


SISÄLLYSLUETTELO

A ESIPUHE....................................................................................................................................2

B WIEXI VIE -JATKOHANKE..........................................................................................................5

C HANKKEEN TAVOITTEET.........................................................................................................11

C.1. Yleiset tavoitteet..........................................................................................................11

C.2. Erityistavoitteet............................................................................................................11

D OSAHANKKEET.......................................................................................................................12

E HANKKEEN TOTEUTUS OSAHANKKEITTAIN...........................................................................13

E.1. Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen.................................13

E.2. Kylätalon kehittäminen................................................................................................18

E.3. Sujuva arki....................................................................................................................22

E.3.1 Yleistä....................................................................................................................22

E.3.2 Terveydenhoitaja-kehittäjä..................................................................................23

E.3.3 Terveys..................................................................................................................38

E.3.4 Turva.....................................................................................................................40

E.3.5 Tekniikka...............................................................................................................41

E.3.6 Yhteenveto - Sujuva arki.......................................................................................42

E.4. Kansalaisvaikuttamisen edistäminen...........................................................................43

E.4.1 Kansalaisvaikuttamisen tuotteistaminen.............................................................43

E.4.2 Kansalaisvaikuttamiseen liittyvät selvitykset ja tiedon levittäminen...................55

E.5. Luonto ja ympäristö......................................................................................................60

E.5.1 Luonto ja ympäristö ja niiden tila.........................................................................60

E.5.2 Vieksin ympäristö ruotuun...................................................................................69

E.5.3 Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvitys........................................................72

E.6. Taloudellisen toimeliaisuuden edellytysten edistäminen............................................77

E.6.1 Vieksi kylä- ja luontomatkailukohteena...............................................................77

E.6.2 Yhteistyöhankkeet................................................................................................80

E.6.3 Vieksin ideat..........................................................................................................80

E.7. Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot..........................................................................82

E.8. Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen......................................83

E.9. Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen.........................................................................84

F YHTEENVETOA........................................................................................................................85

2



A ESIPUHE

Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen toteuttamassa Wiexi Vie -jatkohankkeessa on edistetty Manner-

Suomen  maaseudun  kehittämisohjelman  2007-2013  toimenpiteen  322  tavoitetta, 

maaseudun  aktiivisen  kylätoiminnan  avulla  kehittyviä  monipuolisia  kehittäjäverkostoja, 

yhteistyömenettelyjä  ja  sosiaalisen  pääoman  kasvua.  Nämä  ovat  monipuolisen  muun 

kyläkehittämisen keinoja ja  edellytyksiä.  Hanke on kytkeytynyt  toimenpiteen painotuksen 

mukaisesti vahvasti Vieksin kyläalueen elinoloihin ja erityispiirteisiin. Tarkoituksena on ollut 

luoda  niille  lisäarvoa  sekä  parantaa  viihtyvyyttä,  lisätä  yhteisöllisyyttä  ja  edistää 

elinkeinotoimintaa  ja  yritysmyönteistä  ilmapiiriä  olemassa  olevaa  toimintaympäristöä 

hyödyntäen.  Toimenpiteestä  ovat  hyötyneet  ohjelman ja  hankkeen tavoitteen mukaisesti 

hankealueen maaseudun asukkaat ja yhteisöt sekä toivottavasti myös maaseudun kehittäjät 

yleisemmin.

Maaseutupolitiikan  yhteisryhmän  (YTR)  laatimassa  Maaseutupoliittisessa 

kokonaisohjelmassa  2009-2013  Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi1 (2009)  korostetaan 

maaseudun merkitystä koko Suomelle. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on valmisteltu 

ja  toteutettu  laajassa  horisontaalisessa  ja  verkostomaisessa  yhteistyössä  muun  muassa 

teema-  ja  työryhmätyöskentelyä  hyödyntäen.  Maaseutu  ja  jopa  sen  yhteiskunnallinen 

tehtävä nähdään kokonaisohjelmassa ihmisten hyvinvoinnin lähteenä ja rakentajana, ei siis 

enää pelkästään raaka-aineiden tuottajana. Kokonaisohjelman (2009, 11) mukaan maaseutu 

on olennainen ja arvokas osa suomalaista yhteiskuntaa. Maaseutu on omanlaistansa aluetta, 

jonka olemassaololla ja saavutettavuudella on yhteiskunnallinen itseisarvo. Ohjelman ja sen 

nimen  mukaan  koko  Suomessa  tulee  olla  tasa-arvoiset  mahdollisuudet  hyvinvointiin. 

Harvaan asutun maaseudun jääminen kehityksessä muista alueista jälkeen nähdään paitsi 

harvaan  asutun  maaseudun  hyvinvoinnin  edellytyksiä  uhkaavana  asiana  myös 

yhteiskunnallisena  epäkohtana,  johon  on  ohjelman  mukaan  puututtava.  Painotetaanhan 

erityisesti harvaan asutun maaseudun kehittämistä jo hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston 

aluepoliittisen  tavoitepäätöksen  linjauksissakin  (Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi. 

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma...2009, 11).

Harvaan  asutun  maaseudun  tarpeet  ja  toimet  ovat  olleet  Maaseutupoliittisessa 

kokonaisohjelmassa  2009-2013  (2009)  erityisenä  huomionkohteena.  Harvaan  asutun 

maaseudun  kehittäminen  on  siinä  otettu  omaksi  strategiseksi  linjauksekseen.  Ohjelman 

(2009, 35) mukaan tasapainoisen aluekehityksen ja kansalaisten tasa-arvon saavuttamiseksi 

elämisen edellytyksiä on harvaan asutulla maaseudulla parannettava. 

Wiexi  Vie  -jatkohankkeella  on  pyritty  kehittämään  kokonaisvaltaisesti  ja  omaehtoisesti 

harvaan  asuttuun  maaseutuun  kuuluvaa  Vieksin  aluetta.  Hankkeessa  on  kerätty  talteen 

perinnettä,  organisoitu  kylätalon  kunnostusta,  edistetty  taloudellisen  toimeliaisuuden 

edellytyksiä, nostettu esiin alueen ympäristö- ja luontoarvoja sekä toisaalta etsitty ratkaisuja 

ja vaikutettu laajempiin yhteiskunnallisiin ja valtakunnallisiin kysymyksiin kuten palveluiden 

järjestämiseen  syrjäseudulla  ja  nopean  laajakaistan  saamiseen  syrjäseudulle. 

Maaseutupoliittisen  kokonaisohjelman  (2009,13)  mukaan  kylillä  on  merkittävä  asema 

1 http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/976/YTR5_2009_Maaseutupoliittinen_kokonaisohjelma_2009_2013.pdf 

(24.2.2014).
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maaseudun kehittäjinä,  vaikkei  tätä  tunnusteta  eikä  ehkä tunnistetakaan vielä  riittävästi. 

Toisaalta  koko  aluepolitiikkaa  tehdään  nykyään  nimenomaan  hankkeilla,  ja  hanketyö  on 

aluepolitiikan  keskiössä  (Keränen  2013).  Hyrynsalmen  kunnanjohtajan,  väitöstutkimuksen 

aluekehityshankkeen suunnittelu- ja arviointiprosessista tehneen FT Heimo Keräsen (2013) 

mukaan hankkeet ovat  ohjelmallisen aluepolitiikan ja alueellisen kehittämistyön keskeisiä 

välineitä. Nykyinen aluepolitiikka ja -kehitys on Keräsen mukaan jopa hankkeiden varassa. 

Edellä viitatut ohjelmat ja useat aiheeseen liittyvät raportit ja selvitykset ovat muodostaneet 

hankkeelle kehykset. Toteuttamisessa niihin ei ole tarvinnut yhtenään vilkuilla, koska niissä 

asettuihin  tavoitteisiin  olisi  hankkeessa hyvinkin tähdätty jo luonnostaan. Tekemiset  ovat 

perustuneet Vieksin kyläalueen tarpeisiin, tavoitteisiin, elinoloihin ja erityispiirteisiin.

