuksena
rakennuksen kunnostushanketta ja toiminnan kehittämistä kohtaan, mikä on omiaan
yhdistämään ja aktivoimaan ihmisiä.
Vesantalosta kehitetään kyläläisten kohtaamispaikka sekä kylä- ja muiden tapahtumien
pitopaikka. Siellä järjestetään näyttelyitä, seurakunnallisia tilaisuuksia ja seminaareja.
Vesantalolla tullaan kuntoilemaan.
Kylätaloksi kehitettävän Vesantalon kunnostustyö ei sisälly Wiexi Vie -hankkeeseen.
Hankkeessa on sitä tuettu suunnitelmanmukaisesti ja rajoitetusti rahoituksen hankinnalla ja
aloitetuilla ympäristötalkoilla.
Itse kunnostustyö on edennyt suunnitellusti kesän 2011 alkukangertelun jälkeen. Sitä on
Wiexi Vie:n toimesta organisoitu ja koordinoitu Suomen Kotiseutuliiton, Kainuun Museon,
Kuhmon kaupungin rakennusvalvonnan, suunnittelijoiden ja Hyrynsalmen Iskun talon
toteuttajien kanssa.
Ylä-Vieksi kyläyhdistys on saanut kunnostukseen Suomen Kotiseutuliitolta 25 000 euron
suuruisen avustuksen vuonna 2011 ja helmikuussa 2012 uudelleen samansuuruisen summan
vuodelle 2012. Yhdistyksessä luotetaan, että jatkokin sujuu mallikkaasti, ja varaudutaan
kunnostuksen toteuttamiseen vielä useiden lisävuosien ajan. Vasta kunnostuksen edetessä
toteutettavien teknisten ratkaisujen, kuten etä- tai älykäytön suunnittelu ja kehittäminen on
ollut tarkoituksenmukaista jättää myöhempään vaiheeseen. Lisäksi Vesantaloa on esitetty
Kuhmossa toteutettavan valokuituverkon tukipisteeksi, mikäli kuitu vedettäisiin kyläverkkona.
Lisärahoitusmahdollisuuksia on tunnusteltu muun muassa Elävä Kainuu Leader ry:ltä, niin
sanottujen yty-töiden osalta Kainuun ELY-keskukselta ja Kuhmon kaupungilta ja niitä tullaan
etsimään myös muilta tahoilta. Lisäksi kehitetään omarahoitusmahdollisuuksia. Vesantalon

Kuva 11. Vesantalon katteeksi tulee galvanoitu konesaumapelti
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kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet ja korkea juhlasaliosa on saanut uuden
museoviranomaisten hyväksymän galvanoidun konesaumakaton. Rakennuksen sisällä ei
rakennustöitä ole vielä tehty.
Vesantalolla on jo orastavaa vuokrauskysyntää. Myös muusikkopiireistä on saatu innostunutta
palautetta, talkoohenkeä myöten. Voidaan luottaa, että Vesantalon toiminnan kehitystyö
johtaa tilojen hyödyntämiseen muun muassa seuraavilla tavoilla: näyttelyiden toteuttaminen,
tanssi- ja liikuntatoiminta, myyjäisten yms. järjestäminen, erilaisten yleisötilaisuuksien
pitäminen, seminaarien järjestäminen ja tilojen vuokraaminen ulos. Toiminnot mahdollistavat
tulevaisuudessa Vesantalon ylläpidon ja edelleen kehittämisen.
Tiloja otetaan tilapäiseen kunnostushanketta haittaamattomaan tapahtumakäyttöön jo kesän
2012 kuluessa. Oppia ja kokemusta valmiuksien ja teknisen tiedon hankkimiseksi on saatu
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja sellaisia muualla järjestämällä. Joululaulutilaisuudet,
pääsiäis- ja eräkirkko, kaivosseminaari, Oulu-Arkangel -tapahtuma (Barens Link), luontoillat,
hyvinvointi- ja liikuntapäivät ja lukuisat kauempanakin järjestetyt maaseudun kehittämiseen
liittyvät opintomatkanluonteiset seminaarit ovat antaneet aineksia Vesantalon toiminnan
kehittämiseen. Järjestettyjen kylätapahtumien määrä on ylittänyt roimasti suunnitelmassa
kaavaillun. Vesantalon tapahtumista ja muusta käytöstä on selvästikin tulossa luonnostaan
kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita kokoava perinne Vieksille.

4.2.2 Metsäpeuratiedon keskus
Vesantalolle perustettavan metsäpeuratiedon keskuksen toteutumista on Wiexi Vie
-hankkeessa edistetty lukuisissa yhteyksissä muun muassa osallistumalla aiheeseen liittyviin
tilaisuuksiin. Sitä on tehty tiettäväksi asianmukaisten viranomaisten piirissä. Hankkeessa on
verkostoiduttu muun muassa tapaamalla asiantuntijoita. Kansainvälisiä yhteyksiä on avattu
suoraan ja yhteistyöhankekuvioissa Venäjän puolelle. Internetissä ja muualla julkaistua
aineistoa on hyödynnetty tietolähteenä. Keskuksen ensivaiheen tarpeita on otettu huomioon
tilavarauksissa suunniteltaessa Vesantaloa. Viranomaisiin, kuten Riista- ja kalatalouden
Metsäpeuran Kainuun kanta 1995-2012
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Kuva 12. Metsäpeuran Kainuun osakannan vaihtelu vuosina 1995-2012
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tutkimuslaitokseen, Kainuun ELY-keskukseen, Kuhmon kaupunkiin, Ystävyyden puistoon ja
ministeriöihin on pyritty vaikuttamaan aloitteilla, kirjoituksilla ja erilaisilla esityksillä lajin
suojelun, hyödyntämisen ja esille tulon tehostamiseksi. Samalla on edistetty Ylä-Vieksin
kyläyhdistyksen tavoitetta saada metsäpeuratiedon keskus laajennetuksi myöhemmässä
vaiheessa valtakunnalliseksi. Eikä sovi unohtaa, että "sivutuotteena" ovat luontomatkailun
edellytykset, kansalaisvaikuttamisen osaaminen ja kylien välinen yhteistyö tulleet edistetyiksi.
Wiexi Vie on toiminut syksyllä 2011 aloitteentekijänä hakuvalmistelussa olevassa metsäpeuraaiheisessa Karelia ENPI -rahoitteiseksi suunnitellussa hankkeessa. Sen toteutukseen pyritään
Suomen puolella ja Venäjän Karjalassa syksystä 2012 lähtien. Hanke sijoittuu uusiutuvat
luonnonvarat -teeman alle. Metsäpeura on riistaeläin ja vaikkapa matkailun vetonaulana se
uusiutuu niin kauan kuin säilyy. Metsäpeuratiedon keskuksen perustaminen Vesantalolle tai
muualle Vieksille ja luontomatkailu liittyvät tähän ENPI -hankesuunnitelmaan.

4.2.3 Muut toimenpiteet
Vesantalon kunnostuksesta ja tulevasta käytöstä kertovan informaatiotaulun toteuttaminen
on jätetty Wiexi Vie -jatkohankkeessa tehtäväksi sen johdosta, että vuoden 2011 aikana
tehdyt rakennustyöt siirtyivät myöhäsyksyyn.
Sama koskee opastaulun pystytystä Vesantalolle tai muualle alueelle Vieksin ja Wiexi Vie
-hankkeen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä varten. Hankkeessa on hyödynnetty olemassa
olleita ja varta vasten pystytettyjä opastauluja ja tilapäistä tiedotustilaa hankkeen
toimipisteellä ja muualla hankealueen kylillä. Vuosangankylän kylätoimikunta on pystyttänyt
uuden opastaulun tarkoitusta varten Vuosangantien ja Vuosanganvaarantien risteykseen
samalla kun Härmänkylän ja Hietaperän sekä Koskenmäen valmiit ilmoitustaulut on otettu
käyttöön. Suureksi puutteeksi niin Wiexi Vie:n kuin oletettavasti monen muun tarpeen
kannalta on havaittu ilmoitustaulun tai kahdenkin puuttuminen Juonnon kylältä ja
vähäisemmin Ala-Vieksiltä.
Jokaisesta järjestetystä merkittävämmästä tapahtumasta on tiedotettu ammattitasoisilla
julisteilla, jollaiset on kiinnitetty jokaiselle edellä mainituista ilmoitustauluista sekä
vaihtelevasti muualle ja jotka on asetettu nähtäville www.vieksi.fi -sivuille. Hankkeen
näkökulmasta on kyseiselle suunnitelmanmukaiselle opastaululle asetettu tavoite hyvinkin
saavutettu.
Vesantalon ympäristössä on tehty talkoovoimin alustavia töitä liikenteen sujuvoittamiseksi,
viihtyvyyden lisäämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Aluetta on siivottu, raivattu ja
tasoitettu ja kunnostushankkeessa tarpeellisten työmaa-alueiden valmistelua on suoritettu.
Vesantalon ympäristön ja maiseman viihtyisyys ja kehittämisedellytykset ovat kärsineet E.ON
Kainuun Sähköverkko Oy:n syksyllä 2011 toteuttamasta sähkölinjan siirrosta Vesantalon
kohdalla metsästä Hyrynsalmentien varteen Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen ja Wiexi Vie:n
ankarasta vastustuksesta huolimatta. Toimenpiteessä on hakattu suurin osa tien
länsipuolisesta aarniometsäkaistaleesta, jonka kylän kulttuurimaisemaa ymmärtänyt ja
arvostanut tilan omistaneen Kajaani Oy:n Kuhmon piirikonttorin johtaja A. Karikko oli 50luvulla vartavasten säästättänyt kyläläisten ja kulkijoiden iloksi. Ajat ja arvot ovat näköjään
muuttuneet. Tapahtunutta valotetaan tarkemmin jäljempänä kansalaisvaikuttamisen
osahankkeen tarkastelussa. Asiaa on tuotu lisäksi laajasti esille hankkeen toisessa
väliraportissa.
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4.3 Palvelutarveselvitys
Toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.

Väestörakenteen kartoitus
Palveluiden kartoitus
Palvelutarpeiden kartoitus
Palveluiden kehittäminen

Wiexi Vie -tukipäätöksessä on asetettu erityisehto: "Palvelutarve-, hyvinvointi- ja
terveysselvitys -osion toimenpiteiden toteutusjärjestelyt tulee toteuttaa Kainuun maakunta
kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden hyväksymällä tavalla."
Hankkeessa on näin menetelty.
Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa olivat palvelu-, hyvinvointi- ja terveysasiat yhtenä
kokonaisuutena. Tarkennusvaiheessa tämä jaettiin palvelutarveselvitykseksi ja hyvinvointi- ja
terveysselvitykseksi. Vaikka jako on johdonmukainen, on hankkeen toteutuksessa havaittu,
että osahankkeilla on niin merkittäviä yhtymäkohtia ja päällekkäisyyksiä, että ne ovat
käytännössä nivoutuneet toisiinsa ja näinollen on niitä osin yhdistelty, mikä ilmenee tästä
raportista. Wiexi Vie -jatkohankkeen suunnitelmassa on niille annettu yhteisotsikoksi Sujuva
arki.
Wiexi Vie -hankealueen asukkaiden määrä ikäryhmittäin ja tarpeellisesti muuten jaotellen
(lapset, nuoret, työikäiset, vanhukset, sukupuoli) on kartoitettu. Samalla on saatu selvyyttä
asukkaiden pääasiallisesta sosioekonomisesta asemasta (kotona, työssä, työtön, yrittäjä,
eläkkeellä jne.) Hankkeen kohderyhmäksi on tarkentunut hankkeen alkuvaiheessa noin 450
Vieksillä asuvaa henkilöä. Väestö on ikääntynyttä ja kehitys on jatkunut todennäköisesti
samaan suuntaan. Muutoksesta ei ole saatu julkista tilastotietoa. Käyttökelpoiseksi hankkeen
tulosten indikaattoriksi ei tiedosta olisikaan.
Wiexi Vie -ikäjakauma (%) 31.12.2009
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Kuva 13. Vieksin kylien asukkaiden ikärakenne Wiexi Vie -hankkeen alussa 31.12.2009
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Kylien välillä on selviä eroja väestörakenteessa. Hietaperä on ikärakenteeltaan
tasapainoisempi kuin muut Wiexi Vie -kylät. Siellä toimii 3-opettajainen ala-aste, yksi
harvoista Kuhmossa jäljellä olevista, ja kylä on lähimpänä kuntakeskusta. Vuosangan
väkimäärä on pieni, mistä johtuen kylän muutaman lapsiperheen vaikutus näkyy piikkinä sen
ikärakenteen kuvaajassa.
Osahankkeessa on selvitetty Vieksillä ja vieksiläisille tarjolla olevia palveluita sekä on
tunnistettu palveluiden puutteista ja vähäisyydestä sekä palveluiden etäisyydestä johtuvia
eriarvoistavia tekijöitä. Kuhmon kaupunki järjestää asiointiyhteyksiä ja Kainuun maakunta
-kuntayhtymä sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten palveluseteleitä, omaishoidon tukea ja
perhehoitoa. Takuueläkekysymykseen on perehdytty ja siinä järjestetty rajallista neuvontaa.
Tarjolla olevia hyvinvoinnille tärkeitä kauppapalveluita on selvitetty.
Palveluita ja niiden tarvetta on kartoitettu erityisesti 75+ -ikäryhmään kohdistetussa
selvityksessä, jonka loppuraportti Hyvinvointi- ja terveys -esiselvitys toimii Vieksillä yhtenä
opasteena jatkotyössä.
Huoletti % vastaajista
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Toimintakyvyn heikkeneminen esim. sairastumisen vuoksi

Taulukko 1. Yleisimmät huolenaiheet Vieksillä 75+ -ikäryhmässä

Kotiapupalveluiden huutavan tarpeen esille tulo ei ole ollut yllätys. Tilanteen helpottamiseksi
ja työtilaisuuksien lisäämiseksi on Ylä-Vieksin kyläyhdistys palkannut hankkeen toteutusaikana
kaksi kotiaputyöntekijää. Polttopuita ja muita ulkotöitä on kylätyöntekijä tehnyt 2.5-6.9.2011.
Siivousta ja muita tavanomaisia kodin töitä tekevä 15.8.2011 aloittanut työntekijä jatkaa
tehtävässään 15.6.2012 asti. Työntekijöiden tekemä työ on osaltaan edistänyt etenkin
vieksiläisten ikäihmisten mahdollisuuksia asua, elää ja toimia kotiseudullaan.
Mainitussa esiselvityksessä on paljastunut erityistarpeita, joista huolehtiminen pitäisi voida
ottaa käytännöksi viipymättä. Tällainen on esimerkiksi tarve varmistua, että sairaalajaksolta
kotiutuja saatetaan kotiin asti ja varmistutaan asioiden rullaamaan lähdöstä. Mikäli omainen
tai muu läheinen ei olisi siitä huolehtimassa, tulee hoitohenkilöstön se tehdä.
Esiselvityksen edetessä on havaittu, että ei todellakaan ole aina yksinkertaista tunnistaa
yksityisyyden kunnioituksen ja salassapitovelvollisuuden ja toisaalta lähimmäisestä
vastuunottamisen välistä rajaa. Tämä hankaloittaa esimerkiksi vieksiläisen naapuriavun
antamista ja kehittämistä. Joskus kansalaiset saattavat tuntea tarvetta puuttua asioihin,
esimerkiksi epäillessään vanhuksen pahoinpitelyä perhepiirissä, mutta puuttumiskeinoja ei
ole aina helppo löytää. Tilanteisiin liittyy myös turvallisuusriskejä, mikä on tiedostettu ja
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epäilemättä vaikuttaa harkintaan. Asia on tärkeä ja tulisi ohjeistaa siten, että neuvoista olisi
kylätasolla hyötyä.
Vaikeasti työllistyvien työmahdollisuuksia on selvitetty ELY-keskuksen TE-toimiston kanssa ja
niitä edistetty muun muassa varaamalla ns. yty-työvoimaa hankealueen työkohteisiin, kuten
Vesantalon kunnostukseen ja vastaaviin töihin. Syrjäytyneiden palvelutarpeita on alustavasti
selvitetty. Heidän pärjäämistä on rajoitetusti edistetty ja heidän asioiden hoitoon
viranomaisten toimesta on perehdytty.
Wiexi Vien näkökulmasta voidaan pitää harmillisena, etteivät hankealueen toimijat voi saada
työvoimahallinnolta suoraan tietoja alueen työttömistä. Todelliset tiedon esteet tulisi
selvittää ja avoimuuden lisäämiseen pyrkiä.
Kolmannen sektorin kehittämiä hyviksi ja vähän huonommiksikin havaittuja kyläpalveluita on
selvitetty tutustumalla muun muassa Kuhmon työttömien yhdistys ry:n palveluihin ja PALKE
-hankkeeseen, osallistumalla useisiin seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä olemalla
yhteydessä naapurikuntien kylien kanssa. Wiexi Vie:ssä ei ole ehditty tutustumaan riittävästi
muualla Suomessa toteutettuihin kyläpalveluihin.
Yhteiskunnan tukeman palvelutarjonnan hyödyntämiseksi on Wiexi Vie etsinyt keinoja.
Selvityksen eräänä tuloksena on Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen rekisteröityminen kuntayhtymän
yksityiseksi sosiaalipalvelutuottajaksi veteraanien tukipalveluihin. Siihen avautui mahdollisuus
1.10.2011 voimaan tulleen yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) myötä.
Alueen veteraanit ja heidän leskensä voivat sen ansiosta aikaisempaa huomattavasti
edullisemmin hyödyntää kuntayhtymän myöntämää veteraanien palveluseteliä tilaamalla
yhdistyksen tarjoamaa ja tuottamaa kotiaputyötä.
Kuntayhtymän Kuhmo-Sotkamo -seudun kotihoitoyksikölle on selostettu 75 vuotta
täyttäneiden vieksiläisasukkaiden tarvitsemaa kotihoitoa. Palveluiden saatavuudessa Vieksille
asti on havaittu olevan kohtuutonta epätasa-arvoisuutta. Kuhmon kaupunkitaajamassa
saadaan palveluita jopa hyvin, syrjäseuduilla vain huonosti tai ei ollenkaan. Tähän on pyritty
vaikuttamaan kohentavasti parannusehdotuksin ja muun muassa järjestämällä edellä
mainittua kotiapupalvelua paikallisesti. Asian selvittäminen jatkuu Wiexi Vie
-jatkohankkeessa. Myöskin on Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitoasiantuntijoiden
kanssa järjestetty Vieksillä tiedonvaihtotilaisuus.
Niin sanottujen ennakoivien kotikäyntien tarjontaa ja tarvetta on selvitetty. On havaittu, että
vieksiläisasiakas saattaa kokea usean yhtäaikaisen työntekijän "tupatarkastuksen"
tungettelevaksi. Koetaan, että henkilökohtaisempi lähestyminen olisi parempi tapa, mikä
saattaisi mahdollistaa käyntikertojen lisäämisen. Tähänkin asiaan puututaan Vieksillä jatkossa.
Hyvinvointi- ja terveys -esiselvityksen tuloksena ja palveluiden kehittämiseksi on aloitettu
terveydenhoitaja-kehittäjän hakeminen hankealueelle. Vakiintuneiden toimintamallien ja
paikallisesti luovasti toimimisen välisiä eroja tulee selvittää. Kehittäjäroolissaan tulee valituksi
tuleva henkilö osallistumaan muun muassa hyvien käytäntöjen ja etäpalveluiden
kehittämiseen. Kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, mutta myös
asiakkaan kokeman palveluarvon pitää olla merkityksellinen kriteeri toimintamallin
onnistuneisuutta arvioitaessa.
Vanhusten palveluprofiili alueella on selvitetty edellä mainitussa esiselvityksessä. Varsinaisten
sosiaali- ja terveyspalveluiden tarkastelun ohella on siinä selvitetty muun muassa kyläläisten
opastustarpeita lomake- ym. paperiasioissa asioitaessa viranomaisissa. Kaikenkaikkiaan on
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palvelutilanteen parantamiseksi nähty tarpeelliseksi järjestää informaatio- ja teemapäiviä.
Toimintamallia on tarkoitus edistää terveydenhoitaja-kehittäjän työn yhteydessä.
Mainitulla esiselvityksellä on myös kartoitettu palveluiden tarvitsijoiden tiedon tarve ja
osaaminen palveluetujensa omatoimisessa hyödyntämisessä ja hakemisessa. Erityisesti on
selvitetty ja edistetty ikäihmisten tarpeita ja mahdollisuuksia selvitä palveluverkon, läheisavun
ja muun tuen turvin mahdollisimman pitkään kotonaan, valtakunnallisen tavoitteen
mukaisesti. Tarpeellista koulutusta ja tiedotusta on järjestetty asiantuntijoiden kanssa muun
muassa useissa tapahtumissa. Niissä on korostettu ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä ja
ihmissuhteiden merkitystä sosiaalisen turvan tuottajana. Tapahtumista mainittakoon
toukokuussa 2011 järjestetty Avajaiset & Toimintapäivä ja siihen liittyneet Kajaanin AMK:n
opiskelijoiden suorittamat kenttätyöt ja joulukuussa 2011 pidetty Kuulopäivä. Tapahtumista
on tiedotettu www.vieksi.fi -nettisivuilla, tiedotteilla, julisteilla ja sähköpostitse.