Wiexi  Vie  -hanke kiittää  lämpimästi  Vieksin  kyläläisiä  ja  kyläyhdistyksiä,  vanhoja  ja  uusia 

tuttuja,  talkoolaisia,  yhteistyötahoja,  rahoittajaa  ja  hankehenkilöstöä,  kaikkien  muiden 

osallistuneiden  lisäksi,  yhteen  hiileen  puhaltamisesta  ja  hankkeen  etenemisestä 

suunnitelman  mukaisesti  päätökseensä.  Hankkeessa  toivotaan,  että  sen  mahdollisimman 

monet  myönteiset  vaikutukset  olisivat  pitkäikäisiä ja  että  sen seurauksena käynnistyneet 

keskeneräiset  ja  vielä  käynnistyvät  kehityspolut  olisivat  tuloksekkaita.  Kiitokset  esitetään 

myös  hankkeesta  matkan  varrella  kuulluista  runsaista  kiitoksista  ja  myös  rakentavasta, 

vähäiseksi jääneestä kritiikistä, mikä kaikki on voitu ottaa huomioon suuntaa pidettäessä ja 

tarkistettaessa.

Ylä-Vieksillä 15.3.2014

Timo Niskanen

hankepäällikkö

Eeva Kyllönen

Sujuva arki -vetäjä

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja
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B WIEXI VIE -JATKOHANKE

Tässä  loppuraportissa  kuvataan  Ylä-Vieksin  kyläyhdistys  ry:n  1.3.2012-28.2.2014 

toteuttaman  Wiexi  Vie  -jatkohankkeen  toteutumista,  tehdään  ehdotuksia,  suosituksia  ja 

muutamia suorastaan vaatimuksia jatkotoimenpiteiksi  ja -hankkeiksi,  arvioidaan hankkeen 

toimenpiteiden mielekkyyttä, ansioita ja heikkouksia sekä otetaan useissa asioissa kantaa 

julkiseen päätöksentekoon hankkeen näkökulmasta.

Hankkeen perustiedot:

Hankkeen nimi ja nro. Wiexi Vie -jatkohanke, 16052

Tuen myöntäjä Kainuun ELY-keskus

Päätökset 24479, 27.3.2012; 29577, 01.11.2012;

40462, 16.12.2013

Diaarin n:o 178/3560-2012

Hallinnoija Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry

Ohjelma Manner-Suomen  maaseudun  kehittämisohjelma  

2007-2013

Toimintalinja Maaseutualueiden  elämänlaatu  ja  maaseudun  

elinkeinoelämän monipuolistaminen

Toimenpide Kylien kunnostus ja kehittäminen

Hyväksyttävät kustannukset 335 000 euroa

Hankkeelle myönnetty tuki 301 500 euroa, yhteensä

Toteutusaika 1.3.2011 – 28.2.2014

Wiexi Vie -hankkeen toteutuksesta on vastannut sitä hallinnoinut Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry, 

jonka toiminnasta vastaa yleiskokouksella valittu, vuosina 2012 ja 2013 kymmenjäseninen 

hallitus. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan muun muassa edistää asukkaiden 

elinolosuhteita,  elämisen laatua ja toimeentuloedellytyksiä  sekä edistää  ja  kehittää kylän 

palvelutoiminnan  yleisiä  edellytyksiä.  Säännöissä  muistetaan  myös  ympäristö  ja  luonto, 

tapahtumien  järjestäminen,  koulutus,  työllistymisasiat, 

aloitteellisuus,  hankkeistus  ja  verkostoituminen.  Tätä  kaikkea  on 

hankkeella pyritty edistämään.

Wiexi  Vie  -jatkohankkeesta  on  "kentällä"  puhuttu  Wiexi  Vie 

-hankkeena alkuperäisen kokonaissuunnitelman mukaisesti, sillä se 

on  vakiintunut  käyttöön  ja  ihmisten  mieleen  ja  kieleen 

hankealueella. Tässäkin raportissa puhutaan pääsääntöisesti Wiexi 

Vie  -hankkeesta  tai,  jos  väärinkäsitystä  ei  voi  syntyä,  pelkästä 

hankkeesta  jatkohanketta  tarkoitettaessa.  Kun  tarkoitetaan 

hankekokonaisuuden ensimmäistä vuotta, käytetään lisämäärettä, 

kuten 'alkuperäinen' tai '1-vuotinen', ellei tämä muutenkin ilmene 

asiayhteydestä.
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Kuva 1: Wiexi Vie -alue



Vieksi  sijaitsee  Kuhmon  luoteiskulmassa.  Wiexi  on  Vieksin  kylän  alkuperäinen  kirjallisten 

lähteiden yleisin  ja  pisimpään käytössä  ollut  kieliasu.  Se  viittaa  hankkeen nimessä  kylien 

yhteenkuuluvuuteen ja perinteisiin.  'Vie'2 kuvaa yhtäältä Vieksin elämänuskoa ja toisaalta 

hankkeen  pyrkimystä  edistää  Vieksin  ajatusten,  palveluiden  ja  tavaran  sekä  vieksiläisten 

vapaata liikkuvuutta.

Hankealueeseen  ovat  sisältyneet  Ylä-Vieksi  ja  yhteistyökumppaneina  olevat  kuusi 

naapurikylää  Kuhmon  luoteiskulmalla.  Näistä  yhdessä  käytetään  nimeä  Vieksi.  Vieksiin 

sisältyvät  Vieksin  maarekisterikylä,  johon  puolestaan  sisältyvät  Ala-Vieksi,  Ylä-Vieksi,  osa 

Juontoa,  suurin  osa  Vuosangankylästä,  Härmänkylä  ja  Kuusamonkylä  sekä  suuri  osa 

Katerman  rekisterikylän  Hietaperästä.  Ala-Vieksi  ja  Juonto  kuuluvat  Hietaperän 

kyläyhdistyksen toiminta-alueeseen.

Hankealueen väestörakenne on tyypillinen nykyiselle harvaan asutulle maa- ja syrjäseudulle, 

jossa  väestö  ikääntyy  ja  lähes  väistämättä  vähenee,  ellei  kierrettä  saada  katkaistua,  ja 

palvelutarve  kasvaa.  Toisaalta  Vieksin 

alueella  on  myös  havaittavissa 

kehityssuunta,  jossa  sinne  asettuu 

paluumuuttajia  ja  nuoria  perheitä. 

Hankealueella  sijaitsee  yksi  Kuhmon 

kolmesta  kyläkoulusta  (Hietaperän 

koulu) ja toinen Kuhmon jäljellä olevista 

kyläkaupoista (Koskenmäen kauppa).

Väestön ikääntymistä ei ole syytä nähdä 

pelkästään  kielteisenä  ilmiönä  niin  kuin 

usein  tehdään  -  nykyeläkeläiset  ovat 

entistä  aktiivisempia  ja  siten  myös  maaseudun  merkittävä  voimavara  (Maaseutu  ja 

hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma... 2009, 21).

2 Vie (ranskaa) = elämä, elämänhalu, elämänusko.
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Kuva 3: HankekylätKuva 2: Wiexi Vie Kainuussa

Kuva 4: Hietaperän koulu



Pinta-alaltaan  (n.  1100  km2)  hankealue  vastaa  kainuulaista  Ristijärven  kuntaa,  tai  kahta 

Mäntsälää.  Pisimmillään  matkaa  hankealueelta  Kuhmon  keskustaan  kertyy  noin  60 

kilometriä.  Vieksin  etäisyys  maakuntakeskukseen  Kajaaniin  on  enimmillään  noin  100 

kilometriä.  Vieksin  asutus  on  1600-luvun  alusta  lähtien  asettunut  Vieksin  vesistöreitin 

varrelle,  Ontojärven luoteisrantamille  ja  etäämpänä sijaitseville  vaaroille.  Nykyään saman 

asutuksen sitoo yhteen tiestö, muta vesistöt ovat ihmisille vieläkin tärkeitä. Yhteistyötä on 

hankkeessa  pyritty  kehittämään  myös  yli  kuntarajojen  Sotkamoon  kuuluvan  Heinämäen, 

Ristijärven Hiisijärven ja Hyrynsalmen Tapaninkylän kanssa.

Wiexi  Vie  -hanke  alkoi  1.3.2012  suoraan  alkuperäisen  (1.1.2011-29.2.2012)  Wiexi  Vie 

-hankkeen jatkona. Alunperin Wiexi Vie -hankekokonaisuus oli suunniteltu kolmivuotiseksi 

kokonaisbudjetin  ollessa  noin  500.000  euroa.  Kainuun  Elinkeino-,  liikenne  ja 

ympäristökeskus  (ELY-keskus)  myönsi  haetusta  tuesta  ensivaiheessa  joulukuussa  2010 

kolmasosan, kokonaisuuden ensimmäiselle vuodelle.

Hallinnoija  haki  jatkorahoitusta  alkuperäisen  kolmivuotisen  hankesuunnitelman 

toteuttamiseksi  syksyllä  2011,  ikään  kuin  uudelleen,  Kainuun  ELY-keskuksen  ideahaussa. 

Hanke-ehdotus  läpäisi  hakijoista  suurimman  osan  karsineen  ideahaun  ja  sai  myönteisen 

tukipäätöksen  maaliskuussa  2012.  Jatkohanke  voitiin  näin  aloittaa  käytännössä  ilman 

katkosta ensimmäisen hankevaiheen jatkoksi. Toisaalta jatkohankekin halottiin vielä kahteen 

samansuuruiseen  tukierään  ELY:n  myöntövaltuuksien  ahtaudesta  johtuen  ja  tuki  toiselle 

puoliskolle jouduttiin hakemaan erikseen. Näin alunperin 3-vuotiseksi suunniteltua hanketta 

on toteutettu kolmessa erässä.

Hankekatkos  ja  hankekokonaisuuden  pilkkoutuminen  erillisiksi  hankkeiksi  aiheuttivat 

harmia,  hankaluutta  ja  lisätyötä,  muun  muassa  hankehenkilöstön  valitsemisessa  ja 

sopimusten  teossa.  Vaikeinta  oli  epävarmuus  jatkuvuudesta,  mikä  vaikutti  hankkeiden 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja lisäsi monenlaisia riskejä. Lisähankaluutta jatkohankkeen 

toteuttamiseen  ja  hanketalouteen  toi  haetun  ennakon  myöntäminen  vain  ensimmäiselle 

puoliskolle,  mikä johtui  tuen myöntämisestä kahdessa  erässä.  Ylä-Vieksin  kyläyhdistyksen 

hallituksen jäsenet,  erityisesti  puheenjohtajisto, ovat osallistuneet hankkeen rahoitukseen 

huomattavilla  henkilökohtaisilla  panoksilla.  Siinä  ei  ole  ollut  mitään  yllättävää,  mutta 

tällainen  ei  voine  olla  tarkoituksenmukaista  Wiexi  Vie  -jatkohankkeen  kaltaisessa 

toiminnassa,  kun  hanke  on  merkittävimmiltä  osiltaan  koostunut  huonosti  toimivien 

lakisääteisten  palveluiden  kehittämisestä  ja  muista  yhteiskunnalliseen  ja  taloudelliseen 

kehitykseen tähdänneistä toimenpiteistä.

Edellä  kuvatut  toteuttajan  voimavaroja  syöneet  vastoinkäymiset  ovat  luonnollisesti 

tuntuneet raskaina hankkeen toteutuksessa, mutta loppujen lopuksi vaikutus tuskin näkyy 

merkittävinä puutteina tuloksissa.

Hankekatkoksista,  epävarmuudesta  sekä  hankkeesta  ja  yhdistyksestä  riippumattomista 

hanketyötä  hankaloittaneista  tekijöistä  huolimatta  voidaan  todeta,  että  jatkohanke  on 

onnistunut  vähintään odotusten mukaisesti,  todennäköisesti  jopa yli.  Hankesuunnitelman 

mukainen  Vieksin  kehittäminen  on  ollut  moniulotteista,  laaja-alaista,  tavoitteellista  ja 

kokonaisvaltaista.
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Wiexi  Vie  -jatkohankkeessa  on  tehty  hyväksyttäväksi  esitettävää  vastikkeetonta  työtä 

enimmäismäärä  75  %  omarahoitusosuudesta  vastaten  25.000  euroa.  Tämä  on  vaatinut 

kyläläisiltä ja muilta osallistujilta noin 2500 tunnin työpanoksen. Määrä on saatu kokoon 

suunniteltua varhemmin,  missä  osaltaan kuvastuu,  että  vieksiläiset  ovat  laajasti  ottaneet 

hankkeen kiitettävän hyvin omakseen ja halunneet tukea sen toteutumista. Siihen sisältyy 

toive kylän elinoloja edistävän toiminnan jatkumisesta.

Samalla kun vastikkeeton työ on yhdistänyt kyläläisiä, on sen tekeminen saattanut ajoittain 

tuntua tekijöistään rasittavalta ja varmasti on se syönyt hankkeen henkilöstöresursseja pois 

muista  hankkeen  tärkeistä  työsuoritteista.  Merkittävältä  osin  julkiselle  vallalle  kuuluvien 

velvoitteiden täydentämiseksi ja kehittämiseksi toteutetussa Wiexi Vie -hankkeessa pidetään 

vastikkeettoman työn määrää paljolti  ylimääräisenä ja  liiallisena rasitteena,  mitä on ollut 

välttämätöntä vain rahoitussyistä kantaa.

Hankkeen  talous  on  toteutunut  kustannusarviota  ja  suunnitelmaa  hyvin  noudattaen  ja 

käytännössä täyteen määrään.  Merkittävimmät erot  toteutumassa ovat  syntyneet  Sujuva 

arki  -osahankkeessa  ostopalveluhankintojen  jäätyä  suunniteltua  pienemmiksi  tultuaan 

korvatuiksi palkkatyöllä, ja lisäpanostuksesta osahankkeeseen. Muut kulut -lajissa on tullut 

säästöä ja lopuissa voi eroja pitää vähäisinä. Vienan Karjalaan loppukesästä 2013 tehtäväksi 

suunniteltu  ulkomaan matka on jätetty  tekemättä,  koska  siihen liittyvissä  hankkeen osa-

alueissa oli edetty suunniteltua rivakammin matka-ajankohtaan tultaessa.

Wiexi  Vie  -hanke on koostunut  yhdeksästä  eri  osahankkeesta,  jotka  ovat  nivoutuneet  ja 

kytkeytyneet toisiinsa monin tavoin. Moni tässä raportoiduista asioista olisi voitu sijoittaa tai 

jakaa  yhden  tai  useammankin  muun  osahankkeen  alle  ja  jossain  määrin  raportissa 

poiketaankin suunnitelman asiajärjestyksestä. Hankkeen monien toimenpiteiden tuloksissa 

näkyy muiden toimenpiteiden useimmin monipuolistavaa ja syventävää vaikutusta.