Kuva 14. Wiexi Vie:n avajais- ja toimintapäivä 25.5.2009

Kuva 15. Toimintapäivää

Kuva 16. Wiexi Vie -kuulopäivän neuvontahetki 1.12.2011

Kuva 17. Tiedon keruu avajaisissa

Wiexi Vie -selvityksissä on todettu, että kyläturvallisuusosiossa kaivataan lisäselvityksiä,
muualla olemassa olevaan2 ja uusimpaan kertyvään tietoon huolella perehtymistä ja sen
2

Ks. esimerkiksi: Turvallisuussuunnitelma Kainuun ja kainuulaisten turvallisuuden edistämiseksi, Kainuun
maakunta -kuntayhtymä, 2008. Sen kyläturvallisuuden edistämiseksi tarkoitetun osan toimenpiteitä tai tuloksia
ei Vieksillä ole vielä käytännössä nähty.
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hyödyntämistä. Näistä seikoista johtuen ja resurssien käytön järkevöittämiseksi on Vieksin
turvallisuussuunnitelma katsottu tarkoituksenmukaiseksi laatia yhtenä kokonaisuutena ja näin
ollen myös turvarenkaan perustamisesta huolehtia vasta suunnitellussa Wiexi Vie
-jatkohankkeessa. Eräitä yksittäisiä parannuksia on Vieksillä kuitenkin toteutettu, kuten
liikenneturvallisuuden edistämistä vaarallisten näkemäesteiden poistolla talkootyönä.
Wiexi Vie on kartoittanut muun muassa työssä, työttömänä tai osa-aikaeläkkeellä olevat ja
muut mahdolliset Vieksin suunnalla asuvat sosiaali- ja terveysalan osaajat ja heidän
mahdollisuutensa osallistua hoiva- tai muiden palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen tai
vapaaehtoistyöhön. Sen sijaan että työhallinnon kanssa olisi arvioitu tällaisten henkilöiden
koulutus- ja kurssitustarpeita ja pyritty ratkaisemaan puutteita "pitkällä kaavalla", on Wiexi
Vie päätynyt kehittämään alaa hakemalla tehtävään kokeneen alan ammattilaisen.
Vieksin ikäihmisillä ja monilla muillakaan ei ole omaa autoa, mikä muodostuu helposti
ongelmaksi pitkien etäisyyksien kylällä. Matkaa kuntakeskukseen on Wiexi Vie -alueelta
lyhyimmillään vain noin 15 km, mutta kaukaisin asukas matkustaa sinne 60 kilometrin päästä.
Kuhmon kaupunki on tarjonnut syrjäkylille asiointiyhteyksiä jo ennen Wiexi Vie:n aikaa. Niistä
vain on ollut vaikeaa saada tietoa ja tolkkua. Vasta paljolti Wiexi Vie:n toimeliaisuuden
ansiosta ovat Vieksin asukkaat saaneet ymmärrettävän, heitä palvelevan tiedon julkisista
kulkemismahdollisuuksista Vieksiltä Kuhmoon ja takaisin. Tiedot asiointiyhteyksistä ovat
tulleet parempaan reilaan hankkeen ja Kuhmon kaupungin kuljetussuunnittelijan hyvän
yhteistyön ja Wiexi Vie -hankealueella toteutetun paremman tiedottamisen myötä. Myös
Kuhmon kaupungin oma tiedottaminen on kohentunut asiassa. Se on selkeämpää ja
asiointiyhteyksien aikataulut ja toimintaohjeet julkaistaan nyt myös kaupungin nettisivuilla.
Lisäksi on hyötyä ollut kuntayhtymän kuljetuspäällikön neuvoista.
Wiexi Vie on korostanut kansalaisvaikuttamisen ja osallistumisen hengessä alhaalta-ylös ja
suoraan asiaan lähestymisen paremmuutta yhteistyössä viranomaisten kanssa. Erityisesti
maakunnallisen sote -viranomaisen kanssa on rakennettu suoraa yhteistyötä. Siinä tähdätään
perimmältään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon siten, että
hankkeessa saaduista kokemuksista syntyisi käytäntöjä, joissa otettaisiin huomioon Vieksin
kaltaisten alueiden asukkaiden tarpeet ja toiveet heidän itsensä kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla.
Wiexi Vie on edistänyt ja kehittänyt usean kylän yhteisistä paikallisista tarpeista lähteviä ja
paikallisessa ohjauksessa toteutuvia terveys- ja hyvinvointipalveluita. Pidemmän tähtäimen
tavoitteena on yhdistää paikallinen toiminta uusiin teknologioihin. Valokuituyhteyksien ja
uuden tekniikan hyödyntämiseen on hankkeessa kehitetty valmiuksia.
Hankkeen resurssien puitteissa on huolehdittu, että Vieksin alueen tietoliikenneyhteydet
kohentuisivat asianmukaiselle tasolle (ks. laajakaista-osio, s. 32). Etäpalveluiden yleisen
kehityksen ja alan paikallisten kehitystarpeiden johdosta on Wiexi Vie pyrkinyt edistämään
valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutumista Kuhmossa siten, että verkon
kattavuus tulisi mahdollisimman täydelliseksi. Valokuituverkon kattavuuden tärkeyttä on
korostettu muun muassa sote-näkökulmasta. Asukkaiden tietoisuutta uudesta teknologiasta
ja valmiuksia sitä omaksua on alustavasti edistetty muun muassa Koskenmäelle vedetyn noin
puolen kilometrin pituisen demo-valokuitulinjan avulla.

http://maakunta.kainuu.fi/general/Uploads_files/Julkaisut/Sarja%20d/d35_turvallisuussuunnitelma.pdf
(10.4.2012.
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Wiexi Vie katsoo, että palveluiden toteutumisesta on huolehdittu hankesuunnitelman
mukaisesti ja siinä määrin kuin se on hankkeen avulla ollut mahdollista ja mielekästä.

4.4 Hyvinvointi- ja terveysselvitys
Toimenpiteet
Terveyden ja hyvinvoinnin peruskartoitus
Kohdennettu terveys- ja hyvinvointikartoitus
Palautteen antaminen asukkaille
Vieksin alueen kaivojen kuntoselvitys (Kainuun maakunta -kuntayhtymä /sote
/ympäristöterveydenhuolto)
5. Työmahdollisuuksien lisääminen
6. Esitelmätilaisuudet

1.
2.
3.
4.

4.4.1 Yleistä
Vieksin alueella on hankkeessa toteutettu pääosin 75 vuotta täyttäneiden ryhmään
kohdistettu Hyvinvointi- ja terveys -esiselvitys, johon jo edellisessä kohdassa on viitattu.
Esiselvitys on toiminut samalla perusterveyden ja hyvinvoinnin lähtötilannekartoituksena
mainitulle ikäryhmälle. Sillä on täsmennetty maakunnallista ATH-kyselyä3 kylätasolle Kainuun
olosuhteissa Kainuun maakunta -kuntayhtymän sote-toimialan esittämän toiveen mukaisesti.
Kun selvityksessä on tavoiteltu ATH -vastaavuutta ja lisäksi muutamiin erityiskysymyksiin on
haluttu saada selkoa, on kyselystä tullut laajahko.
Esiselvitys on toteutettu haastattelumuotoisena hyvinvoinnin ja perusterveyden tilasta kuvan
antavana kyselynä. Se on osoittautunut laajuudestaan ja osittain myös kysymysten luonteesta
johtuen tutkimuksen kohteena olleelle ikäryhmälle raskaanpuoleiseksi. Tuloksiltaan esiselvitys
kuitenkin vastaa tarkoitustaan erinomaisesti. Silti voidaan todeta, että yleensäkin
vastaavanlaisia kyselytutkimuksia vastaavissa olosuhteissa tehtäessä tulisi harkita kysymysten
räätälöintiä, missä otettaisiin huomioon paikalliset tarpeet, tavat ja elämänkokemukset sekä
tehtävän mitoittaminen kohtuulliseksi.
Esiselvitystä varten on suunniteltu ja laadittu kyselylomake, jolla terveyden lähtötaso on
selvitetty. Kartoitus on perustunut vastaajien omaan arvioon, mutta myös objektiiviseen
selvitykseen muun muassa terveydestä, ravinnosta ja hyvinvoinnista. Kenttävaiheen
toimenpide on toteutettu huhti-toukokuussa 2011 yhteistyössä Kajaanin AMK-Myötätuulen4
opiskelijoiden kanssa.
Kyselyn suorittamisen ohella on esiselvityksessä toteutettu terveyttä, toimintakykyä,
hyvinvointia ja ravintoa koskevia mittauksia ja neuvontaa. Asukkaat on pyritty saamaan
mukaan ehkäisevään toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten arviointiin.
Ikääntyneemmän asukasryhmän pääasialliset ongelmat ja myös mallillaan olleet asiat ovat
tulleet esiselvityksessä esille. Selväksi on tullut sekin, että yksittäistapauksissa saattaa jopa
vakavia ongelmia jäädä havaitsematta, kun kysely tehdään kaavamaisesti ja haastatellulle
3

4

ATH = Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. Tutkimuksen
ensimmäinen vaihe on suoritettu vuonna 2010 Turussa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/ath (10.4.2012).
"Myötätuuli on Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys ja liikunta-alan oppimisympäristö ".
http://www.kajak.fi/suomeksi/Tyoelamapalvelut/Hyvinvointipalvelut/Myotatuuli.iw3 (10.4.2012).
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ventovieraiden henkilöiden tekemänä. Jokaiselle esiselvityksessä haastatellulle on heistä
monille vanhastaan tuttu osahankevetäjä toimittanut etukäteen henkilökohtaisesti tietoa
selvityksestä. Yleistuntumaksi on jäänyt, että eri kierroksilla saaduista vastauksista päädytään
osin toisistaan poikkeaviin tuloksiin. Tämä koskee esimerkiksi turvattomuuden kokemista,
mistä kerrottiin vahvemmin tutulle.
Tulosten perusteella on arvioitavissa, että henkilökohtaisten tapaamisten tulisi sisältyä myös
suunniteltuun Vieksin syrjäytymisongelmien selvittelyyn. Vielä tuloksiltaan keskeneräisessä,
ihmisten omatoimiseen vastaamiseen perustuvassa kyläkyselyssä toistaiseksi saatu odotettua
vähäisempi vastausmäärä (noin 30 kpl) näyttäisi tukevan käsitystä, että ylipäänsäkin tietojen
saaminen vieksiläisiltä syrjäseudun asukkailta onnistuu parhaiten henkilökohtaisesti
tapaamalla.
Osa terveyden- ja hyvinvoinnin lähtötasokartoituksessa toteutetuista toimista on toteutettu
ilman ikäryhmärajoitusta. Kaikki halukkaat muun muassa saivat tilaisuuden terveydentilansa
testaamiseen terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja ravintoa koskevilla mittauksilla
toukokuussa 2011 järjestetyssä toimintapäivässä.
Ylä-Vieksillä on aloitettu hankkeen toimesta keväällä 2011 jumppapiiri. Kun havaittiin, että
palvelulla on huomattavaa kysyntää, sovittiin sen vetovastuun siirtymisestä Kuhmon
kansalaisopistolle, joka tulee jatkamaan toimintaa kevääseen 2012 saakka. Aktivoituneet
asukkaat ovat esittäneet Wiexi Vie:lle muidenkin yhteisten kuntoa ja virkistäytymistä
edistävien toimenpiteiden kehittämistä.
Osahankkeen tuloksena ovat vieksiläiset entistä tietoisempia hyvinvointinsa tilasta, sen
osatekijöistä ja niiden merkityksestä. Terveystietoisuus, todellinen yhdenvertaisuus ja
turvallisuuden tunne ovat alkaneet voimistumaan. Tunne itsestään ja läheisistään
huolehtimisen tärkeydestä on vahvistunut. Ihmisten kanssakäyminen ja huolenpito toisesta
on lisääntynyt. Hankkeen järjestämän kanssakäymisen myötä on syntynyt muun muassa
omaehtoisesti keskenään yhteyttä pitäviä "mummopiirejä".
Osahankkeen perimmäisenä tavoitteena on asukkaiden pystyminen halutessaan asumaan ja
tulemaan toimeen entistä pidempään omalla kylällään. On luonnollista, että työ on vasta
alkuvaiheessaan. Siinä on kuitenkin otettu ensimmäiset askeleet ja Wiexi Vie on onnistunut
tuomaan asian kyläläiskeskusteluun.
Kotona pärjäämistä on käytännössä edistetty muun muassa kotiapupalvelua järjestämällä ja
ryhtymällä alkuvuodesta 2012 hakemaan Vieksin alueelle terveydenhoitajaa, jonka tärkeänä
osatehtävänä tulee olemaan hankkeen tavoitteita tukevien parannusten kehittäminen.
Osahankkeen sisältöä on tarkennettu syksyllä 2011 ottamalla huomioon vuosille 2012-2013
suunnitellun jatkohankkeen tuolloinen tilanne. Arvioitiin, että Wiexi Vie:n loppuvaiheessa ei
enää ollut tarkoituksenmukaista suorittaa siihen suunniteltua lyhyttä terveydenhoitajaosiota
kehittämistehtävineen, vaan sisällyttää se suunniteltuun Wiexi Vie -jatkohankkeeseen
laajempana.
Vaikka asukkaiden viimeisen vieksiläisen elämänvaiheen olojen kohentumisessa edistyttäisiin
merkittävästikin, jää sitä seuraavan elämänvaiheen ajatteleminen vieksiläisille edelleen
vaikeaksi. Lopulta on monen kotoaan kuitenkin jonnekin lähdettävä. Lukuisissa esiselvitystä
seuranneissa vapaamuotoisissa keskusteluissa ovat asukkaat pitäneet paikallista ratkaisua
muita parempana. Tulos ei ole luettavissa esiselvityksestä. Voidaan pitää todennäköisenä,
että näin on käynyt, koska asiaa ei ole nimenomaisesti kysytty eikä sellaisen mahdollisuus ole
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tullut muu -kohdassa edes mieleen. Asian lisäselvittämisen ja edistämisen tulisi olla Wiexi Vie
-jatkohankkeen tärkeitä tehtäviä.
Ikäihmisille on jäänyt jossain määrin odottava kanta hankkeen hyvinvointiosiosta.
Kokonaisuuden hahmottamisessa on vielä tekemistä ja uutta asiaa on tullut vastaan hankkeen
loppuun saakka. Ihmiset ovat järkevästi poimineet hankkeesta itseään kiinnostavat asiat.
Koska pääosin 75+ -ikäryhmän testaus on suoritettu henkilökohtaisessa tapaamisessa, ovat
testatut saaneet henkilökohtaista palautetta testauksen hetkisestä kunnostaan suullisesti jo
paikan päällä. Tulosten perusteella on lisäksi arvioitu muun muassa seuraavien osioiden
sisällyttämistarvetta vuosille 2012-2013 suunniteltuun jatkohankkeeseen: liikunta- ja
ravintoryhmät, erilaisten liikuntalajien (esim. jooga) ja ideoiden esittely omatoimi- ja
ryhmäliikuntaan, (vertaistuki)liikuttajat ja heille järjestettävä koulutus. Päätökset
mahdollisesta sisällyttämisestä tehdään Wiexi Vie -jatkohankkeessa.

4.4.2 Hyvinvointi- ja terveys-esiselvitys
Hyvinvointi- ja terveys -esiselvityksen haastatteluvaihetta edeltäneitä Wiexi Vie:n omin
voimin käytyjä keskusteluja voidaan luonnehtia avoimiksi. Niissä käsiteltiin terveyttä,
hyvinvointia ja yleensäkin arjessa selviytymistä. Osa avoimuudesta on jäänyt ilmenemättä
myöhemmissä haastattelutuloksissa, mitä on syytä arvioida hankkeen jatkovaiheissa
tarkemmin.
Tutkimuksen mukaan suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä Vieksillä asumiseensa.
Esiselvityksen perusteella asuinympäristön haasteet liittyvät Vieksillä palveluihin, joihin
koetaan olevan pitkät etäisyydet sekä toisaalta huonoihin julkisiin liikenneyhteyksiin. Vaikka
asumismuotoon ja asuntoon ollaan hyvin tyytyväisiä, ikäihmisten asumiseen Vieksillä liittyy
myös haasteita. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että jos
vieksiläisvanhukset joutuisivat muuttamaan tai haluaisivat muuttaa pois kotoaan, tämä ei
juuri liity asuntoon sinänsä, vaan syynä olisi todennäköisesti toimintakyvyn, terveydentilan ja
oman kunnon heikkeneminen sekä sairastuminen. Tutkimuksen perusteella vieksiläisiä
ikäihmisiä myös huolettaa ylivoimaisesti eniten juuri sairastumisesta johtuva toimintakyvyn
heikkeneminen.
% vastaajista
Sairaus
Liikkumiseen liittyvät vaikeudet
Muistin heikkeneminen
Palvelujen puute
Asunnon heikko kunto
Muu

32
27
11
11
9
5

Taulukko 2. Yleisimmät vieksiläisten omatoimista kotona selviytymistä vaikeuttavat asiat 75+ -ikäryhmässä

Se, minne kotoa jouduttaisiin muuttamaan, on monelle vaikea ja kipeä kysymys.
Haastatteluvaihetta edeltävällä ennakkokierroksella käytyjen keskusteluiden perusteella
laitoshoidon ja palvelutalon sijaan monella vieksiläisellä on haaveena keskustassa oleva oma
pieni osake, joka olisi lähellä kirkkoa, sairaalaa ja toria. Myös kyselyn perusteella yhtenä
ryhmänä omin sanoin kerrotuista vastauksista erottui selvästi halu muuttaa Kuhmoon tai
yleensäkin ”keskustaan”, jonka voidaan varmasti vieksiläisten ikäihmisten tapauksessa ajatella
21

tarkoittavan juuri Kuhmon keskustaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että enemmistö
vieksiläisistä ikäihmisistä ei halua ensisijaisesti muuttaa niin sanottuun laitoshoitoon vaan
omaan asuntoon keskustaan lähemmäksi palveluita. Toisaalta on huomioitava, että valmiit
vastausvaihtoehdot ohjaavat vastaamista. Kysymykseksi jää, kuinka moni olisi halunnut
muuttaa Vieksillä sijaitsevaan hoivakotiin tai palvelutaloon, jos tällainen olisi ollut
vastausvaihtoehtona.