Kaikki toteutetut toimenpiteet ovat kokonaisuuden tärkeitä osia. Työmäärältään isoimmaksi 

osahankkeeksi  oli  suunniteltu  Sujuva  arki,  joka  on  toteutettu  hieman  suunniteltuakin 

laajempana. Painoarvoltaan isoiksi  ovat  hankkeen edetessä nousseet myös muun muassa 

perinne-osahanke  ja  alunperin  yhden  osahankkeen  yhden  toimenpiteen  yhdeksi  osioksi 

tarkoitettu  laajakaista-aihe.  Se  on  elinkeinoelämän  edellytykseksi  ja  tulevaisuuden 

palveluiden turvaamisessa ensiarvoisen tärkeä.

Yksivuotisen  Wiexi  Vie  -hankkeen  hankehenkilöstö  jatkoi  lopulta  myös  jatkohankkeessa. 

Maaliskuussa  2012  uudelleen  haussa  olleet  hankepäällikön  ja  hankesihteerin  tehtävät 

herättivät  runsaasti  kiinnostusta.  Niihin  haki  kiitettävästi  asetetut  vaatimukset  täyttäviä 

hakijoita.  Runsas  kiinnostus  kertoi  osaltaan  mielenkiinnosta  Ylä-Vieksin  kyläyhdistyksen 

hanketoimintaa kohtaan ja  osoitti  Wiexi  Vie  -hankeryppään myönteisen imagon saaneen 

alkunsa  jo  ensimmäisen vaiheensa  aikana.  Wiexi  Vie  -jatkohankkeen hankehenkilöstö  on 

pysynyt  koko ajan  samana.  Hankkeessa  on työskennellyt  myös hankealueen ulkopuolella 

asuvia  ja  muualta  kuin  hankealueelta  kotoisin  olevia,  hankealueelle  hankkeen  vuoksi 

muuttaneita  henkilöitä,  mikä  kertoo  harvaan  asutun  maaseudun  kyläyhdistyksen 

kehittämishanketoiminnan  mielekkääksi  kokemisesta  ja  omalta  osaltaan  Vieksin 

vetovoimaisuudestakin.
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Wiexi Vie -hanke on sisältänyt innovatiivisia osahankkeita ja toimenpiteitä, joiden tavoitellun 

laadukas  toteuttaminen  on  edellyttänyt,  että  hankkeessa  toimineilla  henkilöillä  on 

monipuolista  ammatillista  ja  muuta  osaamista,  näkemystä  sekä  ennenkaikkea  valmiutta 

heittäytyä  aiheisiin.  Joukossa  on  ollut  nuoria  ja  kokeneita,  teoreetikkoja  ja  käytännön 

toteuttajia, vieksiläisiä ja kauempaa muuttaneita. Erilaisia taustoja omaavien tekijöiden ideat 

ja voimat muiden kyläläisten antamiin panoksiin yhdistämällä on ollut mahdollista toteuttaa 

tuloksellisesti Wiexi Vien kaltainen laaja hanke.

Hankepäällikkönä on jatkohankkeessa  toiminut  Timo Niskanen kokoaikaisesti  alkusyksyyn 

2013 saakka ja vastikkeettomalla työpanoksella siitä lähtien. Kokoaikaisena hankesihteerinä 

on  työskennellyt  1.3.2012-15.9.2013  Mari  Halonen.  Hankkeessa  aloitti  1.4.2012 

terveydenhoitaja-kehittäjänä Erja Huotari, joka työskenteli osa-aikaisena 20.6.2013 saakka. 

Myös tämän tehtävän julkinen haku herätti kiinnostusta ja johti valintaan hyvien hakijoiden 

joukosta.  Huotarin  ohella  on  Sujuvasta  arjesta  sen  kokonaisvastuullisena  vetäjänä 

huolehtinut  Eeva  Kyllönen  koko  hankkeen  varsinaisen  toteutusajan  osa-aikaisesti.  Ella 

Korhonen on vastannut perinne-osahankkeesta ja Marjukka Piirainen Luonto ja ympäristö 

-osahankkeen hyöty- ja koristekasviselvityksestä. Minna Niskanen on vastannut visuaalisista 

töistä, erityisesti hankkeen juliste3- ja ilmoitusmateriaalista, sekä ylläpitänyt www.vieksi.fi- 

nettisivua yhdessä hankepäällikön kanssa. Hankkeessa on lisäksi työskennellyt lyhytaikaisesti 

muita hankehenkilöitä4.

Hankkeen  toimipiste  on  sijainnut  Koskenmäen 

kaupan  yhteydessä.  Kaupan  baarissa  on  pidetty 

lukuisia  hankkeen  tilaisuuksia  ja  sen  virkistyksestä 

3 Hankkeessa on järjestetty noin 50 tapahtumaa, koulutuspäivää tai muuta tilaisuutta. Useimmista on 

tiedotettu muun muassa julisteilla: http://www.vieksi.fi/?page_id=3640 (28.2.2014).

4 http://www.vieksi.fi/?page_id=391(24.2.2014).
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ovat  nauttineet  niin  vieraat  kuin  hankeväkikin.  Sijainti  on  osoittautunut  erinomaiseksi 

hankkeen,  paikallisten  asukkaiden  sekä  kesä-  ja  ulkovieksiläisten  vuorovaikutuksen 

lisäämisessä.  Hankkeessa  arvioidaan  myös  kyläkaupan  toiminnan  vilkastuneen  sijainnin 

johdosta.

Hankkeelle  ei  ole  nimetty  ohjausryhmää.  Yhteydenpito  hankkeen,  sen  hallinnoijan  ja 

viranomaisten  välillä  on  hoidettu  tavanomaisella  kanssakäymisellä.  Toiminta  on  ollut 

mutkatonta.

Wiexi  Vie -hankkeessa on eri  keinoin viestitty hankkeen toiminnasta ja  tuloksista  Vieksin 

kylien  asukkaille  ja  muille  tahoille.  Näkyvyyttä  on  saatu  tai  hankittu  muun  muassa 

tiedotusvälineissä, tilaisuuksissa, kenttätyöllä ja tiedotteiden sekä muun julkaisumateriaalin 

esillepanolla,  sähköpostitiedottamisella  sekä  erityisesti  www.vieksi.fi  -sivuston  avulla. 

Hankkeen  ei  ole  tarvinnut  ponnistella  näkyäkseen  tiedotusvälineissä  riittävästi  ja 

myönteisesti  ja  vieksi.fi  -sivuston  yli  100  000  eri  kävijää  ovat  tehneet  vieraillessaan  5 

miljoonaa  hakua.  Hankkeen  kutsumina  tai  omasta  aloitteestaan  on  Vieksillä  käynyt 

esittäytymässä ja paikallisista asioista kuulemassa lukuisia laajempia tai suppeampia yhteisiä 

asioita hoitavia tahoja, viranomaisia, poliittisia ryhmiä ja muita toimijoita.

Hankkeen  viestinnän  tavoitteena  on  lisäksi  ollut  osaltaan  varmistaa  viranomaistahojen 

tapaan,  että  jokainen  mahdollinen  kohderyhmien  hyötyjä  tietää  Manner-Suomen 

maaseudun  kehittämisohjelman  olemassaolosta.  Hyötymismahdollisuutta  ja  siten 

tiedottamistarvettakin  on  luonnollisesti  rajoittanut  hankkeen  ajoittuminen  ohjelman 

viimeisiin  vuosiin.  Tavoitteena  on myös ollut,  että  viestinnän  kohderyhmät  ovat  tietoisia 

Euroopan  maaseudun  kehittämisen  maatalousrahaston  (maaseuturahaston)  tuesta 

hankkeelle,  missä  ajoittuminen  ei  ole  samalla  tavalla  haitannut.  Hankkeen  viestintä  on 

varsinkin pyrkinyt ja  onnistunutkin synnyttämään ja ylläpitämään keskustelua maaseudun 

kehittämisestä.  Keskustelun ylläpito melkoisella  varmuudella  jatkuu vieksiläisten  toimesta 

hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Maaseudun kehittämistä on seurattu  valtakunnallisella,  alueellisella  ja  paikallisella  tasolla 

muun  muassa  osallistumalla  lukuisiin  seminaareihin  ja  koulutustilaisuuksiin.  Niissä  on 

hankittu tietoa sovellettavaksi hankkeessa ja useissa on hanke toiminut esityksen pitäjänä 

näin  kehittämiseen  osallistuen  ja  levittäen  hankkeessa  saatuja  kokemuksia  eteenpäin. 

Tilaisuuksissa  on  myös  verkostoiduttu  ja  edistetty  yhteistyötä  maaseudun 

kehittämisorganisaatioiden,  kuten  Elävä  Kainuu  Leader  ry:n,  Kuhmon  maaseudun 

neuvottelukunnan ja Suomen kuntaliiton kanssa.

Loppuraportti on kirjoitettu ensisijaisesti Wiexi Vie -hankkeen, mutta myös sitä hallinnoineen 

kyläyhdistyksen näkökulmasta, painon vaihdellessa asioittain. Kun, muun muassa, hankkeen 

toteuttamiseen  ovat  tavalla  tai  toisella  osallistuneet  kaikki  kyläyhdistyksen  hallituksen 

jäsenet, ei jaosta jäljempänä piitata. Raportti on kirjoitettu paikoin verrattain poleemiseksi ja 

kohtalaiset  kimput  ruusuja  ja  risuja  jaetaan.  Osallisten  nimiä  mainitaan  satunnaisesti 

lisätiedon  lähteiksi,  mutta  moitteet  kohdistetaan  vain  toteutuksessa  koettuihin  esteisiin 

harvaan  asutun  maaseudun  kehittämisessä  ja  toimivallan  puitteissa  tapahtuneeseen 

tekemiseen tai tekemättä jättämiseen. Siltä osin kuin puolueeton tarkkailija pitäisi esitettyjä 

tuloksia subjektiivisina, otettakoon huomioon, että sellaisinakin ne olisivat arvokkaita.
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Liikkeelle  lähdettäessä  olivat  1-vuotisesta  Wiexi  Vie  -hankkeesta  saadut  kokemukset 

käytettävissä.  Oli  selvää,  että  monien  toimenpiteiden  toteuttaminen  tuli  olemaan 

haasteellista,  joko  ympäristöolosuhteista  tai  ennakoidusta  työmäärästä  johtuen,  tai 

molemmista.  Toteutusoletukset  ja  -riskit  ilmenevät  varsin  hyvin  toteutumatarkasteluista. 

Yleiskäsitys toimenpiteiden toteutusoletuksista ja -riskeistä on ollut suureksi osaksi tiedossa 

jo  aloitettaessa eikä mullistavia  suunnanmuutoksia  ole  tarvinnut tehdä.  Kun kyseessä  on 

ollut Vieksin syrjäseudun kestävän kehityksen edellytysten edistäminen, ei hienosäätämisen 

ole ajateltukaan riittävän. Pienistä kolhuista ei ole välitetty.

Useissa toimenpiteissä on menty umpihankeen, kun käyttökelpoisia lähdetietoja, käytäntöjä 

tms. on löytynyt  niukasti.  Jälkikäteen arvioiden tämä on koitunut enemmän siunaukseksi 

kuin puutteeksi, sillä näin on vältetty mallin perässä juokseminen ja tulokset ovat aidommin 

vieksiläisiä. Kokonaisvaltainen lähestyminen on puoltanut samaa käytännön maalaisjärkeen 

turvautumista.  Yleisempää  merkitystä  omaaviksi  katsotuista  asioista  raportoidaan  usein 

esimerkin avulla.

Esityksistä jatkotoimenpiteiksi ei raportissa esitetä luetteloa, vaan suosituksia annetaan ja 

halukkailla soveltajille tarjoutuvia tilaisuuksia on löydettävissä pitkin raporttia.

C HANKKEEN TAVOITTEET

C.1. Yleiset tavoitteet

Hankkeen yleiseksi tavoitteeksi on suunnitelmassa asetettu:

• edistää ihmisten mahdollisuuksia asua, elää, toimia ja viihtyä Vieksillä;

• kannustaa  ja  ohjata  Vieksin  asukkaita  omaehtoisesti  toimimaan  asuin-  ja 

elinolosuhteidensa, ympäristönsä ja kotiseutunsa kehittämiseksi;

• edistää kestävän yritystoiminnan edellytyksiä Vieksillä;

• tehdä Vieksiä  ja  vieksiläisten töitä ja  saavutuksia  tunnetuksi  muualla Suomessa ja 

myös kansainvälisesti ja

• vaikuttaa  yhteiskunnalliseen  ja  muuhun  Vieksiä  muovaavaan  suunnitteluun, 

päätöksentekoon  ja  toteuttamiseen  siten,  että  siinä  otetaan  huomioon  Vieksin 

asukkaiden tarpeet ja toiveet.

C.2. Erityistavoitteet

Wiexi  Vie  -hankkeen  yleisiä  tavoitteita  on  ollut  määrä toteuttaa  osahankkeisiin  liittyvien 

erityistavoitteiden kautta:

• varmistaa, että Vieksin perinne- ja historiatieto säilyy ja tulee hyödynnetyksi;

• huolehtia,  että  hyvinvointi,  terveys-,  hoiva-  ym.  palvelujen  saatavuus  Vieksillä  on 

asianmukaisesti järjestetty ja ulkopuoliset palvelut kohtuullisesti saavutettavissa;
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• edistää Vieksin palvelujen kehittymistä asukkaiden, yhteiskunnan ja yritystoiminnan 

tarpeita ajatellen;

• edistää  kansalaisvaikuttamista  sekä  sen  osaamista  ja  omaksumista  Vieksillä  ja 

yhteistyössä muiden kylien kanssa;

• edistää Vieksin elinympäristön ja luonnon tilaa,  virkistäytymismahdollisuuksia sekä 

niiden arvostamista;

• kehittää  yhteistoimintaa  Vieksin  kylien  sekä  muiden  naapuri-  ja  kainuulaiskylien 

kesken;

• huolehtia, että Vieksin alueen tietoliikenneyhteydet ovat asianmukaisella tasolla;

• kehittää ja järjestää em. tavoitteita edistävää tiedotus-, koulutus- ja muuta toimintaa 

Vieksillä; ja

• huolehtia, että Wiexi Vie -hanke löytää yhteistyökumppaneikseen tarpeelliset tahot 

resursseineen.

Wiexi  Vie  -hankkeen  tavoitteena  on  ollut  kehittää  Vieksin  aluetta  ja  Vieksin  asukkaiden 

elinolosuhteita kokonaisvaltaisesti,  tavoitteellisesti  ja pitkäjänteisesti.  Tavoitteena on ollut 

pyrkiä  sekä  kehittämään  olemassa  olevaa  että  vaikuttamaan  ennakoivasti  tulevaan. 

Tavoitteena on ollut saada Vieksin toimijat, kuten kyläyhdistykset, entistäkin ahkerammin 

verkostoitumaan ja tiiviimmin osaksi vahvistuvaa kolmatta sektoria.

Tavoitteet  ovat  täydentyneet  ja  saaneet  konkreettisemman  muodon  suunnitelman 

osahankkeissa.  Tavoitteita  on  tarvittaessa  tarkistettu  tiedon  lisäännyttyä  ja 

toimintaympäristön  muututtua.  Kun  otetaan  huomioon  yleisistä  ja  erityisistä  tavoitteista 

sekä  niiden  keskinäisestä  vuorovaikutuksesta  muodostunut  kokonaistavoite,  on 

osatavoitteista jouduttu hankkeessa vallinneen näkemyksen mukaan tinkimään vain vähäisin 

osin.  Pikemminkin  on  käynyt  päinvastoin,  kun  useissa  osioissa  on  tavoitetasoa  ollut 

aiheellista tarkistaa ylöspäin.