Muuhun paikkaan
Kunnalliseen / maakunnalliseen / yksityiseen hoivakotiin
Sukulaisten luokse
Palvelutaloon

% vastaajista
73
20
7
-

Taulukko 3. Minne mieluiten 75+ -ikäryhmän vieksiläinen muuttaisi, jos kotoa joutuisi muuttamaan pois

Vaikka ikäihmisten yksinäisyydestä puhutaan paljon, eivät vieksiläiset ole tutkimuksen
mukaan kovinkaan yksinäisiä. Tämä tuli esille myös kenttätutkimusvaiheen aikana käydyissä
keskusteluissa. Myöskään turvattomuus ei ole kyselyn perusteella kovinkaan yleinen ongelma
vieksiläisten ikäihmisten keskuudessa. Toisaalta vaikka vain harva vastaaja vastasi
haastattelutilanteessa kokevansa olonsa turvattomaksi, voidaan todeta, että tunne
turvallisuudesta on muuttunut, mistä kertoo esimerkiksi se, että harvassa talossa ovet ovat
enää päivisin auki tai lukkona ovessa on vain harjanvarsi, niin kuin joskus aikaisemmin.
Tutkimuksen mukaan tiettyjä lääkkeitä; särkylääkkeitä, verenpainelääkkeitä ja
kolesterolilääkkeitä syödään paljon. Myös terveydenhoitajaopiskelijat olivat panneet merkille,
että haastateltavien joukkoon mahtuu hyvin raskaalla lääkekuormalla olevia henkilöitä.
Lääkkeiden käytön suhteen esiin on selvityksen perusteella noussut kysymys siitä, onko
lääkkeiden käyttö kokonaisuudessaan hallinnassa ja onko lääkkeiden käyttöä tarkasteltu
kokonaisuudessaan ja riittävän usein terveydenhuollon henkilöstön taholta. Tutkimus antaa
viitteitä siitä, että lääkkeiden käyttö suhteessa diagnosoituihin sairauksiin ei välttämättä ole
aina tasapainossa. Kenttätutkimusvaiheessa syntyi myös hienoisia viitteitä siitä, että ihmiset
syövät sellaisiakin lääkkeitä, jotka eivät välttämättä tule esiin kysyttäessä. Merkille pantavaa
on myös, että lääkkeiden otto on monella vastaajalla muistin varassa. Lääkkeiden käytön
tarkastelussa on toki huomioitava, että kyselytutkimuksen perusteella saatu informaatio
lääkkeiden käytöstä samoin kuin todetuista sairauksista perustuu vastaajien itsensä

särkylääkkeitä
verenpainelääkkeitä
vitamini- ja/tai hivenainevalmisteita
kolesterolilääkkeitä
insuliinia tai muita diabeteslääkkeitä
unilääkkeitä
lääkkeitä vatsavaivoihin
astmalääkkeitä

reseptilääkettä %
vastaajista

lääkkeen käyttö yhteensä
% vastaajista

32
57
7
46
25
16
11
16

66
61
57
50
25
20
18
18

Taulukko 4. Eniten käytetyt lääkkeet viimeisen 7 päivän aikana vieksiläisten ikäryhmässä 75+
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kertomaan tietoon. Joka tapauksessa voidaan tutkimuksen perusteella sanoa, että lääkkeiden
käyttöä yleensä sekä suhteessa diagnosoituihin sairauksiin on syytä tarkastella ja arvioida
hankkeen jatkovaiheessa tarkemmin.
Vieksiläisillä ikääntyneillä esiintyy suhteellisen vähän flunssaa, mahatautia ja muuta
kausittaista sairastamista. Sen sijaan muita vaivoja ja erilaisia oireita on paljon enemmän.
Yleisimmin kärsitään erilaisista säryistä, kuten nivelsärystä, selkäkivusta ja päänsärystä. Myös
erilaisia sairauksia esiintyy melko runsaasti. Yleisimmäksi nousevat kohonnut verenpaine tai
verenpainetauti, kohonnut veren kolesteroli, selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus,
polven tai lonkan kulumavika ja sepelvaltimotauti.
Tutkimuksen mukaan vieksiläisten ikäihmisten voidaan sanoa olevan suhteellisen
hyväkuntoisia. He pystyvät suoriutumaan ja selviytymään suurimmaksi osaksi ilman apua
päivittäisistä askareistaan ja tekemisistään. Enemmistö vieksiläisistä arvioi myös itse
selviytyvänsä arkipäivän askareista ilman apua. Eniten apua tarvitaan talon lämmityksessä,
pihatöissä ja siivoamisessa, toisaalta myös kaupassa käynnissä ja ostosten teossa. Eniten
vaikeuksia arkipäivän askareissa ja toiminnoissa on kevyiden kotitöiden tekemisessä ja kodin
pienien korjaustöiden tekemisessä. Kaikkein yleisimpänä arkipäivän haasteena esille nousi
ehkä hieman yllättävästikin kuuloon ja kuulemiseen liittyvät asiat. Lähes 40 prosentilla
vastaajista oli vaikeuksia kuulla, mitä usean henkilön välisessä keskustelussa sanotaan. Tämä
saattaisi liittyä myös esimerkiksi palveluiden saamiseen ja lääkärin vastaanotolla asioimiseen
liittyviin ongelmiin.
Vieksiläisistä ikäihmisistä ovat monet tavanomaista liikunnallisempia, mihin myös Kajaanin
AMK:n terveydenhoitajaopiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota. Puolet vastaajista harrasti
liikuntaa useina päivinä viikossa ja 70 prosenttia vastaajista käveli ulkona vähintään kerran
viikossa. Toisaalta Vieksiltä löytyy sellaisiakin ikäihmisiä, jotka eivät harrasta tai voi harrastaa
ollenkaan liikuntaa tai joille ulkona liikkuminen on ylipäätään vaikeaa. Liikkuminen ulkona oli
yleensä ottaen vaikeampaa talvella kuin kesällä.

5 kertaa viikossa tai useammin
4 kertaa viikossa
3 kertaa viikossa
1–2 kertaa viikossa
harvemmin kuin kerran viikossa
en voi vamman tai sairauden vuoksi harrastaa liikuntaa

% vastaajista
23
11
16
18
7
25

Taulukko 5. Vähintään 20 minuuttia kestävän vapaa-ajan liikunnan harrastaminen

Erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluista yleisimmin käytettyjä ovat terveyskeskuslääkärin
vastaanotto, Kelan palvelut, sairaalan poliklinikka ja sairaanhoitajan vastaanotto
terveyskeskuksessa. Eniten ongelmia palvelun riittävyydessä on ollut kotipalvelun,
kotisairaanhoidon, omaishoidontuen, sotaveteraaneille tarkoitettujen palveluiden ja
terveyskeskuslääkärin vastaanottopalveluiden suhteen. Myös palveluiden saannissa eniten
ongelmia ilmeni kotisairaanhoidon, kotipalvelun, terveyskeskuslääkärin vastaanoton,
sairaanhoitajan vastaanoton tai muun tuen tai neuvonnan saamisessa. Terveyskeskuslääkärin
ja sairaanhoitajan vastaanoton suhteen yleisimpänä ongelmana näyttää olevan aikojen
saannin vaikeus, toisaalta myös palvelutarpeen vähättely. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun
suhteen ongelmaksi nousivat välimatkat ja se, ettei kotipalvelua tai sairaanhoitoa ollut tarjolla
tarpeeksi tai että sitä oli saatavana liian harvoin.
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Esiselvityksen mukaan suurin osa vieksiläisistä ikääntyneistä pystyy kattamaan menonsa ilman
vaikeuksia. Enemmistöllä tutkimukseen osallistuneista oli mielestään rahaa tarpeisiinsa
nähden riittävästi tai vähintään kohtuullisesti. Myös toimeentulotuen tarve oli hyvin vähäistä.
Toisaalta haastatteluvaiheen keskustelujen perusteella on myös mahdollista, että
toimeentulotuki on vieksiläisille vanhuksille vieras asia ja sitä ei osata hakea, vaikka osa
vanhuksista rimpuileekin toimeentulonsa rajoilla. Voidaan todeta, että Vieksillä turvaudutaan
yhteiskunnan tukimuotojen sijaan ennemminkin läheisiin. Läheisavun merkitys näyttää
ylipäätään korostuvan vieksiläisten ikäihmisten elämässä.
Kyselytutkimuksen perusteella esiin nousee palvelujärjestelmän terävöittämisen ja
neuvonnan lisäämisen tarve. Tärkeäksi ratkaisukeinoiksi palveluiden saantiin liittyviin
ongelmiin sekä yleensäkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntymiseen nousee
kokonaisvaltainen palveluohjaus, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen etsisi kuhunkin
ongelmaan parhaan mahdollisen ratkaisun ja tukikeinon. Palveluohjauksen kautta huoli
ikäihmisten ongelmista ja palveluiden saatavuudesta sekä kokonaisvaltaisen tiedon
olemassaolo kustakin ikäihmisestä myös siirtyisi läheisiltä ja etenkin ikäihmiseltä itseltään
ammattilaiselle.
4.4.3 Muut selvitykset
Kainuun maakunta -kuntayhtymä tekee EAKR -hankkeena 1.2.2011 - 31.8.2012 Haitalliset
alkuaineet Kainuun kaivovesissä -selvityksen. Hankkeen nettisivujen5 mukaan
"Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa mustaliuske- ja vihreäkivialueilla
sijaitsevien kaivovesien kemiallista laatua. Kaivovesinäytteistä tehtyjen
tutkimusten perusteella arvioidaan talousveden laatuun liittyviä terveysriskejä.
Lisäksi selvityksessä kerätään tietoa käytettävissä olevista keinoista
pitoisuuksien pienentämiseksi niin, että talousveden laadulle annetut
vaatimukset ja tavoitteet täyttyvät. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan
hyödyntää vesihuollon kehittämisessä sekä talousveden laatuun liittyvässä
neuvonnassa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa vastaavien
alueiden maankäyttöä, kun saadaan tutkittua tietoa mustaliuske- ja
vihreäkivialueiden pohjaveden laadusta. Mikäli veden laadussa esiintyy
ongelmia, ei alueelle ole järkevää rakentaa asuintaloja ellei voida turvata
talousveden hyvää laatua."
Kyseinen vihreäkivivyöhyke lävistää Vieksin pohjoisetelä -suuntaisesti ja osuu enimmäkseen kylän
tiheimmin asutuille alueille.
Wiexi Vie on huolehtinut, että sen tietoon tulleet
kuntayhtymän hankkeen tutkimuskohteiksi soveltuvat
vieksiläiskaivot ovat tulleet hyvin kattavasti mukaan
selvitykseen. Kartoitus on tehty talous taloudelta
Kuva 18. Vieksin kallioperä (GTK)
Vieksin alueen kallioperäkartan, muiden geologisten
karttojen ja paikallistuntemuksen avulla. Kuntayhtymän
hankkeen projektipäällikön mukaan Kuhmon kunnan alueella kaivoja onkin tutkittu kaikista
Kainuun kunnista eniten.

5

http://maakunta.kainuu.fi/haitalliset_alkuaineet (10.4.2012).
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Voidaan odottaa, että kaivoveden laadun tutkimustulokset tulevat edistämään merkittävästi
terveyttä Vieksillä. Selvitys on jo osittain vähentänyt turhaa vedenlaadusta huolehtimista ja
näinollen lisännyt hyvinvointia, kun riskialueelle kuulumattomia kaivoja on eliminoitunut pois.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) suorittavat
ostopalveluna hankkeen loppuosuuden. Kaivonomistajat saavat tiedon kaivoveden laadusta ja
mahdolliset vedenkäsittelysuositukset henkilökohtaisesti aivan kuntayhtymän hankkeen
loppuvaiheissa.
Monen vieksiläisen huolta kaivonsa veden laadusta on tieto tutkimuksen suorittamisesta ja
tulosten kauan odottaminen vain vahvistanut. Wiexi Vie on vastannut moneen, joskus
kiukkuiseen yhteydenottoon liian vähin tiedoin. Vieksiläisissä olosuhteissa voidaan todeta
yleisesti, että asukkaiden pitämisestä jatkuvasti ajan tasalla on tarkoin huolehdittava, kun
asukkaita koskevan tutkimuksen aihe on heille henkilökohtainen ja tärkeä ja tutkimus
pitkäkestoinen.
Wiexi Vie on kartoittanut työvoimaa ja työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa,
selvittäen muun muassa alueen työttömien määrää, ryhmän rakennetta ja osaamista.
Selvitystä aiheesta on tehty myös TE-toimiston psykologin kanssa. Yhteistyötä suunnitellaan
jatkettavan.
Paltamon työtä kaikille -hankkeessa on vierailtu 23.11.2011 palattaessa Kiehimällä
järjestetystä kyläkehittäjien tilaisuudesta.
Useita esitelmätilaisuuksia Palvelutarve- sekä Hyvinvointi- ja terveys -osahankkeiden
onnistumista tukevista aiheista on järjestetty tapahtumien yhteydessä.

4.5 Kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittäminen
4.5.1 Toimenpiteet
1. Kansalaisvaikuttamisen tuotteistaminen
2. Kansalaisvaikuttamiseen liittyvät selvitykset ja tiedon levittäminen muille kylille
• Kiinteistöverotus -esiselvitys
• Laajakaista
• Vuosanka
3. Kansalaisvaikuttamisen seminaari
Wiexi Vie -tukipäätöksessä on asetettu erityisehto: "Kansalaisvaikuttamisen osaamisen
hyödyntäminen -osiossa tulee niissä toimenpiteissä, jotka sivuavat viranomaisten tehtäviä ja
toimenpiteitä hyväksyttää toimenpiteiden toteutusjärjestelyt Kainuun maakunta
kuntayhtymän alueiden käytön vastuualueen ja aluekehitys-vastuualueen asiantuntijoilla."
Hankkeessa on ehdon mukaisesti menetelty.

4.5.2 Kansalaisvaikuttamisen tuotteistaminen
Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen osaamistasoa ruohonjuuritason kansalaisvaikuttamisessa voidaan
pitää huomattavan korkeana. Wiexi Vie -alueen asukkaiden osaamistaso vaihtelee kuitenkin
paljon ollen suureksi osaksi riittämätön etujen tehokkaaseen ajamiseen. Wiexi Vie ja YläVieksin kyläyhdistys ovat osoittaneet, että kansalaisvaikuttaminen voi onnistua tuloksia
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tuottavasti syrjäseudullakin. Kun yhdistys ja hanke ovat kuitenkin asioineet tavanomaista
vaativampien haasteiden parissa, saattavat asukkaiden käsitykset onnistumiseen tarvittavan
paneutumisen ja osaamisen määrästä ja laadusta olla jossain määrin yliarvioivia. Tärkeää olisi
ihmisten havaita, että jokainen pystyy tehokkaampaan asioidensa ajamiseen jo vähäisenkin
perehtymisen avulla. Tässä on Vieksillä jatkossakin runsaasti tehtävää.
Kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittyminen näkyy osaltaan Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen
toiminnassa. Wiexi Vie -hankkeesta saadun lisäosaamisen hyödyntäminen on ollut varsin
voimaperäistä yhdistyksen toiminnassa Kainuun maakuntakaavoituksen lainmukaisuuden
tukemiseksi.
Wiexi Vie -hankkeessa toteutettujen kansalaisvaikuttamisen toimenpiteiden katsotaan
parantaneen kylän imagoa. Ne ovat tasapainottaneet ja monipuolistaneet hankealueella ja
sen ulkopuolellakin syntynyttä kuvaa Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen voimakastahtoisesta
toiminnasta Kainuun maakuntakaavan osallisena. Vuoden Kainuulainen kylä -tittelin saaminen
2.9.2011 on selvä osoitus tästä. Samaa kertoo Vieksin näkyminen ja kuuluminen kokoonsa
nähden huomattavan hyvin tiedotusvälineissä.
Hankittua osaamista on saatu testiluonteisesti hyötykäyttöön. Ylä-Vieksin kyläyhdistys pystyy
pitämään kokemuksiin ja tiedon koeteltuun soveltamiseen perustuvan esityksen
kansalaisvaikuttamisesta ja siinä vaikuttavista "lainalaisuuksista" ruohonjuuritason
näkökulmasta erilaisilla foorumeilla. Erityisesti tämä koskee ääritilanteita, joissa kansalaisilla
on tarve puolustaa etujaan ja oikeuksiaan. Tuotteistamisen tuloksia ja tasoa on testattu
erityisesti eräissä tapaamisissa ja tapahtumissa. Aiheen kehittelyä on tarkoitus jatkaa Wiexi
Vie -jatkohankkeessa.
Hanke on ollut yhteydessä Talvivaaran seudun kylätoimijoihin sekä Sotkamossa että heidän
vieraillessa Vieksillä. Tapaamisissa on esitetty yleisellä tasolla hankkeen näkemys huomioon
otettavista hyödyllisiksi koetuista perusasioista,
kun pyritään vaikuttamaan voimakkaan tahon
suunnitelmiin, joihin kyläläiset haluavat
vaikuttaa. Hankkeen Sotkamosta saamassa
palautteessa on tämänkaltaisen
tuotteistamisen esille tuontia pidetty
hyödyllisenä.
Tuotteistamista koestettiin myös Vieksillä
31.10.2011 järjestetyssä Kaivostapahtumassa.
Wiexi Vie -alueella on lukuisa joukko

Kuva 20. Jorma Teittinen, kuntayhtymä, kaivoksista

Kuva 19. Tuotteistamisen testausta Jormaksella

Kuva 21. Erkki Luukkonen, GTK (vasemmalla)
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voimassaolevia valtauksia ja varauksia, jotka peittävät kokonaan tai osin lukuisia yksityisten
omistamia kiinteistöjä, mistä ei moni asianosainen kiinteistönomistaja tai asukas ole ollut
lainkaan tietoinen. Kaivostapahtumalla haluttiin tilannetta parantaa ja siinä onnistuttiin hyvin.
GTK, Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Kuhmon kaupunki osallistuivat tapahtumaan
kiitettävästi, mutta ylemmän tason viranomaiset ja kaivosyhtiöt vähemmän kehuttavasti.
Useimmat vuonna 2011 kumotun vanhan kaivoslain nojalla hyväksytyt valtaukset
tarkastellulla Hyrynsalmen-Kuhmon alueella hankkineen kaivosyhtiön edustaja on todennut
puhelimitse hankkeelle, ettei heillä ole ollut tapana kyseisenlaisiin tilaisuuksiin osallistua.
Tilaisuuteen oli kutsuttu myös työ- ja elinkeinoministeriöstä kaivosylitarkastaja Pekka
Suomela. Hän ei päässyt mukaan eikä ministeriöstä löytynyt myöskään varahenkilöä
osallistumaan. Samoin pois jäi uuden kaivoslain (621/2011) mukaisena lupa- ja
valvontaviranomaisena toimiva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), joka ylläpitää
kaivosrekisteriä6. Tapahtuman kanssa samaan aikaan osunut Lapissa järjestetty merkittävä
alan seminaari tarjosi monille hyväksyttävän poisjääntisyyn. Sittemmin on saatu tietää
varatuomari Suomelan siirtymisestä Kaivannaisteollisuus ry:n toiminnanjohtajaksi.
Senkaltaiset seikat ovat omiaan heikentämään kylätason luottamusta viranomaistoimintaan.
Wiexi Vie on toiminut aktiivisesti myös E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n paikallisessa
hankkeessa7 syksyllä 2011 yhtiön siirtäessä johtolinjojaan maanteiden varteen ja Ylä-Vieksin
asiamiespostin lakkauttamisasiassa syyskuussa 2011.
Molemmissa tapauksissa on lopputuloksen kannalta epäonnistuttu ainakin toistaiseksi. Mutta
molemmissa on myös sekä saatu arvokasta kokemusta kansalaisvaikuttamisesta että osaltaan
toivottavasti vaikutettu, jotta vieksiläisiin kohdistettuja ja vieksiläisten vastustamia
toimenpiteitä ei toistettaisi yhtä ylimielisesti vastedes eikä muualla. Ehkäpä Wiexi Vie:n
yhteydenotot viestintävirastoon ovat pieneltä osaltaan vaikuttaneet uuden postiasetuksen
valmistelussa.
Wiexi Vie on edistänyt sekä erityisryhmien tarpeisiin vastaamista, muun muassa
asiointikuljetusten osalta, että tavalla tai toisella kaikkien etuja tai oikeuksia koskevia asioita.
Kuhmon kaupunki on käsitellyt kyläläisen ehdotuksen johdosta hankkeen tekemän aloitteen
sääkatoksen ja ilmoitustaulun pystyttämiseksi Juonnonkylälle koululais- ja asioimiskuljetusten
vaihtopysäkille. Kaupunki on suositellut hanketta olemaan asiassa yhteydessä ELYkeskukseen. Asia on jätetty myöhemmin tarkasteltavaksi.
Odotukset kylän ja viranomaisten välisen yhteistyön paranemisesta, kun kumpikin tuntee
paremmin toinen toisensa toiminnan, ovat osoittautuneet osin perustelluiksi, mutta
valitettavasti paljossa myös toistaiseksi toteutumattomiksi. Yhteistyössä Kuhmon kaupungin
kanssa on saatu otetuksi myönteisiä askeleita8, kun kaupunginjohtaja korostaa yhteistyön

6
7

8

http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kaivokset-rekisterit/ (8.11.2011).
Wiexi Vie -hanke on pyytänyt E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:tä ottamaan huomioon syksyn 2011
sähkökatutöissä Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen suunnitelmat kylän kehittämiseksi. Hanke on siinä
epäonnistunut. Se sai tiedon sähköyhtiön suunnitelmista aivan liian myöhään ja vasta oma-aloitteisesti, vaikka
hankkeen toteuttajan ympäristöarvojen mukaan muitakin kyläläisiä kuin sähkölinjan alle joutuneiden
kiinteistöjen omistajia olisi pitänyt hyvissä ajoin kuulla ja näiden tarpeita huomioida. Hankkeessa toivotaan
toiminnalla olleen vaikutuksia sähköverkkoyhtiön toimintaan vastaisuudessa. Asiaan on tarkoitus palata
myöhemmässä vaiheessa pidettävässä ympäristö- ja maisemamuutoksia käsittelevässä seminaarissa.
Kovin suureen innostumiseen ei ole vielä aihetta. Kuhmon kaupunginhallitus on hylännyt Ylä-Vieksin
kyläyhdistyksen hakemuksen korottoman lyhytaikaisen lainan saamiseksi Wiexi Vie -hankkeen
rahoittamiseksi: "Kuhmon kaupunginhallitus näkee Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen Wiexi vie -hankkeen
onnistuneena osoituksena kyläyhdistyksen toimeliaisuudesta, Edelleen kaupunginhallitus päättää olla
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tarvetta, kun Ylä-Vieksin ja kaupungin väliseen yhteistyöhön ilmeisen vastahakoisesti
asennoitunut9 aiempi kaupungininsinööri on siirtynyt eläkkeelle, kun Kuhmon kylät ovat
ryhtyneet keskustelemaan yhteistyöstä ja varsinkin, kun yhteistyötä on voitu tehdä
konkreettisella tasolla. Palvelu- ja hyvinvointi -osahankkeissa on aloitettu yhteistyö, muun
muassa on saatu alustuspyyntö 28.3.2012 järjestettävään kotihoitoaiheiseen Kuhmon
kyläparlamenttiin. Kuhmon valokuituverkkoasiassa on Wiexi Vie aktiivinen ja ylipäänsä on
Vieksin ja kaupungin työntekijöiden yhteydenpito jossain määrin tiivistynyt hankkeen
seurauksena.