On luonnollista, että jotkut toimenpiteet ovat toteutuneet täydemmin kuin joku muu lähes 

neljästäkymmenestä.  Wiexi  Vie  -hankkeessa  katsotaan  lähes  kaikkien  toimenpiteiden 

saavuttaneen ja monien jopa ylittäneen tavoitteensa, toiset juuri suunnitelman mukaisesti 

toisten  elettyä  uuden  näköisiksi  hankkeen  aikana.  Joustamisesta  huolimatta  on  hanke 

toteutunut olennaisesti suunnitelman mukaisesti muuksi muuttumatta.

D OSAHANKKEET

Wiexi Vie -hanke on toteutettu osahankkeittain. Se on koostunut yhdeksästä osahankkeesta 

ja  nämä puolestaan vaihtelevan lukumääräisistä  toimenpiteistä.  Tässä  raportissa  edetään 

toteuttamisen  kuluessa  toimenpiteistä  ja  niiden  osista  muotoutuneiden 

asiakokonaisuuksien,  tulosten  ja  tulevaisuuden  tarpeiden  mukaan  eikä  suunnitelman 

toimenpidekohtaista järjestystä noudateta orjallisesti.
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Osahankkeet:

1. E.1. Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen

2. E.2. Kylätalon kehittäminen

3. E.3. Sujuva arki

4. E.4. Kansalaisvaikuttamisen edistäminen

5. E.5. Luonto ja ympäristö

6. E.6. Taloudellisen toimeliaisuuden edellytysten edistäminen

7. E.7. Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot

8. E.8. Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

9. E.9. Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen

E HANKKEEN TOTEUTUS OSAHANKKEITTAIN

E.1. Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen

Toimenpiteet:

Toimenpide 1: Yhteiset tiedon keruu-, vertailu- ja ylösottotilaisuudet

Toimenpide 2: Kierretään taloissa haastattelemassa asukkaita ja skannaamassa valokuvia

Toimenpide 3: Inventoidaan ja valokuvataan esineitä ja vanhoja rakennuksia

Toimenpide 4: Pystytetään valokuvista ja esineistä näyttelyitä

Toimenpide 5: Vieksin käsityöt -perusselvitys

Toimenpide 6: Wiexi & Terva

Perinteen merkitys  on  näinä aikoina huipussaan,  kun  yksi  ja  sama sukupolvi  on  siirtynyt 

elämänsä  aikana  maatalousyhteiskunnasta  teollisen  kautta  jälkiteolliseen.  Juurista  kiinni 

pitäminen on henkisesti välttämätöntä. Myös nuorempi sukupolvi, joka syntyi maaseudulla 

ja muutti sitten taajamiin, on kiinnostunut juuristaan, mikä Vieksillä näkyy jo siinä, että kylän 

asukasluku  kolminkertaistuu  kesäisin.  Muuttuva  maailma  ongelmineen  on  luonut  aivan 

uuden syyn  kiinnostua  Suomen kansan perinteisistä  elintavoista:  miten elää  ekologisesti, 

omavaraisesti ja kestävästi globaalin elintavan tuomien riskien ja uhkien keskellä. Perinne 

-osahanke on omalta osaltaan auttanut vieksiläisen identiteetin määrittelyssä ja vieksiläisen 

perinteen  tuomisessa  lähelle  ihmisiä.  Perinne  on  kestohyödyke  mille  tahansa  kylälle  ja 

kaupungille,  jonka  avulla  paikkakuntaa  voidaan  tehdä  tunnetuksi  muuallakin,  eikä 

maaseutumatkailua nykyään voi oikein edes ajatella ilman perinne-elementtejä. Juuri niitä 

on tässä Perinne -osahankkeessa luotu.

Vieksin  perinne-  ja  historiatietoa  sekä  tarinoita  on  koottu,  kerätty  ja  saatu  Wiexi  Vie 

-hankkeeessa  talteen.  Kerätty  haastattelu-,  valokuva-  ja  videomateriaali  on  järjestetty, 

arkistoitu ja tallennettu digitaalisessa muodossa. Näin on luotu jatkuvasti täydentyvä Vieksin 

perinnearkisto. Kerätystä ja kootusta materiaalista sekä suoritetusta perinteenkeruusta on 

syntynyt aineistoa ja valmiutta muun muassa kyläkirjan tekemiseen ja julkaisemiseen.
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Hankkeen aikana on haastateltu lukuisia vieksiläisiä, ennen kaikkea ikäihmisiä, menneeseen 

liittyvistä  asioista  ja  tapahtumista.  Myös  aiemmin  1970-luvulla  kerättyä 

haastattelumateriaalia  on  koottu,  käyty  läpi  ja  tallennettu.  Tietoa  on  saatu  esimerkiksi 

vanhoista kulkureiteistä ja liikkumisesta, 

sota-ajan  monenlaisista  kokemuksista, 

koulunkäynnistä  sekä  työnteosta  ja 

entisten  aikojen  työmenetelmistä, 

työskentelytavoista  ja  työvälineistä. 

Perinteenkeruussa on paneuduttu myös 

hankealueen tilojen ja talojen historiaan.

Hankkeen  aikana  on  skannattu  satoja 

valokuvia  sekä  valokuvattu  vanhoja 

rakennuksia  ja  perinne-esineitä. 

Vanhojen  valokuvien  avulla  on  muun 

muassa  pyritty  jäljittämään  vanhoja,  jo 

kadonneita pihapiirejä niiden uudelleen 

hahmottamiseksi.

Ihmisiä  on  kannustettu  osallistumaan  perinnetiedon  keruuseen  sekä  arvostamaan 

muistojaan ja osaamistaan ja kirjaamaan niitä ylös. Hankkeen edetessä onkin pantu merkille, 

että  asukkaat  ovat  aktivoituneet,  esimerkiksi  toimittaneet  oma-aloitteisesti  vanhoja 

valokuvia  arvioitavaksi  ja  skannattavaksi.  Etenkin  vanhemmat  ihmiset  ovat  ottaneet  itse 

yhteyttä osahankkeessa toimineeseen ja hankkeen päätyttyä jatkavaan perinnetyöryhmään 

kertoakseen vanhoista ajoista ja tapahtumista. Hyvinvointisysäys on ollut tuntuva.

Wiexi  Vie  -hankkeen alussa  on saatu  päätökseen jo  aikaisemmin aloitettu  perinnetiedon 

keruukurssi, joka on poikinut jatkokseen perinnetyöryhmän. Siinä ovat perinteen keruusta 

kiinnostuneet  kokoontuneet,  sopineet  haastatteluista  ja  muista  toimenpiteistä. 

Perinnetyöryhmä  jatkaa  toimintaansa  ja  se  on  muun  muassa  ryhtynyt  valmistelemaan 

kyläkirjan tekemistä. Näin on luotu jatkuvuutta Vieksin perinteen tutkimiselle.

Hankkeessa  on  järjestetty  useita  näyttelyitä 

valokuvista  ja  esineistä.  Näyttelyt  ovat 

keränneet  runsaasti  kävijöitä,  mikä  kertoo 

kiinnostuksesta  perinnettä  ja  historiaa  sekä 

perinteenkeruuta  kohtaan.  Myös 

perinnenäyttelyiden  yhteydessä  on  harjoitettu 

tiedon  keruuta  ja  ylösottoa.  Tärkein  ja  laajin 

näyttely  on  ollut  kesällä  2012  Koskenmäen 

koulun asuntolassa järjestetty perinnevalokuva- 

ja käsityönäyttely, joka äänestettiin kesällä 2013 

hankkeen  tapahtumajulistekisan  yhteydessä 

jaetulla ykkössijalla hankkeen parhaaksi tapahtumaksi. Perusteluissa mainittiin muun muassa 

mielenkiintoiset vanhat kuvat ja todettiin, että nähtävillä oli ”huikean hieno historiikki, joka 

kauniisti esillä”.
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Pääosa  kyseisen  näyttelyn  valokuvista  oli  esillä  myös  Kuhmon  kirjastossa  3.2.-8.3.2014 

järjestetyssä  Vieksin  perinnevalokuvien  näyttelyssä.  Jokaisesta  uudesta  näyttelystä  jää 

pysyvä  materiaali  sekä  digitaalisina  että  tulostettuina  kuvina  tulevia  näyttelyitä  varten, 

järjestettiinpä niitä sitten Vieksillä tai jossain muualla. Kuvamateriaalin lisääntyessä voidaan 

yksittäisiä näyttelyitä pitää myös erityisteemoista.

Perinne  -osahanke  on  luonut  pohjaa  tulevalle  toiminnalle  järjestämällä  hankkeen  aikana

kesätapahtuman,  jo  mainitun  perinnenäyttelyn  avajaispäivän  kesällä  2012.  Perinne  oli 

näkyvästi  esillä  myös  Pääkkösten  sukuseuran  järjestämässä  kesätapahtumassa

elokuussa 2013. Tapahtumat vetivät paikalle sankoin joukoin nykyisiä ja entisiä vieksiläisiä.

Kesälle  2014  on  alettu  ideoimaan  uutta  perinnetapahtumaa.  Kylätalon

kunnostustyön valmistuttua parhaassa tapauksessa syyskesällä 2014 on luvassa Vesantalon

historiasta kertova näyttely talon avajaisiin. 
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koulun asuntolassa keräsi paljon kiinnostuneita kävijöitä



Vieksin käsityöt -perusselvitys

Kuhmon  kansalaisopiston  käsityöpiirin 

toiminta Vieksillä, erityisesti Koskenmäellä, 

on ollut vilkasta. Kurssilaisia on ollut kylän 

kokoon nähden paljon. Heitä on ohjannut 

uuden  kehittämiseen  ja  innostanut 

rohkeaan  kokeiluun  aktiivinen  opettaja 

Mervi von Matt.

Wiexi  Vie  -hankkeessa  on  vieksiläisen 

käsityöharrastuksen laajuutta ja vieksiläistä 

designia  selvitetty,  inventoitu  ja 

dokumentoitu.  Lisäksi  on  selvitetty 

vieksiläiskäsitöiden ja -designin kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja esteitä.

Toimenpiteessä  ovat  vieksiläiset  käsityöosaajat  hankkineet 

omakohtaista  kokemusta  ammattitaitoisesti  ja  laadukkaasti 

toteutetusta käsityöidean tuotteistamisesta.

Hankkeen  myötävaikutuksesta  on  käsityöpiirissä  sen  opettajan 

opastuksella  ja  avustuksella  kehitetty  perinteistä  vieksiläistä 

tekstiilidesignia  innovatiivisesti  hyödyntänyt  tuotepaketti.  Työn 

lähtökohtana on ollut  Ylä-Vieksin  Huuhilonkylän Huuhilon  vanhan 

talon perinne-esineistöön kuuluvan koristellun "pussukan" kirjottu 

koristekuvio. Pyykkipoikien säilytykseen aikoinaan käytetyn esineen 

koristeidea  on  luovuutta  käyttäen  siirretty  kirjottavaksi 

pöytäliinaan, tuotteeseen, jollaisella on vielä nykyisin käyttöä.

16

Kuva 13: Vieksiläisiä valokuva-aarteita: Lehmisavu Kellovaaran talossa 1920-luvulla

Kuva 14: 1800-luvun kangaspuut ja muita perinne-

esineitä näyttelyssä Koskenmäellä

Kuva 15: Huuhilon 

"pussukka"



Koristekuvion  mukaan  Sinisilmäksi nimetty 

tuotepaketti sisältää valmiiksi piirretyn kankaan, 

johon  kuvio  kirjotaan,  sekä  langat  ja 

kirjontaohjeet.  Tuotepaketti  on  ollut  esillä 

Kuhmon kansalaisopiston kevätnäyttelyssä 2012 

ja Vieksin perinnevalokuva- ja käsityönäyttelyssä 

kesällä 2012. Tuotepaketti on jo ehtinyt myyntiin 

ainakin  Kuhmon  4  H  -yhdistyksen  Apila 

-käsityömyymälässä.

Myös  muita  vieksiläisiä  käsitöitä  ja  muuta 

tekstiilidesignia  on  ollut  useaan  otteeseen 

näytteillä  niin  Vieksillä  kuin  Kuhmossa 

kansalaisopiston  toimesta  järjestetyissä  näyttelyissä.  Tuotepaketin  ohella  on  kehitetty  ja 

kansalaisopiston  käsityöpiirin  yhteydessä  toteutettu  kangaspainantana  vieksiläisestä 

luonnosta aiheensa saanut korttituote metsäpeurasta.

 

Perinnetekstiiliosaamista  on  edistetty 

kansalaisopiston kurssilla järjestämällä kurssin 

sisäistä  koulutusta  esineiden  valmistuksessa, 

joissa  käytetään  muun  muassa  erittäin 

vanhaa  käsityötapaa,  neulakinnastekniikkaa. 

Kuvassa 19 on sillä valmistettuja kintaita.

Työskentelyssä  käytetään  työtapaan 

valmistettua kinnasneulaa. Neulamateriaalina 

on ollut alunperin  luu tai puu, myöhemmin 

metalli tai muovi.

Vielä  on  henkilöitä,  jotka  ovat  oppineet 

taidon vanhemmiltaan, mutta nykyään myös käsityöalan oppilaitoksissa ja käsityökursseilla 

opetetaan paljon vanhoja, perinteisiä käsityötapoja, myös neulakinnastekniikkaa.

Ylä-Vieksillä asuu tekniikan osaajataituri, joka on saanut oppinsa omalta äidiltään. Hän on 

vuorostaan  siirtänyt  osaamistaan  muille  käsityökurssilaisille.  Monet  kurssilaisista  ovat 

kiinnostuneet työtavasta ja opetelleet taidon viedäkseen sitä eteenpäin perinteiseen tapaan.
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Kuva 17: Tuotepaketti ja pöytäliina johon kuvio 

piirretty kirjontaa varten

Kuva 18: Tuotepaketti ja valmis pöytäliina Kuhmon 

kansalaisopiston kevätnäyttelyssä 2012

Kuva 16: Pussukan kuviota kirjotaan 

pöytäliinaan

Kuva 19: Osaavat kädet, puikko ja kintaat



Myös muita perinnekäsityötaitoja ovat kyläläiset välittäneet toinen toisilleen.

Terva

Tervahauta-toimenpiteessä on tehty hankesuunnitelman mukaisia selvityksiä, mutta esitetyt 

edellytykset  eivät  ole  täyttyneet  talkootyönä  kunnostettavaksi  sopivan  tervahaudan 

osoittamisen  eivätkä  niin  ollen  myöskään  kunnostuksen  osalta. Hakemista  on  tarkoitus 

jatkaa  hankkeen  päättymisen  jälkeen.  Aihetta  on  lisäksi  käsitelty  muissa 

perinnetoimenpiteissä.  Arkeologisen  selvityksen  suorittaminen  Metsähallituksen  toimesta 

hankealueen  länsiosassa  kesällä  2012  on  osaltaan  edistänyt  toimenpiteen  tavoitteiden 

toteutumista. Selvityksessä on kartoitettu muun muassa tervahautoja.