Esimerkkitapaus: Kainuun ympäristöohjelma 2020
Wiexi Vie on osallistunut yhteiskunnalliseen kehitystyöhön muun muassa Kainuun maakunta
-kuntayhtymän valmisteleman Kainuun ympäristöohjelman 202010 Yhdyskunta11- ja
Uusiutuvat luonnonvarat -työryhmissä. Osallistuminen jatkuu Wiexi Vie -jatkohankkeessa.
Asiaan liittyviä seikkoja esitetään tässä esimerkkitapauksena valaisemaan yleisemminkin
osallistumisen ja vaikuttamisen edellytyksiä Kainuussa.
Wiexi Vie:n näkökulmasta on kyseenalaista, olisiko ympäristöohjelman valmistelussa, ja
varsinkin sen yhdyskuntaosassa, ylipäänsä mahdollista ottaa Wiexi Vie:n esittämiä seikkoja ja
Vieksin kaltaisten kylien etuja huomioon tarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen.
Riittää kun tarkastellaan ohjelman valmistelussa avainasemissa toimivien henkilöiden
kytkeytymistä ja kannanottoja vieksiläisten asioihin:
•

9

10
11
12

Hannu Heikkinen, Kainuun ympäristöohjelma 2020 -projektin vastuullinen johtaja,
Kainuun maakuntakaavoituksesta vastaavan Kainuun maakunta -kuntayhtymän
alueidenkäyttö -yksikön johtaja ja ympäristöohjelman valmistelun ohjausryhmän12

myöntämättä kyläyhdistyksen pyytämää lainaa, koska lainoittaminen ei kuulu kaupungin palveluihin ja
johtaisi kuntalaisten tasavertaisen kohtelun, kaupungin talouden ja toisten toiminnassa olevien hankkeiden
kannalta epätasapainoiseen tilanteeseen."
http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/cgi/DFRAME.PHP, Kuhmon kaupunginhallitus 12.12.2011, KHALL 424§
(10.4.2012).
Päätöksen perustelu ontuu pahoin. Kuhmon kaupunki on avustanut jatkuvasti huomattavilla summilla erilaisia
yhdistyksiä, sellaisiakin, joilla on kilpailijoita, pääasiassa kuitenkin vain taajamassa toimivia. Yhdistyksen
hallituksen jäsenten Wiexi Vie -hankkeelle antamien lainojen yhteismäärä on ollut enimmillään noin 40 000 €.
Eräitä syntyneitä tilanteita voisi pitää absurdeina, ellei niissä olisi ollut kyse vieksiläisten elintärkeiksi
kokemista eduista ja perusoikeuksista. Kyseinen kaupungininsinööri muun muassa on lokakuussa 2010
esitellyt Kuhmon kaupungin teknisen lautakunnan valvontajaostolle Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen
sähköpostitse Kuhmon kaupungille tekemän aloitteen johdosta valmistelemansa ratkaisun 'Valvontajaoston
vastaus Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n nimissä lähetettyihin eräisiin sähköpostiviesteihin' koskien
kiinteistöverotus- ja rakennuslupakäytäntöjen epäyhdenvertaisuutta Vieksillä.
Esittelytekstissä on kyläyhdistyksen osoitteesta lähetettyjen sähköpostien katsottu olleen epäluotettavia sillä
tekaistulla perusteella, että ne olisivat olleet anonyymin lähettäjän lähettämiä. Asiassa rikottiin sähköisestä
asioimisesta viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 1-3, 2.1, 4.1, 9.1 ja varsinkin 9.2 §:ää, jonka
mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Kaupungininsinööri ei ollut
epäillyt aiemmissa kyläyhdistyksen sähköposteissa vilppiä ja hän tunsi sähköpostien allekirjoittajat
henkilökohtaisesti.
(Ks. http://www.vieksi.fi/#Vuosangan_harjoitusalue_maakuntakaava_ - Juttu "29.10.2010
Valvontaviranomaisen haku jatkuu".)
http://maakunta.kainuu.fi/ymparistoohjelma_2020 (8.4.2012).
http://maakunta.kainuu.fi/general/Uploads_files/Ymparisto/Yhdyskunta_tyoryhma.pdf (8.4.2012).
http://maakunta.kainuu.fi/kainuun_ymparistoohjelman_2020_ohjausryhma (8.4.2012).
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jäsen. Ylä-Vieksin kyläyhdistys on kannellut vuonna 2009 suunnittelujohtajan
menettelyistä oikeuskanslerille (ratkaistu huomautuksin) ja vuonna 2011 eduskunnan
oikeusasiamiehelle (vireillä13), sekä on hakenut Kainuun maakuntakaavan 2020
vahvistuspäätöksen purkua14 ja on sittemmin päättänyt valittaa Kainuun 1.
vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä ympäristöministeriöön.

13
14
15
16
17

•

Veli-Matti Karppinen, ympäristöohjelman valmistelun ohjausryhmän puheenjohtaja ja
Kainuun Nuotta ry:n toiminnanjohtaja, on ilmoittanut Paltamon Kiehimällä 23.11.2011
järjestetyssä kylähankevetäjien Ympäristöasiat ruotuun kylillä -tapaamisessa
edustavansa ohjausryhmässä muun muassa Ylä-Vieksin kyläyhdistystä. Se on
lähtökohtaisesti mahdotonta (ks. Kylien yhteistyö, s. 51).

•

Irmeli Hanka, yhdyskuntatyöryhmän puheenjohtaja ja Kajaanin kaupunginarkkitehti on
toiminut jo vuosien ajan jäsenenä Kainuun maakuntakaavan valmisteluun liittyvässä
vaikutusten arvioinnin työryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut edellä
mainittu suunnittelujohtaja Heikkinen. Työryhmän tähänastista työtä voidaan pitää
ala-arvoisena. Työryhmä, ja Hanka sen mukana, ei muun muassa ole reagoinut
mitenkään Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen esittämiin vaatimuksiin koskien tasa-arvolain
vastaista sukupuolijakaumaa15 mainitussa työryhmässä. Sama koskee Kainuun 1.
vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti
julkistettua työryhmän kesäkuussa 2010 tekemää päätöstä järjestää ylävieksiläisille ja
useiden muiden lähikylien asukkaille tärkeä kuulemistilaisuus. Ylä-Vieksin
kyläyhdistyksen toistuneista vaatimuksista huolimatta sitä ei ole järjestetty eikä
työryhmä ole ottanut asiaan kantaa. Hanka on ajanut kaupunginarkkitehtinä jo
useiden vuosien ajan Vuosangan laajentamista ja vastustanut sen vaihtoehtona
tarkasteltua Kajaanissa varuskunnan kyljessä sijaitsevan lähiharjoitusalueen
laajentamista. Hyödyt Kajaaniin, haitat Vieksille!

•

E.ON Kainuu Oy:n toimitusjohtaja, ympäristöohjelman valmistelun ohjausryhmän
jäsen. E.ON on osin merkittävän kielteisesti esillä Wiexi Vie:n useammankin
osahankkeen yhteydessä tässä raportissa ja hankkeen kahdessa viimeisimmässä
osaraportissa.

•

Merja Väisänen, ympäristöohjelman valmistelun ohjausryhmän varajäsen, Kainuun
maakuntakaavan edellä viitatun vaikutusten arvioinnin työryhmän jäsen ja
maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö, Metsähallitus. Ylä-Vieksin kyläyhdistys on
kannellut maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Väisäsen menettelyistä oikeuskanslerille
(vireillä16). Väisäsen menettelyt ovat keskeisesti aiheena myös Metsähallituksen
antamassa selityksessä Oulun hallinto-oikeudelle valitusasiassa, jossa Ylä-Vieksin
kyläyhdistys on valittanut Kainuun ELY-keskuksen antamasta päätöksestä olla
asettamatta hallintopakkoja Vuosangan seudun Natura 2000 -alueiden suojeluarvojen
heikentämisen estämiseksi (vireillä17).

•

Juhani Pyykkönen, ympäristöohjelman valmistelun ohjausryhmän varapuheenjohtaja,
Metsäkeskus Kainuu (2011). Ylä-Vieksin kyläyhdistys on kannellut Kainuun

http://www.vieksi.fi/documents/Kantelu_EOA_Kainuu_FIN_060611.pdf (10.4.2012).
http://vieksi.fi/documents/Ylimaarainen%20muutoksenhaku_120911_paivitetty280312.pdf (10.4.2012).
Työryhmässä on 20 jäsentä tai varajäsentä, joista kolme on naisia, kun laki vaatisi vähintään kahdeksan.
http://www.vieksi.fi/documents/Kantelu_OKV_MH_ym_030111b_www.pdf (10.4.2012).
http://www.vieksi.fi/documents/ValitusOulunHO_150910.pdf (10.4.2012).
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metsäkeskuksen viranomaispäällikkö Pentti Tuovisen menettelyistä oikeuskanslerille
(vireillä, ks. alaviite 16).
•

Unto Ritvanen, ylitarkastaja, Kainuun ELY-keskus, ympäristöohjelman valmistelun
ohjausryhmän asiantuntijajäsen. Ritvanen on valmistellut vuonna 2008 annetun
silloisen Kainuun ympäristökeskuksen päätöksen, jonka mukaan Vuosangan ampumaja harjoitusalueen toiminnoille kokonaisuutena ei tarvittaisi ympäristölupaa ja josta
Ylä-Vieksin kyläyhdistys on myötävalittajien kanssa valittanut (vireillä korkeimmassa
hallinto-oikeudessa). Päätöksen perusteena olevassa Vuosangan
ympäristömeluselvityksessä tehdyssä mallinnuksessa käytetyistä kahdeksan raskaan
aseen lähtöarvoista vain harvat perustuvat tutkimuksiin. Useimmat on nähtävästi
arvattu.

•

Martti Juntunen, yhdyskuntatyöryhmän jäsen, suunnittelujohtaja Heikkisen alainen
alueidenkäyttö -yksikön suunnittelija Kainuun maakuntakaavoituksen valmistelussa.
Suunnittelija Juntusen mukaan Kainuun maakuntahallituksen esittelyssä 9.11.2009 ei
ole tuotu esille Sito Oy:n laatimassa vaikutusten arviointiraportissa esitettyä mitä
ilmeisimmin erittäin merkityksellistä johtopäätöstä18, jonka mukaan Vuosangassa tulisi
tehdä seitsemän Natura-arviointia, mikäli Vuosanka valittaisiin. Maakuntahallitus
valitsi Vuosangan kolmesta tarkastellusta vaihtoehdosta ilman perustelua. Ylä-Vieksin
kyläyhdistys on esittänyt ja tulee esittämään asian vaihemaakuntakaavaan liittyvissä
hallinto-oikeusprosesseissa19 yhtenä perustelunaan.

•

Ympäristöohjelman nettisivujen mukaan sen ohjausryhmässä olisi edustus Kainuun eri
toimijoista. Valtaosa sen jäsenistä on kajaanilaisia. Edustus on myös Sotkamolla,
Suomussalmella ja Puolangalla. Kuhmolaisia ei siinä ole mukana ensimmäistäkään.

Yhdyskuntatyöryhmä on pitänyt yhden kokouksistaan 27.3.2012, hieman Wiexi Vie:n
toteutusajan päätyttyä. Sitä kuitenkin tarkastellaan tässä loppuraportissa, kun se on
ajoittunut Wiexi Vie:n loppuraportin valmisteluaikaan ja se on omiaan valottamaan
ajantasaisesti edellä kuvattua asetelmaa.
Kyseisessä kokouksessa ei suunnittelija Juntunen kysyttäessä nähnyt parannettavaa
yksikkönsä työssä eikä puheenjohtaja Hanka nähnyt huomautettavaa Juntusen vastauksessa.
Puheenjohtaja Hangan menettelyä aiheesta käydyssä keskustelussa tarkastellaan lähemmin:
Wiexi Vie:n ilmoittama työryhmän jäsen toi keskustelussa esille, että 1) Kainuun
maakuntavaltuuston tuolloin juuri (19.3.2012) hyväksymässä Kainuun 1.
vaihemaakuntakaavassa on esitetty nykyisen tykkikaluston käyttöön perustuva Vuosangan
ampuma- ja harjoitusalueen melualue, 2) Puolustusvoimat on ilmoittanut Ylä-Vieksin
kyläyhdistykselle 28.4.2011, että loppuvuonna 2011 ja vuonna 2012 ei Vuosangassa
ammuttaisi tykeillä, 3) viimeisimmässä, 21.2.2012 järjestetyssä maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisessa vaihemaakuntakaavan viranomaisneuvottelussa20 on Puolustusvoimien edustaja
todennut, ettei nykyisellä tykkikalustolla voida Vuosangassa ampua21 ja että ammunnat
18
19

20

21

Ks. alaviite 14.
Suunnittelija Juntunen mahdollisesti huomasi puhuneensa "suunsa ohi", sillä hän vastasi tilaisuudessa kaikkiin
myöhempiin yhdistyksen hänelle esittämiin kysymyksiin: "En kommentoi."
Muistio Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelusta 21.2.2012.
http://maakunta.kainuu.fi/general/Uploads_files/Aluidenkaytto/Viranomaisneuvottelun_21022012_muistio.pdf
(8.4.2012).
Mitä ilmeisimmin on Puolustusvoimat havainnut nykykalustolla suorittamiensa ammuntojen lainvastaisuuden
arvioidessaan Natura 2000 -alueisiin kohdistuvia vaikutuksia ottaessaan kantaa Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen
vaatimuksiin hallinto-oikeuksissa vireillä olevissa asioissa.
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siirretään Rovajärveltä takaisin Vuosankaan vuodesta 2013 lähtien, mikäli (!) käyttöön
saadaan pienempikaliiperisia aseita, ja että 4) samassa helmikuussa 2012 on Maavoimien
operaatiopäällikkö prikaatikenraali Veli-Matti Parkatti esittänyt Kainuun Sanomien mukaan,
että Vuosangassa otettaisiin käyttöön vuodesta 2013 lähtien uusi taistelutapa, jossa tykit
voidaan sijoittaa vapaasti ja yksitellen alueelle.
On siis selvää, että kaavaan hyväksytty nykyisen tykkikaluston käyttöön perustuva Vuosangan
ampuma- ja harjoitusalueen melualue on täysin perusteeton. Se ei perustu mihinkään
olemassa olevaan eikä ennakoitavissa olevaan melulähteeseen eikä tilanteeseen. Melualueen
vahvistamisella olisi kuitenkin rankkoja oikeudellisia vaikutuksia vieksiläisille, muun muassa
rakennuslupaharkinnan seurauksena. Puheenjohtaja Hanka vähätteli työryhmän kokouksessa
vieksiläisnäkökulmaa lopputulemassaan toteamalla, että joku melualuehan siinä on oltava.
Kansalaisvaikuttaminen toteutui tilanteessa huonosti.
Olisi ilmeisesti erinomaisen tarpeellista ja hyödyllistä, että kainuulaiset viranomaiset
valitsisivat kyseisenlaisiin ohjaus-, työ-, asiantuntija- ja muiden vastaavien ryhmien tehtäviin
mahdollisimman paljon uusia kasvoja. Asiantuntijoiden lukumääräisestä vähäisyydestä ei
samojen päättäjien ja henkilöiden ilmaantumisessa ryhmään kuin ryhmään voine olla kyse.
Edeltä ja ajankohtaisista kainuulaisista ympäristöongelmista osaltaan ilmenee, että kaikki
saatavilla oleva tieto olisi maakunnan kehittämisessä pyrittävä hyödyntämään.

4.5.3 Kansalaisvaikuttamiseen liittyvät selvitykset ja tiedon levittäminen
Kiinteistöverotus -esiselvityksessä on se alustavastikin tehtynä voitu havaita, että
kiinteistöveron määräytymisperusteet ja etenkin niiden soveltaminen ovat harvaan asutuilla
Kuhmon alueilla kaavamaisia. Vero ei vastaa riittävästi kiinteistöjen todellista arvoa.
Verokohtelu on epätasa-arvoistavaa. On selvää, että edun ajaminen olisi yksittäiselle
verovelvolliselle liian hankalaa saavutettavissa olevaan hyötyyn nähden, mutta
kokonaismerkitys alueelle saattaa olla huomattava.
Vieksiläisten verotasossa ei oteta huomioon erityisiä kiinteistöjen arvoa alentavia tekijöitä
verovelvollisen alennusta erikseen hakematta. Suuri osa Vieksistä on Vuosangan ampuma- ja
harjoitusalueen meluvaikutusten alueella. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa on tavoitteena
laajentaa aluetta ja osoittaa Vuosangan melualue. Jo pelkkä tietoisuus tavoitteesta on omiaan
alentamaan kiinteistöjen arvoja. Kun pohjalla on vielä yleinen syrjäseutuvaikutus, ei epäilystä
yhdenvertaisuuden horjumisesta voi olla. Vieksin syrjäisimmätkin rakennukset ovat saman
verokohtelun piirissä kuin esimerkiksi kohteet arvostetuilla aivan Kuhmon asemakaava-alueen
äärellä sijaitsevilla Kuhmoniemellä, Haatajankylällä ja Akonkoskella.
Kansalaisvaikuttamiselle on asiassa haastetta, sillä veron oikeudenmukainen määrittäminen
todennäköisesti edellyttäisi kiinteistöveron korottamista taajamissa. Verottajalta hankkeen
saaman selvityksen mukaan on koko Kainuussa koskaan suoritettu vain yksi kiinteistöveron
perusteiden tarkistus, Vuokatin joidenkin kiinteistöjen verotusarvon äskeinen korotus.
Hankkeen mielestä asian merkittävyyden selvittäminen on ensisijaisesti viranomaisten asia,
vaikka sitä ei Vieksilläkään pidä unohtaa.
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4.5.3.1 Laajakaista:
Valtakunnallista Laajakaista kaikille -hanketta toteutetaan myös Kainuussa. Maakuntahallitus
on valinnut maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä 15.2.2011 Kaisanet Oy:n
laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajaksi myös Kuhmon kaupungin
hankealueille. Asia on Kuhmossa kuitenkin mutkistunut, kun osuuskuntamalli on noussut
operaattorimallin vaihtoehdoksi.
Laajakaista-asiasta on raportoitu sangen laajasti Wiexi Vie -hankkeen väliraporteissa. Se on
ollut myös näyttävästi esillä tiedotusvälineissä. Hanke on osallistunut useisiin aihetta
valottaneisiin tilaisuuksiin, muun muassa Kajaanissa huhtikuussa 2011 pidettyyn Vauhtia
verkkoon - sadan megan Suomi -keskustelutilaisuuteen ja Seutuverkot ry:n Tahkovuorella
marraskuussa järjestämään Onko valoa kuidun päässä? -seminaariin.
Valokuituasia on tullut Vieksillä varsinaisesti vastaan Wiexi Vie:n toteutusaikana. Se on vienyt
merkittävän osan Wiexi Vie:n resursseista. Kyse on tulevaisuuden kannalta tärkeästä asiasta.
Ylä-Vieksin kyläyhdistyksessä ja Wiexi Vie:ssä ajatellaan, että valokuitu on suorastaan elämän
ja kuoleman kysymys kylille.
Useimmissa Laajakaista kaikille -hankkeen
piiriin kuuluvissa kainuulaiskunnissa toteuttaa
ns. 100 megan valokuidun runkoverkkoa
Kaisanet Oy. Samalla yhtiö tarjoaa liittymiä
noin 1 230 - 12 600 euron hintaan22 tason
riippuessa etäisyydestä runkoverkkoon.
Näyttäisi, että verkkoon liittyy keskimäärin
noin 20-25 % kaikista asukkaista. Vain
Kuhmossa on toteutusratkaisun valinta vielä
avoin.
Liittymähinnan ja kuukausiveloituksen tason
on muualla Suomessa ja jo Kainuussakin
havaittu vaikuttavan merkittävästi ja hyvin
ymmärrettävästi liittyjien määrään, josta taas
keskimääräinen liittymäkustannus kullakin
alueella riippuu voimakkaasti. Verkon korkean
Kuva 22. Kuhmon valokuitusuunnitelma 2010
kattavuuden voitaisiin odottaa lisäävän
suuresti Vieksin houkuttelevuutta muuttoa harkitsevien mielissä ja yritystoiminnan
näkökulmasta. Se edistäisi myös Vieksin asukkaiden mahdollisuuksia asua, elää ja toimia
kotiseudullaan.
Kattava valokuituverkko on välttämätön pyrittäessä viemään hyvinvointi, terveys- ja
hoivapalveluita koteihin. Ylä-Vieksin Koskenmälle on rakennettu Wiexi Vie:n toimesta
lahjoitus- ja vähäisessä määrin vuokrakomponenteista noin puolen kilometrin pituinen
demolinja nimenomaan hyvinvointi- ja terveyspalveluiden etämahdollisuuksien
esittelemiseksi ja kehitystarpeisiin. Sillä selvitetään muun muassa videopuhelinyhteyksien
hyödyntämistä.

22

http://www.kaisanet.fi/hinnasto (20.4.2012).
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Laajakaistatyö valokuituverkon aikaansaamiseksi kattavasti hankealueelle, ja samalla muille
Kuhmon kylille, on muodostunut keskeiseksi Wiexi Vie:n toimenpiteeksi. Kuhmon
kaupunginhallitus on nimennyt huhtikuussa 2011 paikallisen työryhmän selvittämään keinoja,
joilla voitaisiin alentaa liittymäkustannuksia. Wiexi Vie -hankepäällikkö on edustanut
työryhmässä Ylä-Vieksiä ja näinollen laajemminkin hankealuetta. Lentiira ja Etelä-Kuhmon
kyliä edustava Jonkeri ovat muut jäsenen nimittämään hyväksytyt kylät. Työryhmä on
kokoontunut useita kertoja alkukesästä 2011 lähtien, kunnes on päätynyt 16.12.2011 kaikkien
ratkaisumallien vertailussa yksimielisesti osuuskuntamuotoisen ratkaisun paremmuuteen.
Työryhmän ratkaisuun on vaikuttanut ennenkaikkea tavoite saada liittymämäärä korkeaksi
(80-100 %) sekä liittymähinta ja liittymän kuukausikustannus mahdollisimman edullisiksi.
Paikallisen työryhmän sihteeri, Kuhmon kaupungin hallintojohtaja, on laatinut paikallisen
työryhmän väliraportin. Se ei ole ollut työryhmän jäsenten tarkastettavana ennen asian
käsittelyä 10.1.2012 Kuhmon kaupunginhallituksessa. Väliraportissa on esitetty: "Työryhmä
näkemyksenään suosittaa tekemänsä selvityksen perusteella, että Kuhmon kaupunki valitsee
kansallisessa laajakaista kaikille -hankkeessa valokuituverkon rakentamiseksi ja
ylläpitämiseksi Rautavaaran kunnan kaltaisen osuuskuntamallin." Työryhmä ei ole kuitenkaan
tehnyt valintaa useiden erilaisten osuuskuntamallien välillä. Mainittu "Rautavaaran kunnan
kaltainen osuuskuntamalli" on yksi monista mahdollisista. Kun kansalaisille ja heitä edustaville
yhteisöille järjestetään osallistumismahdollisuuksia, tulee viranomaisen huolehtia niiden
toteutumisesta asianmukaisesti loppuun saakka. Valikoivan hyväksikäytön leimaa ei saa jäädä.
Kuhmon kaupunginhallitus on hyväksynyt hallintojohtajan esityksen täydennettynä siten, että
pyydetään ulkopuolinen selvitys kaupungin riskin arvioimiseksi: "Selvityksessä tulee arvioida,
kumpi vaihtoehto tulee kaupungille edullisemmaksi; a) kaupunki lähtee mukaan Kaisanet Oy:n
esittämän hanke-ehdotuksen malliin siten, että kaupunki kohdistaa tukea suoraan asiakkaalle
b) työryhmän esittämä osuuskuntamalli. Kaupunki varautuu ulkopuolisen asiantuntemuksen
hankintaan."
Kuhmossa on asian eteneminen hidastunut siinä määrin, että verkkorakentamisen
aloittaminen tavoitellusti vuonna 2012 on jo epätodennäköistä. Kaupunginhallituksen
päätöksen mukainen ulkopuolinen selvitys on Wiexi Vie:n saamien tietojen mukaan toteutuva
huhtikuussa 2012.
Wiexi Vie on kartoittanut osin ulkopuolisin asiantuntijavoimin valokuituverkon rakentamista
ja optimointia Vuosangankylän ja Ylä-Vieksin alueilla. Samalla on selvitetty alustavasti
kustannuksia ja mahdollisuuksia kyläläisten omatoimisuuteen. Rahoituskysymyksiä ja julkisen
tuen saamismahdollisuuksia on selvitetty muun muassa osallistumalla lukuisiin tilaisuuksiin.
Valitettavaa on, että maaseuturahasto ei nähtävästi voi rakentamista enää merkityksellisesti
tukea päättymässä olevana rahoituskautena. Wiexi Vie -hanke yhtyy toivomukseen, että
laajakaistamäärärahoja lisättäisiin siinä määrin, että Laajakaista kaikille -hanke voisi merkitä
Vieksillä laajakaistaa kaikille eikä vain harvoille.

4.5.3.2 Vuosanka:
Hanke on harjoittanut vieksiläisten etujen ja oikeuksien sekä ympäristön puolustamista
aktiivisesti Puolustusvoimien koollekutsumissa niin sanotun Vuosangan yhteistyöryhmän
puolivuosittaisissa kokouksissa. Kylä on hitsautunut osin niiden ansiosta lujemmin yhteen ja
kouliintuminen kansalaisvaikuttamiseen on edistynyt.
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Toisaalta hallinnolle on tarjoutunut Vuosanka-tapaamisten ansiosta mainio tilaisuus hioa
käytäntöjään ja menetelmiään, jotta kansalaisten osallistuminen tulisi turvattua laissa
tarkoitetulla tavalla ja jotta yhteiskunta saisi riittävästi testatun, eli parhaan mahdollisen
maakuntakaavan ja lopputuloksen Vuosangan ampuma- ja harjoitusaluetta koskevissa
suunnitelmissaan. Hankkeessa nähdään, että tavoitteessa on toistaiseksi pahoin
epäonnistuttu.

4.5.3.3 Yleistä ja suosituksia
Voidaan pitää selvänä, että Wiexi Vie:n vaikutuksesta osaavat vieksiläiset ajaa Vieksin ja
vieksiläisten etuja tulevaisuudessa tähänastista paremmin. On myöskin todennäköistä, että
kynnys ryhtyä etujen ajamiseen on madaltunut. Tämä on erinomaisesti Kainuun maakunta
-kuntayhtymän Kansalaisvaikuttamisen ohjelman23 2006-2012 tavoitteiden mukaista.
Monessa suhteessa Vieksillä ylletään roimasti ohjelmassa asetettujen tavoitteiden edellekin.
Wiexi Vie hanke suosittelee kaikille asianmukaisille viranomaisille, että Wiexi Vie -jatkohanke
tai Ylä-Vieksin kyläyhdistys kutsutaan ruohonjuuritason asiantuntijaominaisuudessa
edistämään alullaan olevaa Kansalaisvaikuttamisen ohjelman päivitystä. Hankkeessa
luotetaan, että sillä ja sen hallinnoijalla on maakunnan paras ja monipuolisin
kokemusperäinen asiantuntemus nimenomaan kansalaisten toteuttamasta
kansalaisvaikuttamisesta. Eihän muuta kansalaisvaikuttamista ole olemassakaan! Lisäksi Wiexi
Vie suosittelee, että Ylä-Vieksin kyläyhdistys hyödyntäisi osaamistaan tarjoamalla sitä
ostopalveluina muun muassa viranomaisille ja näin edistäisi kansalaisyhteiskunnan
vahvistumista.
Julkisuuslaki on kansalaisvaikuttamisen keskeinen työkalu. Wiexi Vie:ssä pidetään selvänä,
että useat viranomaiset Kainuussa ovat tarkistaneet ja kehittäneet käytäntöjään Wiexi Vie
-hankkeessa toteutettujen kansalaisvaikuttamisen toimenpiteiden ja harjoitetun
vuorovaikutuksen seurauksena. Tällaisia ovat muun muassa Kainuun ELY-keskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kuhmon kaupunki,
Metsähallitus ja puolustushallinto. Julkisuuslain tarkoitus toteutuu Kainuussa Wiexi Vie:n
näkökulmasta yleisesti ottaen aikaisempaa paremmin, eräitä lieveilmiöitä lukuunottamatta.
Kun sitä olisi helppo edelleen suuresti parantaa, esittää Wiexi Vie asianmukaisille
viranomaisille toimenpiteisiin ryhtymistä24.
Valitettavasti Kainuussa on nähtävissä myös kehityksen nurja puoli. Piittaamattomuus
julkisuuslaista ja kanteluviranomaisten kannanotoista on Wiexi Vien näkemänä lisääntymään
päin. Hankkeessa ajatellaan tämän aiheutuvan viranomaisten kokemusten kertymisestä ja
"nahkan kovettumisesta". Sanktioita ei juurikaan seuraa. Moitittavasta menettelystä ei
ajatella koituvan isompaa haittaa, kun on toimittu osana koneistoa, joka puolustaa rattaitaan.
Selvästi julkisten välittömästikin annettavissa olevien tietojen antamista viivytellään
julkisuuslain vastaisesti, ellei tietoja peräti kieltäydytä kokonaan antamasta. Ilmiö näyttäisi
esiintyvän nimenomaan maakunnallisella tasolla, olipa organisaatio paikallinen tai
23

www.kainuu.fi/kansalaisvaikuttaminen (10.4.2012).

24

Julkisuuslain tarkoituksen parempaa toteutumista Kainuussa olisi hyvin yksinkertaista edistää. Tarvitsisi vain
vaikkapa omaksua amerikkalainen ohjeistustapa, jossa yleisölle annetaan tiedonsaamiseen välineet.
Esimerkiksi sikäläisen ulkoministeriön ohjeistus sisältää erinomaisen kirjemallin tietojen pyytämiseen ja
neuvovan kaavakkeen pyynnön esittämiseksi sähköpostitse.
http://www.state.gov/m/a/ips/ (10.4.2012).
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valtakunnallinen. Kaikkien osapuolten voimavaroja tuhlataan, kun selvästi julkisen asiakirjan
antamista sen pyytäjälle väistellään kerta toisensa jälkeen.
Ikävänä kainuulaispiirteenä voidaan mainita muuallakin Suomessa ja myös kansainvälisesti
havaittu ilmiö: kun julkisuusvaatimukset lisääntyvät, ei diarioitavaa asiakirjaa enää synny,
vaan asioita hoidetaan suullisesti ja kukaties paperilappusilla. Tai käytetään sähköpostia
kirjeiden sijaan (mitä sinänsä tulee edistää). Wiexi Vie suosittelee maakunnallisen
tutkimuksen tekemistä viimeksi mainitusta aiheesta. Wiexi Vie:n tiedossa ei ole, että
kansalaiset olisivat Suomessa asioista selvää ottaessaan turvautuneet laajamittaiseen
sähköpostitietojen pyytämiseen, vaikka menettely olisi mitä luontevin ja halpa tapa selvittää
pyytäjää kiinnostavan asian todellista laitaa25.
Hankkeen omien ja varsinkin sen tietoon tulleiden Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen
kansalaisvaikuttamiskokemusten perusteella voidaan antaa lisää kehittämissuosituksia:
Luottamushenkilöt, päätöksentekijät, viran- ja toimenhaltijat, kirjaamot, arkistointitoimet jne.
tarvitsevat julkisuuskoulutusta. Sen tulisi sisältää muun muassa julkisuuslain tarkoituksen
soveltamisen edistämistä, kansalaisvaikuttamisen toteutumiskriteerien (ks. erityisesti Århusin
yleissopimus) omaksumista ja oikeusperiaatteiden tuntemusta.
Wiexi Vie pitää kansalaisvaikuttamisen onnistumisen kannalta hyvin keskeisenä
oikeusperiaatteena tarkoitussidonnaisuuden periaatetta. Asiat on ratkaistava asianmukaisin
perustein. Tämä on tärkeää etenkin tapauksissa, joissa tarkoituksenmukaisuusharkintaa ei
edes saa soveltaa. Henkilökohtaiset tehtäviin kuulumattomat näkemykset eivät saa ohjata
työn- eikä päätöksentekoa. Ajettavana oleva etu on muistettava. Kun virhe havaitaan, on se
tunnustettava ja esilletulosta ilahtuneena korjattava. Asioita ei tule arvottaa esimerkiksi
henkilökohtaisten mieltymysten eikä harrastusten perusteella. Toisena oikeusperiaatteena
mainittakoon virallisperiaate. Asia on tutkittava puolueettomasti niiltäkin havaituilta
kanteilta, joilta asiakas ei ole huomannut asiaansa perustella. Periaatteiden omaksumiseen
tulee luonnollisesti pyrkiä kylätasollakin, vaikka siihen ei velvoitetta olekaan.
Wiexi Vie:ssä ja sen yhteydessä saatujen kokemusten valossa pidetään tarpeellisena suositella
viranomaisia huolehtimaan sinänsä itsestäänselvistä, mutta käytännössä valitettavan
huonolla hoidolla olevista julkisuusasioista. Asiakirjat on diarioitava, ne on arkistoitava
kirjaamoiden ulottuville heti ja sitä mukaa kuin niitä ei asian käsittelyssä tarvita. Kirjaamoilla
on oltava selvä ohjeistus muualla kuin kirjaamon ulottuvilla olevan viranomaisen julkisen
asiakirjatiedon toimittamisesta sitä pyytävälle asiakkaalle. Pyytäjän ei pidä joutua tiedon
perässä juoksemaan. Asiakirjatietoja antaville on myös tähdennettävä, ettei heidän kuulu
udella kuka asiakirjoja kysyy ja mihin tarkoitukseen. Tietojen antamisen on oltava täysin
mekaanista. Julkisuusvelvoitteet on nähtävä yksin myönteisinä.

4.6 Luonto, ympäristö ja talous
4.6.1 Toimenpiteet
1.
2.
3.
4.
25

Luonnon ja ympäristön tilan kartoitus
Arvokkaiden luontokohteiden dokumentointi
Vieksi kylä- ja luontomatkailukohteena
Sinipyrstötapahtuma

Esimerkiksi USA:ssa ovat tiettyyn asiaan selvyyttä halunneet toimijat hankkineet kerralla tietoonsa
satojentuhansien sähköpostien tiedostokokonaisuuksia. Minkään ei pitäisi estää vastaavaa Suomessakaan.
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5.
6.
7.
8.

Vuosankaseminari II
Tapahtuma aiheesta Oulu-Arkangel -käytävä
Vieksin vesialueen kehittämishanke (Kainuun ELY-keskus)
Metsäpeuraseminaari 6-7.6.2011 (Metsästäjäjärjestöt)

Wiexi Vie -tukipäätöksessä on asetettu erityisehto: "Hankkeen luonto- ja ympäristöselvitysten
toimenpiteiden toteutusjärjestelyt tulee erikseen hyväksyttää Kainuun ELY-keskuksen
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiantuntijoilla." Hankkeessa on näin menetelty.
Osahankkeessa tai siihen liittyen on laadittu useita raportteja erityisaiheista: opinnäytetyöt
Metsäpolkujen merkitys ylävieksiläisille eilen, tänään ja huomenna26 ja Luontopalveluissa
toimiminen27, jossa esitetään metsäpeuramatkailun konsepti sekä ProAgria Kainuun raportti
Ylä-Vieksin retkeltä MARU -hankkeessa .

4.6.2 Ajan merkit
Luonnossa ja ympäristössä ilmenevien muutosten vaikutuksia ja merkitystä on Wiexi Vie:ssä
arvioitu erityisesti asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin sekä matkailu- ym. elinkeinojen
harjoittamisen kannalta. Tarvetta, mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa haitallisiksi tai
uhkaaviksi koettujen muutossuuntien korjaamiseksi on selvitetty. Asukkaat ovat merkittävästi
aktivoituneet elinympäristönsä epäkohtien korjaamiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi
sekä luonnossa ja luonnosta virkistäytymisen mahdollisuuksien kohentamiseksi.
Wiexi Vie -tilaisuudet ovat tuottaneet ideoita ja niissä on verkostoiduttu ja kartoitettu
yhteistyökumppaneita ohjelmallisten matkailu- ym. palveluiden kehittämiseksi. Vieksin
palveluiden kehittymistä on edistetty asukkaiden, yritystoiminnan ja asiakkaiden tarpeita
ajatellen. Vieksin nykyinen tarjonta soveltuu niin omaehtoiseen luonnossa liikkumiseen kuin
ohjelmallisten matkailupalveluiden kehittämiseen. Vieksiä luontoineen ja sen mielenkiintoisia
retkikohteita ja toimintamahdollisuuksia on Wiexi Vie tehnyt tunnetummiksi luonto- ja
kylämatkailun kohteina.
Vieksillä on tapahtunut pelkästään Wiexi Vie:n toteutusaikana voimakkaita ja
pysyväisluonteisia muutoksia luonto-, ympäristö- ja maisemaolosuhteissa: Vuosangan alueen
vanhojen metsien hakkuita28 on jatkettu, vaikka Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan
valmistelussa on kaavoittaja esittänyt puuston säästämistä meluesteeksi, ja Ylä-Vieksin
kyläkeskuksessa on sähkölinjoja siirretty maantien varteen piittaamatta Ylä-Vieksin
kyläyhdistyksen ja Kainuun ELY-keskuksen yhteistyössä aloittamista toimista ympäristön ja
maiseman kehittämiseksi. Muutokset ovat olleet hankkeen näkökulmasta pääsääntöisesti
kielteiseen suuntaan.
Taloudellisin, teknisin ja toiminnallisin perustein voidaan joitain muutoksista perustella, mutta
intressivertailu on jäänyt käytännössä kokonaan tekemättä. Muutosten toteuttajien kannat
ovat olleet hankkeen näkökulmasta nähtyinä ylimielisiä. Muutoksia on jouduttu Wiexi Vie:ssä
kartoittamaan siitäkin syystä, että niihin olisi voitu ottaa kantaa.
26
27
28

Raakel ja Anna Kovalan työssäoppimisjakson työn nimi, Kainuun ammattiopiston aikuisopisto, 2011.
Taina Nuoralan työssäoppimisjakson työn nimi, Kainuun ammattiopiston aikuisopisto, 2011.
Muun muassa Vuosangan maalialueen ja Ylä-Vieksin kylän välisten metsien hakkuita on jatkettu piittaamatta
Kainuun maaakunta -kuntayhtymän alueidenkäyttö -tulosalueen kannasta, jonka mukaan puusto olisi tullut
jättää vaimentamaan ampumamelua. Myös seudun Natura 2000 -alueiden ympäristöjen hakkuita on jatkettu.
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Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen aiheuttamia muutoksia on kartoitettu ns. Vuosangan
yhteistyöryhmän kokouksissa 27.5.2011 ja 17.11.2011. Muutokset ovat tulleet vastaan lisäksi
useissa muissa osahankkeissa hakemattakin, kuten kansalaisvaikuttamisen toimenpiteissä ja
kylien välisessä yhteistyössä.
Wiexi Vie -hankkeessa on tehty opinnäytetyönä alustava selvitys Vieksin poluista, minkä työn
suunnitellaan saavan jatkoa. Aihe kiinnostaa suuresti vieksiläisiä. Polut ovat olleet olennainen
syrjäseudulla pärjäämisen tekijä vielä nykyään voimissaan olevan väestönosan elämässä.
Tehometsätalous ja "edistys" autoistumisineen ovat olleet poluille turmioksi. Polkuihin
saattaa liittyä siinä määrin arvaamattoman merkittävää hyvinvointihyötyä muiden hyötyjen ja
muun muassa matkailupotentiaalin lisäksi, että niiden osittaiseen elvyttämiseen on
perusteltua aihetta.
Kolmisenkymmentä arvokasta Vieksin luontokohdetta on saanut Wiexi Vie:n innoittamana
tyylikkään viitoituksen. Merkittävä osa pystytetyistä viitoista on joutunut nähtävästi
vandalismin kohteiksi, sillä niitä on valitettavasti kadonnut maastosta loppusyksyn 2011
aikana.
Merkittävää erityispotentiaalia saattaisivat toteutuessaan tuoda Vieksin matkailuun Wiexi
Vie:n aloitteesta esille nousseet uudet ideat. Muun muassa tekeillä on alustava selvitys
uudentyyppisellä konseptilla toteutettavaksi suunnitellun observatorion
perustamismahdollisuudesta. Kyseessä olisi niin harrastajakäyttö kuin soveltuvuus korkean
tason tutkimustoimintaan. Tässä asiassa tärkeä Vieksin uusiutuva luonnonarvovaltti on
pimeys.
Osahankkeesta on raportoitu siihen liittyvissä selvityksissä ja hankkeen väliraporteissa.
Luonto- ja matkailuesitteiden tekemistä varten on kerätty runsas aineisto. Paperisia esitteitä
on pidetty hankkeen alustavassa vaiheessa toisarvoisina. Sellaisten aika saattaa koittaa, mikäli
kehitteillä olevat matkailuhankkeet vakiintuvat.

4.6.3 Luonnon ja ympäristön tilan kartoitus
Hankkeessa on kartoitettu Vieksin luonnon ja ympäristön tilassa tapahtumassa olevia
muutoksia. Arvioitavana on ollut ei enempää eikä vähempää kuin Vieksin imago. Sen hyvä
taso on ratkaisevan tärkeä edistettäessä Vieksillä viihtymistä ja Vieksin houkuttelevuutta.
Wiexi Vie:n tarkoituksena on ollut selvittää toimenpiteessä tarvetta, mahdollisuuksia ja
keinoja estää ja korjata mahdollisia haitallisiksi koettuja muutossuuntia ja saada aikaan
parannuksia. Hankkeessa on jouduttu sen lisäksi reagoimaan välittömiin muutosuhkiin, mikä
on sitonut käytettävissä olleita suunnitelmanmukaisia resursseja.

Esimerkkitapaus: Sähkölinjojen siirto
Wiexi Vie -kartoitustoimenpide on osoittautunut ajankohtaiseksi vuonna 2011. Hanke on
joutunut vastatusten Vieksin imagoa ja kehittämissuunnitelmia uhanneiden ja valitettavasti
niitä pahimmillaan osin tuhoamaan onnistuneiden hankkeiden kanssa. Näkyvimmin tämä on
ilmennyt E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:n tekemisissä sen siirtäessä sähköjohtoja teiden
varteen. Muutostyön eräät olennaiset perusteet, kuten sähkön toimitusvarmuuden
parantuminen, ovat luonnollisesti hyväksyttäviä ja kannatettavia. Wiexi Vie ei kuitenkaan ole
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nähnyt syytä hyväksyä, että monikansallinen yritys loukkaisi julistamiaan ja Vieksin
kehittämistavoitteiden mukaisia omia ympäristöarvojaan. Wiexi Vie:n näkemyksen mukaan
olisivat yhtiön ympäristöarvot velvoittaneet keskustelemaan johtolinjojen siirrosta Ylä-Vieksin
kyläyhdistyksen ja paikallisten asukkaiden kanssa hyvissä ajoin jo ennen lopullisten
suunnitelmien tekemistä ja viimeistään ennen vaikeasti peruutettavien askelten ottamista
toteutuksessa. Kiinteistönomistajien suostumus ei ole riittävä.
Wiexi Vie on suunnitellut Koskenmäen kylän keskellä sijaitsevan Hiidenkosken alueen
kehittämistä muun muassa yhdessä ELY-keskuksen MARU -hankkeen kanssa. Koskenvarren
suojelusta oli saatu jo alustavia lupauksia kiinteistön omistavan UPM Kymmenen suunnasta.
Kyseistä aluetta29 kaavailtiin kylän "Keskuspuistoksi".

Kuva 23. Näkymä kaupalta Hiidenkoskelle, ennen

Kuva 24. Näkymä Hiidenkoskelta kaupalle, jälkeen

Vesantalolla taas oli kyse kunnostettavaksi otetun kylätalon ympäristön merkittävistä
ympäristö- ja perinnearvoista.

Kuva 25. Näkymä Vesantalolta, ennen

Kuva 26. Näkymä Vesantalolta, jälkeen

Kun Wiexi Vie sai tietää E.ONin suunnitelmista, otti se välittömästi yhteyttä yhtiöön. Sitä
pyydettiin jättämään sähköjohdon linjaus kahdessa kohteessa, Hiidenkoskella ja Vesantalolla,
yhteensä muutamien satojen metrien matkalla, entiselleen tai maakaapeloimaan osuudet.
Kumpikaan ratkaisu ei yhtiölle käynyt. Toteutus oli sen mukaan ajallisesti jo niin lähellä, ettei
muutoksiin ollut mahdollisuutta. Wiexi Vie:n mielestä kyse oli haluttomuudesta. Rakennustyö
on verkalleen edettyään vielä Wiexi Vie:n päätyttyä kesken. Wiexi Vie:n mielestä sen 2.
väliraporttiin liitetty sähköpostivaihto osoittaa, että sähköyhtiön suhtautumisessa
29

ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7134963 E 600392.
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kyläläistarpeisiin on ollut ylimielisyyden piirteitä. Ikäänkuin yhtiö tietäisi kyläyhdistystä ja
kyläläisiä paremmin, kuinka yhtiön hanke vaikuttaa vieksiläisten (sielun)maisemaan ja
suunnitelmiin.
Hankkeen tutustuessa asiaan soveltuvaan säädöstöön on voitu todeta, että sähkönsiirtoyhtiö
voi säädösten estämättä rakentaa sähkölinjansa mihin tahansa erityisesti suojelemattomaan
maisemaan, kunhan sopii asian kiinteistönomistajan kanssa. Wiexi Vie:n mielestä on
käsittämätöntä, että nähtävästi kyseisiä hankkeita säännellään käytännössä vain työ- ja
elinkeinoministeriön ja energiamarkkinaviraston valvonnan piiriin kuuluvalla
energiamarkkinalailla, jossa ei ole lainkaan säännöksiä maiseman eikä paikallisten etujen
huomioon ottamisesta. Energiamarkkinaviraston julkisten yhteystietojen mukaan ja sinne
asiassa tehtyjen puhelintiedustelujen perusteella voidaan todeta, ettei viraston palveluksessa
nähtävästi työskentele henkilöä, jonka vastuulle maisema- ja ympäristömuutosasiat
kuuluisivat. Tätä on pidettävä hämmästyttävänä, kun sähkökatujen siirto maanteiden varsille
on eräs merkittävimmin valtakunnallisesti suomalaista maisemaa pysyvästi ja ainakin YläVieksin tapauksessa paikoin erittäin kielteisesti muuttavista toimenpiteistä. Asiantilan
tuottamiin tuloksiin on mahdollista tutustua myös muun muassa Naapurivaaran laella.
Aihepiiriä on käsitelty hankkeessa muita tarkoituksia varten järjestetyissä tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksissa ja seminaareissa. Siitä on kirjoitettu väliraporteissa ja muistioissa.
Koottua runsasta valokuva-aineistoa tullaan hyödyntämään jatkotyössä.
Wiexi Vie esittää, että asianmukaiset tahot vaikuttaisivat lainsäädännön uudistamiseksi siten,
että maisema- ja ympäristöarvot ja paikalliset näkökannat tulisivat otetuiksi riittävästi
huomioon merkittäviä maisemamuutoksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Todentotta, Wiexi Vie -hanke vaatii, että harvaanasuttujen alueiden kyliä, niiden asukkaita ja
näiden etuja sekä ympäristöä ja luontoa on kohdeltava kohtuullisen kunnioittavasti eikä
missään tapauksessa Vieksillä koetussa jyräävässä "siirtomaaisäntähengessä". Yhtenä
toimenpiteen osatuloksena on tarve järjestää Wiexi Vie -jatkohankkeessa aiheesta
kansalaisosallistumisen teeman alla tapahtuma.

4.6.4 Arvokkaiden luontokohteiden dokumentointi
Hankkeessa on toteutettu matkailullisesti tai muuten arvokkaiden ja eri tavoilla
hyödynnettävissä olevien luontokohteiden kartoitusta ja dokumentointia. Erityisesti valokuvaaineistoa on hankittu runsaasti. Kohteista30 voidaan mainita esimerkinomaisesti Sininen Polku,
Huuhilonkylän alue, Autiokangas, Vuosangan pienvesitihentymä, joka on yksi Euroopan
pienvesirikkaimmista alueista, useita hiekka- ja kalliorantoja, lähteitä, maisema-alueita sekä
eräitä ympäristöllisesti tai muuten arvokkaita leiriytymispaikkoja.
Vieksin suojelu- ja Natura 2000 -alueista on alustavasti koottu aineistoa niiden
yleisdokumentoinniksi muun muassa matkailu- ja virkistäytymistarkoituksiin. Hanketta on
hämmästyttänyt, että alueista ei ole ollut saatavissa johdonmukaisesti viranomaistyönä
koottua kuva-aineistoa. Tämän johdosta työtä on tehtävänä enemmän kuin
hankesuunnitelmassa on suunniteltu. Wiexi Vie -hanke ehdottaa, että ELY-keskus ja
30

Sininen Polku:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Julkaisut/Julkaisusarjat/Documents/Sininen%20polku_hks.pdf (16.4.2012).

Autiokangas, ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7136035 E 604408.
Vuosangan pienvesitihentymä, ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7141585 E 594338.
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Metsähallitus koordinoisivat ja toteuttaisivat keskenään Vieksin suojelualueiden kuvallisen
dokumentoinnin.

Kuva 27. Aroke, erityisen arvokas pienvesi Honkivaarassa Natura 2000 -alueen lähellä (Kuva Joonas Oikarinen)

Wiexi Vie on nostanut esille Vieksillä tavattavaa eläimistöä ja sen monimuotoisuuden arvoa.
Siihen liittyvästi on luontokuvaus- ja -matkailuyritysten kiinnostusta toimia Vieksillä edistetty,
missä on onnistuttu lyhyessä ajassa kohtuullisen hyvin. Sinipyrstö on havaittu muun muassa
Koillismaalla matkailullisesti arvokkaaksi. Lajia on tuotu myös Vieksillä tunnetummaksi
kesäkuussa 2011 järjestetyllä tapahtumalla.
Rauhoitetun ja erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan esiintymistä Vieksillä ei ole vielä
kyläläistunnusteluja enempää selvitetty. Osin siihen ovat vaikuttaneet ELY-keskuksen
luonnonsuojeluasiantuntijoiden varoitukset olla
heikentämättä lajin elinolosuhteita sukellustoimin, joita
asiaan perehtyminen edellyttäisi. Wiexi Vie:n mielestä
kuuluu nimenomaan ympäristöviranomaisten ja alueita
suurimmaksi osaksi hallinnoivan Metsähallituksen ja
osin käyttävän puolustushallinnon tehtäviin olla perillä
jokihelmisimpukan esiintymisestä Vieksillä. Hanke
esittää, että nämä koordinoisivat keskenään asian
selvittämisen.
Luontokohteiden kartoitus ja dokumentointi on ollut
vuonna 2011 luonteeltaan alustavaa. Dokumentointi on
koostunut lähinnä kohteiden valokuvauksesta
vapaaehtoisvoimin ja kesätyöseteliä vastaan
Hyrynsalmen puolelta lyhytaikaisesti palkatun
tapanikyläläisen nuoren toimesta.

Kuva 28. Lauttajoki, raakun virta?

4.6.5 Vieksi kylä- ja luontomatkailukohteena
4.6.5.1 Matkailun mahdollisuudet
Wiexi Vie on selvittänyt alustavasti Vieksin edellytyksiä ja mahdollisuuksia kylä- ja
luontomatkailun kohteena ja on etsinyt keinoja edellytysten parantamiseksi. Erilaisia ja
erityisiä asiakasprofiileja on arvioitu.
Ensimmäiset matkailu- ja luontokuvausyrittäjät ovat aloittaneet toimintansa Vieksillä muun
muassa tuomalla ulkomaalaisia matkanjärjestäjiä ja pieniä luontomatkailuryhmiä
tutustumaan Vieksin tarjontaan. Metsäpeura, pedot ja linnusto, erityisesti pöllöt, ja jopa jänis
vaikuttavat kiinnostavilta.
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Metsästysmatkailun mahdollisuuksia on alustavasti selvitetty. Siinä on kyse vastakkaisia
tunteita herättävästä asiasta. Wiexi Vie on pitänyt aiheellisena siirtää asian tarkemman
selvittämisen tuonnemmaksi.
Alustavasti on selvitetty yhteistyömahdollisuuksia muiden matkailutoimijoiden, kuten Wild
Taigan31 kanssa.

Kuvat 29-31. Ranskalaisia matkanjärjestäjiä Vieksillä talvella 2011-12 (Kuvat Tapani Pääkkönen)

4.6.5.2 Metsäpeura ja muu eläimistö
Ylä-Vieksin kyläyhdistys on valinnut metsäpeuran nimikkoeläimekseen maaliskuussa 2011
pidetyssä vuosikokouksessaan. Metsäpeura-aihetta on käsitelty tässä raportissa useiden
osahankkeiden kohdalla, mikä osoittaa, että lajiin kohdistuu Vieksillä perustellusti merkittäviä
odotusarvoja.
Vieksi on metsäpeuran (Rangifer tarandus fennicus) perinteistä laiduntamis-, vaellus- ja
lisääntymisaluetta. Saamelaiset ovat aikoinaan nimenneet alueen pohjoisosan Vuosangaksi.
Yksi Wiexi Vie -hankekylistä on Vuosangankylä, jonka Vuosanganvaaralta avautuu näkymä
Vuosanganjärvelle ja sen takaa siintävälle Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueelle. Vuosanka
on suomeksi peuranvasa. Kun alueen jäkäläkankaat ja koko Euroopan Unionin pienvesirikkain
maisema eivät ole minnekään hävinneet, on alueen käytössä tärkeää ottaa huomioon lajin
suojelutarpeet.
Useina viime vuosina on suurin osa metsäpeuran Kainuun osakannasta32, eli koko EU:n
ainoasta monimuotoisesta lajin kannasta, oleillut keväisin vasomisen lähestyessä Vieksillä.
31
32

www.wildtaiga.fi (15.3.2012).
RKTL on arvioinut Kainuun osakannan kooksi 840 yksilöä keväällä 2012.
http://www.rktl.fi/tiedotteet/kainuun_metsapeurakannan_pienentyminen.html (12.4.2012).
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Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen vuosikokous nimesikin metsäpeuran keväällä 2011
nimikkoeläimekseen.

Kuva 32. Yhteenotto Roukunpurolla 2011

Kuva 33. Ympäristö pirstoutuu

Wiexi Vie on pitänyt metsäpeura-aiheisia esityksiä useissa tapahtumissa ja kokoontumisissa,
muun muassa Suomen metsästäjäliiton 6-7.6.2011 Kuhmossa järjestämässä
metsäpeuraseminaarissa. Hanke on myös osallistunut Kuhmossa Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen (RKTL) 2-päiväisen tapahtuman yleisötilaisuuteen 17.11.2011 ja seuraavana
päivänä järjestettyyn asiantuntijatapaamiseen Luontokeskus Petolassa. Lisäksi hanke on
osallistunut useisiin muihin metsäpeura-aiheisiin tapahtumiin.
Wiexi Vie on toiminut yhteistyökumppanina vuonna 2011 pääosin vieksiläisvoimin
toteutetussa maaseuturahaston rahoittamassa Metsäpeuran pelastus -hankkeessa tuoden
esille lajin tuotteistamista ja siinä onnistumisen ehdottomana edellytyksenä olevaa lajin
riittävää suojelua. Yhteistyön puitteet ovat olleet mainiot, sillä metsäpeurahanketta
luotsannut Tapani Pääkkönen toimii Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen hallituksessa. Metsäpeuran
pelastus -hankkeen alkuunlähtöön on vaikuttanut Wiexi Vie:n toiminta metsäpeuran
uhanalaisuuden parissa. Molemmat hankkeet erikseenkin, mutta varsinkin ne yhdessä ovat
vaikuttaneet yleiseen mielipiteeseen metsäpeuran suojelutarpeen tunnetuksi tekemisessä.
Vieksiläislähtöisesti on kehitteillä Venäjän Karjalaan ulottuva ENPI-rahoitteinen metsäpeuraaiheinen hanke, mitä on käsitelty lähemmin edempänä Vesantalo -asian yhteydessä (s. 13).
Vieksillä on virinnyt markkinatutkimus- ja osin jo kaupalliseen vaiheeseen edenneen
metsäpeuraan perustuvan matkailun kehittäminen. Kylällä on vieraillut talven 2011-2012
aikana useita keski- ja eteläeurooppalaisia matkanjärjestäjiä, kotimaisten lisäksi, tutustumassa
olosuhteisiin, majoitusmahdollisuuksiin ja oheispalveluiden saatavuuteen. Samoin on
vieraaksi saatu ensimmäiset pienet ryhmät luontomatkailijoita. Toiminta on kiinnostanut
lähialueilla toimivia matkailuyrittäjiä, muun muassa Lieksassa ja Vaalassa.
Verkostoitumishalukkuutta on selvästi olemassa. Vieksillä siihen tulee tarttua.
Wiexi Vie on ollut osaltaan myötävaikuttamassa siihen, että metsäpeuran uhanalaisuus ja
suojelutarve ovat nousseet tiedostusvälineissä aiempaa voimakkaammin esille myös
valtakunnallisesti hankkeen toteutusaikana. Samoin on paikallisten asukkaiden tietoisuus lajin
tilanteesta vahvistunut.
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Ylä-Vieksin kyläyhdistys on tehnyt asian esille nousemisen innoittamana hyvän vastaanoton
saaneen Metsäpeuran mailla -luontokalenterin 2012, joka sekin on osaltaan lisännyt
metsäpeuran ja Vieksin esillä oloa.

Kuva 34. Metsäpeuroja Kellojärvellä 2011 (Kuva Tapani Pääkkönen)

Kaikki edellä esitetyt toimenpiteet ovat kohentaneet Vieksin imagoa ja tunnettuisuutta
metsäpeuran elinalueena sekä tietämystä Vieksin merkityksestä metsäpeuran
elinvoimaisuuden turvaamisessa.

4.6.5.3 Majoituspalvelut
Ruoka- ja majoituspalveluiden tarjontaa on selvitetty ja kohteita ja potentiaalisia
mahdollisuuksia on löytynyt. Tarvittaessa käsillä olevia vuodepaikkoja arvioidaan olevan yli
sata, joista noin puolet Metsähallituksen Villi Pohjolan majoituskohteissa.
Useita majoituskohteita on voitu merkitä laadittuun Vieksin palvelu- ja yrityshakemistoon.
Kohteita tulee aika ajoin lisää, kun tieto kysynnästä leviää. Myös on useista sinänsä
kiinnostavilta tuntuneista kohteista selvinnyt, ettei vuokraushalukkuutta ole. Epäröivällä
kannalla olevia on runsaasti. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että majoitusmahdollisuuksien
puuttumiseen eivät matkailutavoitteet ensimmäisinä Vieksillä tyssää. Ruokailu- ja muiden
palveluiden saatavuutta on ollut niitä haasteellisempaa edistää.

Kuva 35. Villi Pohjola, Pitkäkoski

Kuva 36. Rivitalo, Koskenmäki

Kuva 37. Asuntola, Koskenmäki

Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen resurssien saatavuutta asukkaiden ja yrittäjien
hyödynnettäväksi on selvitetty. Puolustusvoimien antaman kirjallisen selvityksen mukaan
eivät alueen majoitus- ja ruokalaresurssit olisi käytettävissä paikalliseen matkailu- ja
tapahtumatoimintaan harjoitusten väliajoillakaan. Tulos on valitettava ja sitä on pidettävä
vain ensireaktiona. Hankkeessa nimittäin ajatellaan, että esimerkiksi Kainuun Rastiviikon tai
kansainvälisen ampumahiihtokilpailun käyttöön tilat ja jopa työntekijäresursseja saattaisi
järjestyä. Tilanne kaipaa selvästi täsmennystä. Wiexi Vie ehdottaa, että Puolustusvoimien
tilojen ja muiden resurssien siviilikäyttöön luovuttaminen, vuokraaminen ja muut
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hyödyntämismahdollisuudet selvitetään valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
viranomaisvoimin.

4.6.5.4 MARU-yhteistyö
Kainuussa on alkanut Kainuun Ely-keskuksen ja ProAgria Kainuun yhteistyössä toteuttama
Maisemat ruotuun (MARU)33 2011-2013 -ylimaakunnallinen hanke, jossa edistetään luonnon
ja maisemanhoitoa muun muassa kyläkävelyillä, neuvonnalla, suunnitelmin, talkoin ja
laiduntamalla. Hankkeessa kartoitetaan arvokkaat maisema-alueet ja järjestetään hoitoa
arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristökohteille Kainuun kaikkien kuntien alueella. Myös
uusien alueiden nouseminen inventoinnin myötä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
arvokkaiksi maisema-alueiksi on mahdollista.

Kuva 38. Huuhilonkylän 400-vuotias raitti (Kuva Joonas Oikarinen)

Wiexi Vie on tehnyt läheistä yhteistyötä MARU -hankkeen kanssa. Toimenpiteillä tavoitellut
tulokset ovat Wiexi Vie:n tavoitteita. Ne ovat osoittautuneet myös laajemmin kyläyhteisöjen
tavoitteiksi. Yhteistyössä on laadittu alustavia suunnitelmia, joiden varsinainen toteuttaminen
jää tuleville vuosille, ensimmäisten vuonna 2012. Yhteistyön sivutuotteena on Vieksillä
hakuvaiheessa ympäristötuen erityistukisopimuksella34
hoidettavan monivaikutteisen kosteikon suunnittelu.
Vastaavanlaisia katselmusvaiheeseen tulossa olevia
suunnitelmia on maisemakohteille, joilla kyseeseen
voivat tulla monivaikutteisen kosteikon hoidon lisäksi
esimerkiksi suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito,
perinnebiotooppien hoito tai luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistäminen.
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti
merkittäviksi maisema-alueiksi ja
kulttuurimaisemakohteiksi on Vieksiltä valikoitu ehdolle
useita kohteita: Vuosanganvaara, Koskenmäen
kyläkeskus Hiidenkosken kera, Niemenkylä, Huuhilonkylä
ja Halmevaara. Niissä kaikissa on Wiexi Vie järjestänyt
Kuva 39. Ontojärven hiekkapohja
katselmuksia MARU -hankkeen asiantuntijoiden kanssa.
Listaan on tarpeen lisätä jatkossa tarkastettaviksi eräitä muitakin, kuten Murtosalmen35

33
34
35

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26574&lan=fi (12.4.2012).
http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/ymparistotuetyhdistyksille.html (12.4.2012).
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7121769 E 598554.

44

maisema-alue Ala-Vieksillä, Juonnon useat vaarat ja pienen Kuusamonkylän tiuha vanha
vaara-asutus36 ja Ontojärven hiekat37 Roukunpuron suulla.

Kuva 40. Vuosanganvaaralta Vuosanganjärvelle (Kuva Joonas Oikarinen)

Osin Wiexi Vie:n esimerkistä ja tämän kanssa yhteistyössä on Vuosangan kylätoimikunta
ryhtynyt kehittämään kylänsä ympäristöä ja suunnittelemaan upean vaara-asutusmaisemansa
hyödyntämistä. Vuosanganvaaralla38 on edellytyksiä valtakunnallisesti merkittäväksi maisemaalueeksi.

4.6.5.5 Vuosangan seudun hyödyntäminen
Vieksiin sisältyy arvokkaana erämaa-alueena Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue ja sitä
ympäröiviä alueita. Seudulla on useita Natura 2000 -alueita, Rimpisuon soidensuojelualue ja
muulla tavalla suojeltuja kohteita. Alueella on lisäksi jopa ainutlaatuisia39 vielä
suojelemattomia luonto- ja ympäristöarvoja. Seudulla kokonaisuutena ja sen erityiskohteilla
on Vieksin, Hiisijärven ja Heinämäen kylille merkittävää matkailullista arvoa. Paikalliset
asukkaat ja matkailijat muun muassa marjastavat, metsästävät ja kalastavat koko alueella
kovapanosammuntojen aikana tarvittavia varoalueita lukuunottamatta. Kesäisin on
harjoituksissa ollut viime vuosina noin kahden kuukauden tauko.

Kuva 41. MH:n kunnostama Rimpisuon sauna
36

37
38
39

Vieksin matkailun kehittymistä on alueen osalta
kuitenkin vaikeuttanut tarpeettomasti
Metsähallituksen passiivisuus ja jopa
vastahakoisuus edistää alueen hyödyntämistä.
Hankkeen mielestä Metsähallituksella ei ole
riittäviä perusteita muun muassa ns. Vuosangan
yhteistyöryhmän40 kokouksessa marraskuussa
2011 esittämälleen kannalle, että se ei halua
edistää matkailutoimintaa useimmilla Ylä-Vieksin
kylän erämaisista Natura 2000 -alueista,
nimittäin Pellinkankaalla, Hevoshuuhdinpuro-

Alueen perinnemaisema-arvoa osoittaa, että Kuhmoon Tuupalan museoalueelle on siirretty Kuusamonkylän
Alavan talosta vuonna 1979 sauna ja riihi.
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7119363 E 606528.
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7139179 E 606244.
Alueen ydinosa on Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen mukaan Euroopan Unionin pienvesi- ja -vesistörunsain maaalue (mahdollisesti lukuunottamatta Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella olevaa lampirikasta suoaluetta).
Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella on noin 500 pienvettä! Kainuun maakunta -kuntayhtymä on Kainuun
maakuntakaavan valmistelussa johdonmukaisesti pidättäytynyt tämän luontoaarteen selvittämisestä ja jopa sen
olemassaolon tunnustamisestakin kyläyhdistyksen vaatimuksista huolimatta. Samoin on menetellyt Kainuun
ELY-keskus.
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Honkivaarassa ja Valkeisjärvellä. Joukkoon kuuluu mahdollisesti myös Kinnussuo-Mustinsuo,
joka olisi osittain joutumassa Vuosangan melualueelle, mikäli Kainuun 1. vaihemaakuntakaava
saisi lainvoiman.
Hankkeessa luonnollisesti ymmärretään Puolustusvoimien tarpeiden huomioon ottamisen
tärkeys mainittujen Natura-alueiden ulkopuolella harjoitusten aikana ja itse alueilla sikäli kuin
toiminta ei suojeluarvoja Natura -lainsäädännön vastaisesti merkittävästi heikennä eikä siitä
koidu muitakaan Vieksille kohtuuttoman kielteisiä vaikutuksia. Sensijaan ei voida hyväksyä,
että alueen matkailukäytön aktiivinen edistäminen ei kävisi päinsä. . Matkailukäytölle ei pitäisi
olla käytännöllisiä eikä velvoittavia esteitä. Päinvastoin, alueiden matkailukäyttöä tukevat
kyseisten alueiden perustamiseksi EU:n komissiolle toimitetut niin sanotut Naturatietolomakkeet. Varsinkaan ei voida hyväksyä lukuisissa yhteyksissä esitettyä tölväisevää
väitettä, että alueiden suojeluarvojen säilymistä edistäisi, kun paikalliset asukkaat eivät sinne
harjoitusten aikana pääsisi. Siltä osin kuin Wiexi Vie ei ole voinut osiota toteuttaa ja se on
toteutettavissa, on se jäänyt Wiexi Vie -jatkohankkeessa selvitettäväksi.

4.6.6 Sinipyrstötapahtuma Havukka-ahossa
Wiexi Vie on järjestänyt yhdessä Metsähallituksen kanssa sinipyrstö-aiheisen seminaarin ja
retken sinipyrstön reviiriksi tiedetylle seudulle Vieksin Havukkavaaraan41. Asiantuntijana on
toiminut suojelubiologi Ari Rajasärkkä. Sinipyrstö on ainakin nykyisellään potentiaalinen
luontokuvausmatkailun vetonaula.

Kuva 42. Sinipyrstö (Minna Niskanen)

Kuva 43. Esitelmä asuntolassa

Kuva 44. Reviirin reunalla

Havukkavaaran vanhan metsän alueella sijaitsi nähtävästi Havukka-ahon ajattelijan kotitanner
Havukka-aho42. Kirjailija Veikko Huovisen savottareitti jalkapatikassa Sotkamosta Ristijärven
etelänurkkauksen ja Sinisen polun kautta Lentualle suuntautui näet usein sen kautta. Wiexi
Vie on antanut taipaleelle nimeksi Konstan Polku.Vaeltaessaan ja taukoja pitäessään on
Huovisella ollut aikaa ja tunnelmaa hahmotella tarinaa Konsta Pylkkäsestä. Vieksillä kerrotaan
tiedettävän jopa sen kannon sijainti nykyisellä Sinisellä polulla, johon Konsta piipunperänsä
kopisti sinisiä ajatuksia miettiessään. Havukkavaaran luontoarvojen on täytynyt tehdä
lähtemätön vaikutus kirjailijaan jo ennen sinipyrstön reviirinperustamista.
Sinipyrstön reviirin ja Konstan Polun ympärille on kehitettävissä monenlaista vieksiläistä
luonto- ja kulttuurimatkailua. Konstan Polku edustaa kolmen kunnan yhteisessä perukassa43
ja vielä useamman kylän alueella yhteistä ja yhdistävää historiaa. Aihe pyritään jatkossa
40

41
42
43

Puolivuosittain keväästä 2007 lähtien Puolustusvoimien koollekutsumana ja sen johdolla kokoontunut
keskustelufoorumi.
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7132999 E 585474.
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/SiteAttachments/VeikkoHuovisennimikkometsa.htm (14.4.2012).
Perukka:: perä, pohja, pohjukka, nurkka, kulma, syrjäinen seutu .
http://suomisanakirja.fi/perukka (10.4.2012).
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kytkemään sopivaan kulttuuriaiheiseen hankkeeseen, mutta sitä voidaan edistää myös
vieksiläisvoimin.

4.6.7 Vuosankaseminaari II
Vuosankaseminaari II on jätetty järjestämättä, vaikka siihen on ilmennyt tarvetta Wiexi Vie:n
loppuvaiheessa. Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan valmistelussa on edetty
ehdotusvaiheeseen tammikuussa 2012 ja sittemmin nopeasti kaavan hyväksymiseen Kainuun
maakuntavaltuustossa. Aikataulu on ollut aivan liian tiukka, jotta asianmukainen seminaari
olisi voitu valmisteluvaiheessa järjestää. Seminaarin pitämiselle myöhemmin vuonna 2012 on
näinollen jäänyt tarvetta. Mikäli se toteutetaan, järjestetään se yhteistyössä Kainuun
maakunta -kuntayhtymän alueidenkäyttö- ja aluekehitys -vastuualueiden kanssa. Lisäksi
ympäristöministeriön osallistumista voidaan pitää järjestämisen edellytyksenä.

4.6.8 Oulu-Arkangel -käytävä (Barents Link)
Härmänkylällä 28.11.2011 järjestetty Oulu-Arkangel -käytävä (Barents Link) -tapahtuma44 on
herättänyt Härmänkylällä ajatuksia kehittää Arolan risteyksen seudulle matkailupalveluita.
Tilaisuudessa kuultiin myös Kainuun bioenergian teemaohjelmasta45 2008 - 2013 ja siinä
Vieksin näkymistä ja biopolttoaine -terminaaleista46 47. Vieksiläisiä kiinnostaa biopolttoaine
-terminaalin mahdollinen perustaminen Arolan rautatieasemalle. Keskustelu asiasta on
puolestaan johtanut pilkealan vieksiläisten kehitysmahdollisuuksien selvittelyyn yritystasolla.
Oulu-Arkangel -tapahtumasta on saanut alkunsa kehitystyö kulttuuriaiheisen ENPI-hankkeen
aikaansaamiseksi. Hanke-ehdotus on useiden osapuolten yhteisen Latitude 64 -ryhmän
suunnittelema. Vastaavankaltainen hankeidea näyttää virinneen myös Kainuun maakunta
-kuntayhtymässä. Mikäli se syö alunperin ja jo pitkälle Iivantiiran innovoiman idean, on
menettelyä pidettävä valitettavana.

4.6.9 Vieksin vesialue
Kainuun ELY-keskus on toteuttanut vuonna
2011 hyvässä yhteistyössä Vieksin
osakaskunnan kanssa Vieksin vesialueen käyttöja hoitosuunnitelma -hanketta. Siinä on
poistettu vaellusesteitä, lisätty kalojen kutu- ja
poikastuotantoalueita ja parannettu
pyyntikokoisten kalojen elinympäristöjä.
Kunnostus on kohdistunut lähinnä virtavesiin.
Wiexi Vie on osaltaan huolehtinut, että
hanketta on toteutettu ottaen huomioon
44
45

46
47

Kuva 45. Kutusoraa Hiidenkoskeen

http://www.vieksi.fi/documents/Bar-Link_Muistio_281111.pdf (16.4.2012).
http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/julkaisut/workingpapers/Bioenergiaohjelma_20112015_WP75.pdf
(14.4.2012).
http://www.miljoonamottia.fi/index.php?id=205, erityisesti raportin sivut 53-62 (14.4.2012).
http://www.kainuu.fi/index.php?mid=2_616_620&la=fi (14.4.2012).
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paikallinen tieto ja asukkaiden edut. Wiexi Vie on osallistunut siihen hakemalla, esittämällä ja
inventoimalla kohteita. Vieksin asukkaat ovat esittäneet arvokkaita kokemusperäisiä
parannusehdotuksiaan otettaviksi huomioon suunnitelmassa.
Työssä on purojaksoilta löytynyt maisemallisesti arvokkaita ja muun muassa matkailussa
hyödyntämiskelpoisia kokonaisuuksia, kuten Ruuhijärvestä Iso Aittojärveen laskeva viehättävä
Härmäjoki, ja uittokultturin kohteita, joista erityisesti voidaan mainita Niskajärvestä
Kuivajärveen laskevan Niskajoen erinomaisen hyvin säilynyt uittoränni48. Se on
Metsähallituksen hallinnoimalla alueella, jolle kohteen turvaaminen ja mahdollinen
entisöiminen kuuluu.

Kuva 46. Niskajoen arvokas uittoränni (Kuva Joonas Oikarinen)

Vesialuehanke mahdollisesti jatkuu vuonna 2012 laajentuen Metsähallituksen hallinnoimiin
vesistöihin. Wiexi Vie -jatkohankkeen on tarpeellista pyrkiä siihen mukana.

4.6.10 Metsäpeuraseminaari
Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry on järjestänyt 6-7.6.2011 Metsäpeuran pelastus
-hankkeen kanssa Kuhmossa metsäpeuraseminaarin, johon Wiexi Vie on osallistunut
esityksen pitäjänä. Aihetta on tarkasteltu lajasti Wiexi Vie -hankkeen väliraporteissa ja lisäksi
hankkeen nettisivuilla www.vieksi.fi. Seminaarin pääasiallisina anteina voidaan pitää
osallistuneiden tahojen tilaisuutta verkostoitua ja Wiexi Vien mahdollisuutta tuoda lajin
uhanalaisuutta esille ja sitenkin edistää metsäpeuran hyödyntämistä Vieksin matkailussa.

4.7 Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot, täydentävät selvitykset
Toimenpiteet
1.
2.
3.
4.
5.
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Vieksin henkilö-, palvelu- ja yrityshakemisto
Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvitys
Vieksin ideat & keksinnöt
Vieksin Konepooli
Kesä- ja ulkovieksiläiset osaksi kyläyhteisöä

Kohteen ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7136620 E 597833. Toinen lisäselvityksen arvoinen, vaikkakin
huonommin säilynyt uittoränni ja -kämppäkokonaisuus on Könkäänkoskella, N7132935 E 606452.
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4.7.1 Vieksin henkilö-, palvelu- ja yrityshakemisto
Wiexi Vie on kartoittanut vieksiläisiä palveluntarjoajia ja näiden palveluita, sekä yrityksiä että
yksityishenkilöitä. Alustava Vieksin palvelu- ja yrityshakemiston ensimmäinen versio on
laadittu ja on hyödynnettävissä.
Hankkeessa on syntynyt valmius saattaa hakemistot ja tarpeellisilta osin tehtyjen
täydentävien selvitysten tulokset asukkaiden ja muiden palveluiden tarvitsijoiden sekä
tarjoajien käyttöön. Luottamuksellisuuden ja yksityisyyden tarpeellisen säilymisen
varmistaminen ja rekisterikysymykset edellyttävät jatkovalmistelua. Aineisto on jo
tapauskohtaisesti edistänyt palveluiden esille tuloa ja lisännyt niiden käyttöä. Tämä koskee
muun muassa eräitä vuokrauspalveluita sekä lähiruokaa. Wiexi Vie -jatkohankkeessa tulee
aineiston hyödyntämistä vielä suunnitella palveluntarjoajien kanssa tarkemmin.

4.7.2 Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvitys
Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvityksessä on alustavasti selvitetty Vieksin alueen
erityisiä maatiais- ja perinnekasveja49 noin kymmenessä kohteessa hankealueella.
Uudemmasta omenan kasvatusharrastuksesta saatuja kokemuksia on alustavasti kartoitettu.
Toimenpiteistä on raportoitu hankkeen väliraporteissa.

Kuva 47. Puutarhassa Koskenmäellä

Kuva 48. Puutarhassa Vuosanganvaaralla

Työssä on tähdätty siihen, että aineisto olisi hyödynnettävissä tulevaisuudessa
käynnistettäessä alueella kasvivaihtoa ja muuta levitystä sekä haettaessa lisäykseen
kaupallistamiskelpoisia kantoja. Pikanttina yksityiskohtana voidaan mainita, että hankealueen
kyläläisten kesken on virinnyt muun muassa vanhojen hyötykasvien, kuten kaskinauriin,
siemenvaihtoa.
Toimenpiteessä on vierailtu MTT:n Kuolaniemen laitoksella Sotkamossa ja tehty alustavaa
yhteistyötä Oulun yliopiston intendentin kanssa sekä suoritettu alustava 2-päiväinen
kenttäselvitys Oulun seudun AMK:n opiskelijan kanssa.

49

Perinnekasveista kirjoitti jo Samuli Paulaharju sata vuotta sitten: "Kukkiakin on toisinaan pirtin ikkunalla
asuntoa ilahduttamaan. Useimmin nähdään punakukkainen palsami, useasti myös pippuri, taikka
elämänlanka, joskus keisarinmyntti, kurjenmiekka, pihlajaruusu, kaana, turnes ja nilja.", S.Paulaharju,
Kainuun mailta, Porvoo, 1958, s. 32.
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4.7.3 Vieksin ideat & keksinnöt
Vieksin ideat & keksinnöt -toimenpiteessä on kartoitettu alustavasti Vieksin idea- ja
keksintömaailmaa ja on kannustettu ideoimiseen ja ideoiden rohkeaan eteenpäin viemiseen.
Aiheesta on oltu yhteydessä Kainuun ELY-keskuksen keksintöasiamieheen. Toimenpiteen
varsinaisen toteutusvaiheen suunnitellaan tapahtuvan Wiexi Vie -jatkohankkeessa.

4.7.4 Vieksin Konepooli
Wiexi Vie -hankkeessa on esiselvitetty työ- ja rakennuskonekaluston vuokraushalukkuutta ja
muuta mahdollista palvelutarjontaa. Tuloksia on tuotu esille palveluhakemistossa. Toiminnan
kaupallistamismahdollisuuksia kanavoimalla tarjonta perustettavan konepoolin kautta on
arvioitu paikallisten yrittäjien kanssa. Wiexi Vie -jatkohankkeessa on perusteita jatkaa
selvittämistä.

4.7.5 Kesä- ja ulkovieksiläiset osaksi kyläyhteisöä
Kesä- ja ulkovieksiläisten osaamista ja sen tarjontahalukkuutta on kartoitettu alustavasti
ajatellen vieksiläisten arkipäivän tarpeita. Keskustelukumppaneina on ollut muun muassa
terveydenhoito- ja hoiva-alojen ammattilaisia, muusikoita ja teknisten alojen osaajia.
Voimavaran saaminen käyttöön vaikka vain vähäiseltä osaltaan tarjoaisi merkittävän
mahdollisuuden kehittää uutta toimintaa uusin ideoin. Pieniä rohkaisevia askeleita on siihen
suuntaan saatu otettu, mutta Wiexi Vie:ssä on tiedostettu, että varsinkin lomalaisten
hyvinvointia saattaa edistää hanke- ja talkoohätistelystä vapaa irtiotto ruttiiniarjesta. Alustava
valmius perustaa resurssipankki Vieksin asukkaista ja kesäasukkaista on kuitenkin hankittu.

4.8 Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen
Toimenpiteet
1. Kartoitetaan eri kylien välisiä yhteisiä kehittämiskohteita
2. Sovitaan yhteistyön muodoista
3. Valitaan esimerkkihankkeita ja käynnistetään niitä
4.8.1 Yhteistyön suunnat
Wiexi Vie -hankkeessa on selvitetty alustavasti hankealueen naapurikylien sekä Ristijärven
Hiisijärven, Sotkamon Heinämäen ja Hyrynsalmen Tapanikylän kanssa mahdollisia yhteistyön
muotoja ja yhteisiä kiinnostuksen aiheita sekä kartoitettu mahdollisia kehittämiskohteita.
Hyrynsalmen Moisiovaaran kyläyhdistyksen kanssa on vaihdettu tietoa hankkeista. Erityisesti
on ollut aihetta tarkastella palveluiden kehittämistä, mitä tehdään tiiviisti molemmilla kylillä,
mutta mielenkiintoisesti osin eri menetelmillä. Voimistuvaa yhteistyötä on tehty hankkeen
loppuvaiheissa myös muilla Kuhmon kylillä toimivien kyläyhdistysten kanssa.
Etenkin syrjäkylien välinen yhteistyö on osoittautunut nykyisissä nopeasti ja perustavalla
tavalla muuttuvissa olosuhteissa erittäin tärkeäksi. Kun siihen tarvitaan ajatustapojen
uusiutumista ja aikalailla ennakkoluulottomuutta, on Wiexi Vie:n toteutusaika ollut aivan liian
lyhyt varsinaisten tulosten saavuttamiseksi. Työ tulee jatkumaan Wiexi Vie -jatkohankkeessa.
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Hankesuunnitelmassa hahmotellussa "neuvottelukunnan" perustamisasiassa on Wiexi Vie
lähtenyt ensivaiheessa liikkeelle Kuhmon kylien kanssa. Yhteisen toimielimen aikaansaaminen
on osoittautunut Wiexi Vie:n toteutusaikana erityisen tärkeäksi ei vain hankealueen kylien,
vaan yleisemminkin Kuhmon syrjäseutujen edunvalvonnan näkökulmasta.
Wiexi Vie -hankkeessa nähdään, että paikalliset kylätason kehitysmahdollisuudet myös
kuntarajojen yli esimerkiksi palveluiden järjestämiseksi tulisi ottaa vastaisuudessa huomioon
nykyistä paremmin. Kuntarakennemuutoksissa saattaa siihen tarjoutua luontevia tilaisuuksia.
Toimintaa tulee kannustaa ja tukea.
Hiisijärven ja Heinämäen kyläyhdistysten
kanssa on järjestetty tapaamisia, joissa on
tarkasteltu ja selvitetty tarpeellisimpina ja
kiireellisimpinä pidettyjä yhteisen
mielenkiinnon kohteita ja esimerkkihankkeiden
käynnistämismahdollisuutta. Asiat liittyvät
muassa kulkuyhteyksien parantamiseen,
palveluihin, kyläyhdistysten ja kylätalojen
toimintaan, ylläpitoon ja markkinointiin sekä
Kuva 49. Vieksin ja Heinämäen erottava kangas
kylien välisten perinteisten yhteyksien kuten
polkujen hyödyntämiseen matkailussa. Kulkuyhteyksistä on erityisesti arvioitavana
henkilöautolla Vieksiltä Sotkamon Heinämäelle ajettavissa olevan50 reitin
toteuttamiskelpoisuus. Yleinen kylätalo-ongelma tuntuu olevan toiminnan rasitusten
kohdistuminen liian harvoille ihmisille. Siihenkin on toimenpiteessä pyritty löytämään
parannuskeinoja ja ennaltaehkäisemään Vesantalon muodostumista missään oloissa
kohtuuttomaksi rasitukseksi Ylä-Vieksillä.

4.8.2 Wiexi Vie -alueen ja muiden Kuhmon kylien yhteistyö
Kuhmon kylien laajempi yhteistyö on alkanut viriämään Wiexi Vie -hankkeen loppuvaiheissa.
Tämän voidaan oikeutetusti katsoa olevan Wiexi Vie -hankkeen ja eräiden muiden samalla
tavoin ulospäin suuntautuneiden kuhmolaiskylien aikaansaannosta. Merkittävässä määrin on
asiasta kiittäminen Wiexi Vie -hankkeen työtä kansalaisvaikuttamisen toteutumisen
edistämiseksi ja mediassa esille tulleita hankkeen ja asukkaiden kokemuksia kylien
hyvinvointipalvelujen saatavuuden parantamiseksi.
Jo pidempään jatkuneesta pohdintavaiheesta on siirrytty toimintaan Wiexi Vien esityksestä
Kuhmon kaupunginhallituksen nimeämän maaseudun neuvottelukunnan koollekutsumassa
kylien tapaamisessa 8.12.2011 Kuhmon Haukelassa. Jokainen tapaamisessa läsnäolleista noin
tusinasta kuhmolaiskylästä kannatti yhteistyöhön ryhtymistä viipymättä.
Kuhmon kylien yhteistyön viriäminen on Wiexi Vie -kokemusten perusteella välttämättömäksi
osoittautunut, hankesuunnitelman mukaisesta kyläyhteistyöstä syntynyt "spin-off". Kuuden
Wiexi Vie -hankekylän kokemukset ja asetetut jatkotavoitteet osoittavat jo yhteistyön arvon.
On kuitenkin nähty, että kylien yhteistyön tie ei ole kovin siloinen. Jää jatkotyön varassa
nähtäväksi kuinka yhteistyö onnistuu.
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ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit: N 7128109 E 587304. Kylät sijaitsevat kylki kyljessä ja historia yhdistää
niitä, mutta maantiematkaa niiden välillä on noin 100 kilometriä.
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Monilla Kuhmon kylillä ei ole välitöntä yhteistyövalmiutta. Wiexi Vie pitää kovin valitettavana,
että osa hiljaisimmista kylistä tuntuu haluavan jatkaa hiljaiseloaan ja ilmeistä näivettymistään.
Heikkenevän kehityksen on nähtävästi sallittu edetä niin pitkälle, että asukkaat itsekin pitävät
kyliään "perspektiivittöminä". Ei myöskään ole totuttu siihen, että kylän tueksi saattaisivat
epäitsekkäästi tulla toiset kylät. Miksi ihmeessä ne tulisivat! Hankkeen näkökulmasta tämä
ilmentää lähinnä tarvetta tehostettuun tiedottamiseen.
Lentiira, kuhmolaiskylistä väestöpohjaltaan ja ehkä monessa muussakin suhteessa
lähtökohdiltaan eräs vahvimmista, näyttää luottavan aiemman Haukela-kantansa vastaisesti
edunajoon omilla konsteillaan51. Lentiiran kyläyhdistyksen hallitus on tehnyt kokouksessaan
14.2.2012 päätöksen, jolla pidättäytyy yhteistyöstä toistaiseksi. Kokousvieraana oli
kaupunginjohtaja Eila Valtanen, mitä Wiexi Vie pitää erittäin positiivisena eleenä.
Toivottavasti se ilmentää yhteistyön uutta alkua, kun Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen kokouksissa
ei Kuhmon kaupungin edustajaa ole viime vuosina näkynyt. Kun lentiiralaisten pidättyväisyys
on todettu, on lisättävä, että kuhmolaiset kylät laajalti, mukaanlukien Lentiira, ovat esittäneet
Wiexi Vie:n toteutusaikana useissa yhteyksissä tyytymättömyytensä Kuhmon kaupungin
suhtautumiseen kylien kehittämiseen.
Myös Lentuan ja Timoniemen kyläyhdistykset ovat päättäneet pidättäytyä kyläyhteistyöstä,
ainakin alkuvaiheessa. Ne molemmat ovat lähellä Kuhmon keskustaa ja edustavat
paremminkin "lähiöitä" kuin varsinaisia maaseutukyliä. Molemmilla asuu syrjäkylien
kehityksen kannalta keskeisiä kaupungin viranhaltijoita.
Wiexi Vie:n näkemyksen mukaan kylien yhteistyöhalukkuuden tiellä ovat ja kylien hitautta
selittävät useissa tapauksissa huonot aikaisemmat kokemukset kylien kehittämisestä ja
hankemaailmasta. Hankkeen tietoon tulleissa tapauksissa syynä ovat osin olleet mitä
ilmeisimmin osaamispuutteet, mutta myös viranomaisten, mukaanlukien Kuhmon kaupungin
tempoillut toiminta menneisyydessä ja kokemukset tai käsitykset hankemaksatuksessa
vastaan tulevista vaikeuksista.
Edistymistä viranomaistasolla on havaittavissa. Kuhmon kylien paremman yhteistyön
ajaminen on osaltaan edesauttanut Vieksin kylien ja Kuhmon kaupungin yhteistyön, tai
vähintään ajatustenvaihdon paranemista. Kylien kohentuneella joukkovoimalla on
oletettavasti osuutensa myönteiseen kehityskulkuun.
Kylien yhteistyön tarve on nähty Wiexi Vie -hankkeessa polttavana erityisesti edunvalvonnan
näkökulmasta. Kainuun Nuotta ry, Kajaani, esiintyy maakunnallisena kyläyhdistyksenä ja
ilmoittaa edustavansa muiden ohella kaikkia kuhmolaisiakin kyliä maakunnallisella tasolla,
mitä tunnustusta se nauttii myös monien viranomaisten taholta. Asema on ainakin
kuhmolaisten osalta perusteeton. Yksikään kuhmolainen kyläyhdistys52 ei ole Kainuun Nuotan
jäsen ja useat nimenomaan kiistävät suhteen olemassaolon. Nuotan johtokunnassa on
aiemmin ollut kuhmolaisia, mutta nykyisessä heitä ei istu.
Vieksiläiset ja hiisijärveläiset ovat kokeneet eturistiriidan ilmenneen Kainuun Nuotan
toiminnanjohtajan äänestyskäyttäytymisessä maakuntahallituksen jäsenen ominaisuudessa
5.3.2012 pidetyssä Kainuun maakuntahallituksen kokouksessa käsiteltäessä Kainuun 1.
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Lentiirassa on saatettu panna painoa muun muassa sille, että Kuhmon kaupunginhallituksen puheenjohtaja on
lentiiralainen.
Jollain tavalla toimivia kyläyhdistyksiä on Kuhmossa vähintään 29 kappaletta. Määrä ilmoittautui halukkaaksi
perinnönsaajaksi, kun Kuhmon maatalousseura lakkautti toimintansa maaliskuussa 2012.

52

vaihemaakuntakaavan ehdotuksen esittämisestä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
Äänestystulos oli yksimielinen.
Kyseisessä maakuntahallituksen kokouksessa päätettiin Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen, eräiden
vieksiläisten kyläläisten ja Hiisijärven kyläyhdistyksen tekemiin muistutuksiin vaihekaavan
valmistelussa annettujen vastineiden sisällöstä. Vastineet ovat vieksiläisnäkökulmasta
sietämättömän ylimielisiä. Toiseksi siinä hyväksyttiin Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen mielestä
riittämättömiin maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuihin tutkimuksiin ja selvityksiin
perustumattoman vaihekaavaehdotuksen vieminen 19.3.2012 maakuntavaltuuston
hyväksyttäväksi53.
Kahta viikkoa myöhemmin pidetyssä maakuntavaltuuston kokouksessa kannatti
toiminnanjohtaja maakuntavaltuutettuna ensimmäisessä tiukahkossa äänestyksessä
vieksiläisten kannalta kiitettävästi kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi riittäviin
tutkimuksiin, selvityksiin ja kuulemiseen perustumattomana. Maakuntavaltuusto hyväksyi
lopulta kaavaehdotuksen yksimielisesti.
Wiexi Vie:ssä ymmärretään, että menettely edustaisi muissa olosuhteissa tavanomaista
etujen yhteensovittelua politiikassa, mutta samalla ollaan sitä mieltä, että Ylä-Vieksin etujen
ajajaksi yksinoikeudella laajasti viranomaisten tunnustama taho ei voi toimia missään roolissa
kylän etuja vastaan kylän elintärkeäksi katsomassa asiassa.
Vaikka edellä kuvatussa tapauksessa on osin kyse Wiexi Vie -hankkeen toteutusajan jälkeisistä
tapahtumista, on sen tarkastelu tässä asianmukaista pitemmän kehityskulun yhtenä vaiheena
ja kuvaamaan mahdollisesti monien muidenkin Kainuun kylien kuin kuhmolaisten
edustautumistilannetta.
Wiexi Vie esittää, että asianmukaiset viranomaiset ja muut tahot ottavat asiantilan
vastaisuudessa huomioon kaikessa erityisesti Wiexi Vie -hankealueen kylien, mutta myös
muiden kuhmolaiskylien edustautumista koskevassa harkinnassaan. Kuhmon kylille
kokonaisuutena, ryhminä, yksittäin ja muotoutuvalle yhteistyökylien ryhmälle tulee myöntää
Kainuun Nuotan asemaa vastaava status ja vähintään vastaavat vaikutusmahdollisuudet
erilaisissa ohjaus- ja työryhmissä ja kaikessa muussa asioiden valmistelussa sekä varojen
käytöstä päätettäessä. Syntyneiden pitkäaikaisten vääristymien korjaaminen edellyttäisi itse
asiassa kuhmolaisten ja muiden Kainuun Nuottaan kuulumattomien kylien määräaikaista
suosimista.

4.9 Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen ja tuotteistaminen
Wiexi Vie on huolehtinut tiedottamisesta ja näkyvyydestään osaltaan Ylä-Vieksin
kyläyhdistyksen ja Wiexi Vie:n puoliksi kustantamalla www.vieksi.fi -sivustolla. Se on
osoittautunut huomattavan suosituksi. Hakuja on niiltä tehty
nousujohteisesti jo yli 2 miljoonaa ja eri kävijöitä on kertynyt
lähemmäs 100 000. Monet viranomaiset ovat olleet sivujen ahkeria
asiakkaita. Sivuista on saatu runsaasti myönteistä palautetta, eikä
lainkaan kielteistä. Niiden mielenkiintoisuutta ja riittävän tiuhaa
päivitystä on kiitelty.
Kuva 50. Vieksi on www
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Asiasta on luettavissa runsaasti lisätietoa Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n nettisivuilla www.vieksi.fi.
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Sivujen avautuminen saattaa kuitenkin tapahtua heikoilla yhteyksillä turhan hitaasti, vaikka
siitä ei sanottavasti ole moitteita saatukaan. On nimittäin nähty hyödylliseksi säilyttää
aloitussivu laajana. Mahdollisesti asiassa ei kuitenkaan ole merkittävää ongelmaa, koska
sivuston kehittyessä raskaammaksi ovat yhteysnopeudet ja laitteiden tehot samalla suuresti
kasvaneet.
Nettisivujen uudistamista on alustavasti valmisteltu. Toteutukseen pyritään vuonna 2012.
Etukäteen voidaan olla luottavaisia, että entistäkin paremmat valmiudet kylän sisäiseen ja
ulkoiseen tiedotukseen tullaan saavuttamaan.
Sivusto aiotaan toteuttaa selainpohjaisena tavoitteena sen ylläpidon helppous. Wiexi Vie:n
käsitykseksi jää, että WordPress tultaisiin valitsemaan ratkaisuksi. Teknologian nopean
kehityksen vuoksi lopullinen ratkaisu jää tehtäväksi työhön ryhdyttäessä.
Eri kylien kyläsivujen koordinoimistarpeen selvitys on katsottu aiheelliseksi jättää sivujen
uudistamisvaiheeseen.

5 HALLINTO JA BYROKRATIA
Hankkeesta on aihetta raportoida myös hankkeen käytännön hallinnoimisen ja "byrokratian"
näkökulmasta. Siinä on nähty ja koettu yllättävän paljon hankkeen mielestä kehittämistä
kaipaavia seikkoja, sekä periaatteellisia että "pilkunkokoisia". Niitä esitetään ja vastaavia
kehittämissuosituksia annetaan jäljempänä. Useat niistä ovat todennäköisesti tulleet ja
tulevat vastaisuudessakin tulemaan vastaan hankkeessa kuin hankkeessa. Parannusten
tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. Hankkeiden henkilöresurssit ovat aina tiukoilla, eikä turhia,
estettävissä olevia työllistäviä tai epävarmuutta lisääviä hankaluuksia hankkeissa kaivata.
Maaseuturahasto rahoittaa maassamme suurta määrää hankkeita. On selvää, että mikäli
vähäinenkin yleisesti vaikuttava parannus olisi byrokratiapuolella tehtävissä, on kehityksestä
saatava kokonaishyöty suuri.
Monissa MAVI -kaavakkeissa on paljon parantamisen varaa. Kaavakkeiden laatijoiden olisi
syytä testata niitä entistäkin huolellisemmin elävässä elämässä. Seuraavassa eräitä
esimerkinomaisia havaintoja:
- Kaavakkeiden kenttiä täytettäessä avautuvat tekstilaatikot ovat turhia, turhauttavia ja
pahimmillaan raivostuttavia. Jos laatikon sulkee vahingossa kesken työn, vaikkapa hiiren
virhepainalluksella, menettää siihen jo kirjoitetut tiedot. Näin käy ainakin työskenneltäessä
Open Officella. Tekstikenttiin voidaan kirjoittaa aivan yhtä hyvin suoraankin. Kopioiduissa
tuntilistapohjissa ja eräissä muissakin kaavakkeissa onnistuu niinkin pienen asian kuin
päiväysten muuttaminen kätevästi, kunhan on laatikot hävittänyt pois häiritsemästä.
Kaavakkeiden tilajakoakin olisi syytä kehittää.
- Asiakirjan "11. Maksuhakemuksen liitteet" mukaan maksuhakemukseen on liitettävä muun
muassa lomake 2306ind. Siitä kaksi huomiota:
1) Wiexi Vie:ssä on turhaan käytetty lomakkeen hakemiseen aikaa ja horjutettu mielen
tasapainoa, kun lomaketta ei nähtävästi ole olemassakaan. Käytetyn lomakkeen nimi on
2306Aind. Asiansa hoitavassa hankkeessa pyritään tällaisissa asioissa pilkuntarkkuuteen, osin
koska yleiset käsitykset maksujen kompastuskivistä ovat legendaarisia.
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2) Asiakirjassa esitetään, että lomake 2306ind olisi liitettävä maksuhakemukseen.
Maksuhakemuksen täyttöohjeiden mukaan lomake tulee antaa yli yhden vuoden kestävissä
hankkeissa vuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Alle vuoden kestävissä se
tulee antaa ohjeen mukaan hankkeen päätyttyä. Olisiko niin, että kun hanke kestää tasan
vuoden, se tulee antaa maksuhakemukseen liitettynä ja hankkeen päätyttyä?
Asiakirjassa "11. Maksuhakemuksen liitteet" on pari muutakin tarpeetonta epäselvyyttä:
- "Selvitys yksityisen ja muun julkisen rahoituksen toteutumisesta." Yksityinenkö olisi muuta
julkista rahoitusta? Tämäkin määräyksen kohta on aiheuttanut Wiexi Vie:ssä tarpeetonta
päänvaivaa.
- "Kokouskulut" -kohdassa ohjeistetaan hakijaa liittämään hakemukseen jäljennös "kokouksen
esityslistasta osallistujaluetteloineen". Osallistujaluettelon esittäminen ei ole ainakaan YläVieksin kyläyhdistys ry:n kokousten esityslistassa mahdollista. Läsnäolijat todetaan vasta
kokouksessa ja kirjataan kokouspöytäkirjaan.
Ohjeissa hanketuen maksuhakemuksen tekoon todetaan: "Maksuhakemus toimitetaan tuen
myöntäneelle viranomaiselle.", mutta ei sanota kenelle se osoitetaan.
Wiexi Vie -hankkeen tukipäätöksen mukaan seurantatiedot tulee palauttaa ELY-keskukselle
alle vuoden kestävissä hankkeissa hankkeen päätyttyä ja monivuotisissa hankkeissa kerran
vuodessa. Ehto on ehtinyt aiheuttamaan epätietoisuutta alunperin tasan yhden vuoden
kestäväksi tarkoitetussa Wiexi Vie -hankkeessa.
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tukikelpoisille ja -kelvottomille hankinnoille ja
investoinneille pitäisi olla yksiselitteinen kirjallinen ohjeistus. Ylipäänsä pitäisi pyrkiä eroon
tulkintojen jäämisestä kerta kerralta vasta maksupäätöksissä tehtäväksi.
Kun hanketoteuttajalla on ensimmäinen hanke käsillään, tulee vastaan senkaltaisia
kysymyksiä kuin täytetäänkö tuntikirja päivittäin, tunneittain, minuutilleen vai miten ja kuinka
tarkasti päivän kulku on selostettava jne. Olisi yksinkertaista ja arvaamatonta säästöä tuovaa,
mikäli hankkeilla olisi käytettävissään selkeä, käytännönläheinen ohjeistus. Sellaisen
synnyttäminen ei voi paljon maksaa eikä sen laatiminen kauaa kestää. Wiexi Vie -jatkohanke
saattaisi toimia asiassa kohtuullisessa määrin testinukkena.
Hankkeiden toteuttajille ei toivota asetettavan senkaltaisia erikoisehtoja, jotka on annettu
Wiexi Vie:n tukipäätöksessä sote-, luonto-ympäristö- ja kansalaisvaikuttamisen toimenpiteille.
Nimenomaan hankkeen kansalaisvaikuttamisen toimenpiteille asetettu ehto hyväksyttää
toimenpiteiden toteutusjärjestelyt Kainuun maakunta kuntayhtymän alueiden käytön
vastuualueen ja aluekehitys-vastuualueen asiantuntijoilla on ollut harmillinen ja
vastenmielinenkin.
Kuntayhtymän kyseisten asiantuntijoiden kanssa asiasta käydyssä neuvottelussa tuli hankkeen
edustajien mielestä esille viranomaisen epäluuloisuus hankehallinnoijan
kansalaisvaikuttamisen osahankkeen motiiveja kohtaan. Selvästi pelättiin hallinnoijan voivan
käyttää hanketta jotenkin hyväkseen Vuosanka-asiassa. Tästä ja hyväksymisprosessin
kankeudesta on johtunut, että Wiexi Vie ei ole ryhtynyt kaikkiin hyväksymistä edellyttäneisiin
suunnittelemiinsa kansalaisvaikuttamisaiheisiin toimiin. Miltei mikä tahansa inhimillinen asia
liittyy jonkun viranomaisen tehtäviin tavalla, jossa on kansalaisvaikuttamisen elementti
mukana. Niinollen Kainuun maakunta- kuntayhtymän alueidenkäyttö -tulosyksikön
asiantuntijoiden lupaa olisi muun muassa edellyttänyt pienimuotoinen keväällä 2011
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toteuttamatta jätetty eläkeläistietoisku tuolloin ajankohtaistuneesta takuueläkkeestä.
Ihmisten eläke-edut tai niistä käytävän kehityskeskustelun kontrollointi eivät voine kuulua
kyseisille asiantuntijoille. On kuitenkin todettava, että kokonaisuuden ja hankkeen
lopputuloksen kannalta ei hyväksyttämisvelvoitteilla ole ollut kovin huomattavaa merkitystä.
Ylipäänsä hankkeilla tulisi olla käytössään riittävän yksityiskohtainen ohjeistus hyväksyttävistä
ja tukikelvottomista kuluista. Sama koskee esimerkiksi hyväksyttäviä työsopimusten
minimiehtoja. Kun hankkeissa on noudatettava kunnallista palkkatasoa ja näinollen nähtävästi
luontevimmin kunnallista virka- ja työehtosopimusta, olisi hankkeille suuresti hyödyksi, että
niillä olisi käytössään mallisopimuksia.
Edellä on tuotu esille irrallisia yksityiskohtia MAVI:n ohjeista jne. Vaikka monet niistä erikseen
olisivatkin yhden hankkeen kannalta vähäisiä merkitykseltään, syntyy niistä yhdessä helposti
kokonaisuus, johon varsinkin aloitteleva hanketoteuttaja uhraa runsaasti ja tarpeettomasti
aikaansa. Koko hankekentän kannalta kyse on varmasti tuhansista turhista vuosittaisista
työtunneista, mahdollisesti paljosta turhaan maksamatta jäävästä tuesta ja varsinkin turhasta
ahdistuksesta. Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että Wiexi Vie:n ja erään toisen
kuhmolaishankkeen viimeisen maksettavan tukierän kokoon on sovellettu kahta eri käytäntöä
tapauksessa, jossa hankkeet ovat saaneet ennakkoa.
MAVI:n ja ELY:n näkökulmasta tulisi hanketukea pitää tuotteena, jota olisi markkinoitava
tehokkaasti, jotta raha kelpaisi parhaille mahdollisille toteuttajille parhaaseen mahdolliseen
käyttöön parhailla mahdollisilla ehdoilla. Aina kun tuotteen käyttöohje on vajavainen ja osin
virheellinenkin, ei tuote kaikkia hyviä asiakkaita houkuttele.

RAPORTIN KUVAT
Raportin kuvilla on tekijänoikeuden suoja.
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