E.2. Kylätalon kehittäminen

Toimenpiteet:

Toimenpide  1:  Vesantalon  kunnostuksen  koordinointi  ja  organisointi  sekä  rahoituksen  

hankinta kunnostukseen

Toimenpide  2:  Vesantalon  ympäristötyöt  liikenteen  sujuvoittamiseksi,  viihtyvyyden 

lisäämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi

Toimenpide 3: Metsäpeura-tietokeskuksen perustamisen edistäminen

Toimenpide 4: Vesantalon käytön suunnittelu ja toteuttaminen

Toimenpide 5: Vesantalon hyödyntäminen kyläläisten kohtaamispaikkana ja erilaisten omien 

ja muiden järjestämien tapahtumien järjestämispaikkana

Toimintansa lakkauttaneen urheiluseura Ylä-

Vieksin  Vesan  mukaan  nimetyn  Vesantalon 

kunnostamista  on  Wiexi  Vie  -hankkeessa 

koordinoitu ja  organisoitu sekä on hankittu 

työhön rahoitusta5.

Vesantalo on rakennettu kahdessa vaiheessa 

talkoilla  1950-60  luvuilla.  Siihenkin  aikaan 

tunnutaan  Kuhmossa  yhteiskuntavastuuta 

kannetun:  puutavarayhtiö  Kajaani  Oy 

lahjoitti  urheiluseuralle  rakennuspuiksi 

tontilla kasvaneet petäjät ja antoi hehtaarin 

maa-alan  maksutta  vuokralle.  Hankkeen 

käytettävissä  on  ollut  professori  Alakönnin  70-luvulla  Vieksillä  C-kaseteille  nauhoittamia 

haastatteluja,  joista  on  kuultavissa  aikalaisten  käsityksiä  Vesantalon  rakentamisesta  ja 

toiminnasta. Samoin on saatu tietoa aineistosta, johon on kirjattu Vesantalon alkuvaiheiden 

5 http://www.vieksi.fi/?p=6858 (10.2.2014).
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Kuva 20: Vesantalo kesällä 2012



talkoo- ja urheilutoimintaa ihailtavan tarkasti. Itse kunnostushanketta on toteutettu Wiexi 

Vie -hankkeesta erillisenä rahoituksen tullessa useista lähteistä:

• Pääasiallinen rahoittaja  Suomen  Kotiseutuliitto  on myöntänyt  kohteeseen  vuosina 

2011-2013 25.000 euron suuruiset vuosittaiset avustukset, yhteensä 75.000 euroa. 

Ylä-Vieksin kyläyhdistys on hakenut avustusta myös vuodelle 2014.

• Vesantalon  12.850  euron  määräiseen  juhla-astiaston,  keittiökoneiden  ja  eräiden 

muiden varusteiden hankintaan on Kainuun ELY-keskus myöntänyt joulukuussa 2013 

julkista tukea yhteensä 9.637,50 euroa. Hakemus oli  jätetty edeltävässä elokuussa 

Elävä Kainuu Leader ry:lle Yhdistysten pieninvestoinnit -hankehaussa.

• Kuhmon työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen kanssa  on tehty pitkäaikaistyöttömiä 

työllistävää  yhteistyötä  vuoden  2013  aikana.  Yhteistyö  on  järjestetty  Sujuva  arki 

-osahankkeen toimenpiteessä 3 kyläyhdistyksen toimiessa työnantajana. Huomattava 

osa tästä työpanoksesta on suunnattu erityisesti Vesantalon maalaustehtäviin.

• Vuonna 2012 ovat Kainuun ELY-keskus ja Kuhmon Kaupunki rakentaneet Vesantalolle 

laadukkaat puuceen ja grillikatoksen ns. yty-töinä (työllistävät ympäristötyöt).

• Vesantalolla  on  tehty  runsaasti  talkoita,  joista  ympäristön  ehostamiseen  ja 

turvallisuuden lisäämiseen tähdätyt Wiexi Vie -hankkeessa.

• Osa kunnostusmateriaaleista on saatu lahjoituksena. Perinteitä kunnioittaen on Matti 

Pääkkönen Hannu Lipposen kanssa valmistanut rakennukseen sisäseinäpaneelia lähes 

100-vuotta vanhalla traktorikäyttöisellä höylällään ja vieläpä samalla teräpakalla, jolla 

rakennuksen  alkuperäisetkin  paneelit  on  höylätty  60-luvulla.  Myös  Vesantalon 

sähkökuvat on laadittu paikallisesti opiskeluun liittyneenä työnä veloituksetta.

• Lisäksi on Ylä-Vieksin kyläyhdistys sijoittanut hankkeeseen merkittävän summan.
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Kuva 21: Kunnostuskatselmus Vesantalolla toukokuussa 2012 ins. Esa Korhosen (oikealla) johdolla



Vesantalon kehitys- ja kunnostustoiminta on herättänyt runsaasti kiinnostusta niin nykyisten 

ja  entisten  kyläläisten  kuin  kesävieksiläisten  ja  matkailijoidenkin  keskuudessa.  Työ  on 

herättänyt Vesantaloon liittyviä muistoja ja aktivoinut niiden kertomiseen. Moni tuntematon 

ja  kaukaakin  tullut  ohikulkija  on  pysähtynyt  työmaalle  muistelemaan  ja  kertomaan 

Vesantalon  merkityksellisyydestä  itselleen  -  ja  jopa  parisuhteelleen.  Kyselyitä 

mahdollisuudesta  vuokrata  Vesantalo  muun  muassa  häiden,  kokousten  ja  muiden 

tapahtumien  pitopaikaksi  on  tullut  useita.  Vesantalon  iltamissa  ja  tanssiaisissa  aikoinaan 

esiintyneitä  muusikoita  on  omatoimisesti  ilmoittautunut  halukkaiksi  esiintymään 

kunnostetussa Vesantalossa.

Vaikka kunnostustyömaan olosuhteet ja vaatima työrauha ovat vielä toistaiseksi  estäneet 

Vesantalon  vuokrauksen  ulkopuolisille,  on  sitä  jo  hyödynnetty  kylätapahtumien 

pitopaikkana. Kesällä 2013 Vesantalolla järjestettiin Sana on vapaa -ilta, jossa ihmisillä oli 

mahdollisuus  tutustua  Vesantalolla  tehtyihin  kunnostustöihin  tekijöiden  opastuksella  ja 

muistella menneitä hyvässä hanuriduon tehostamassa tunnelmassa.

Vesantaloa  ja  sen  ympäristöä  on  siistitty, 

kunnostettu ja raivattu osittain oman kylän 

työnä,  myös  talkoilla.  Niinhän  talo  on 

aikoinaan 1950- ja 60-luvuilla rakennettukin. 

Työturvallisuuden  parantuminen  on  ollut 

tärkeä tavoite. Yhteiseksi hyväksi tehtävään 

kunnostukseen  on  osallistunut  kymmeniä 

ihmisiä. Vesantalo vetää kyläläisiä yhteen jo 

ennen sen käyttöön saamista.
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Kuva 22: Sana on vapaa -ilta Vesantalolla elokuussa 2013

Kuva 23: Vesantalon talkoissa keväällä 2012



Kyläläisille on tärkeää, että vanha talo kunnostetaan perinteitä kunnioittaen. Päärahoittaja 

on  muistuttanut,  että  nykyratkaisuja  ei  ole  tarpeen  tuoda  vanhan  tilalle,  jos  vanha  on 

palvellut  hyvin  jo  yli  puoli  vuosisataa.  Näin  esimerkiksi  perustusten  salaojitus  on  jätetty 

rakentamatta.

Vesantalon  kunnostamisella  on  myös 

osoitettu ja  luotu uskoa siihen,  ettei  kaikki 

entinen  ole  tuomittu  lahoamaan  ja 

katoamaan,  vaan  omalla  aktiivisuudella 

vanhakin  voidaan  saada  kukoistamaan. 

Kyläyhdistyksellä  oli  vuonna  2010  kaksi 

vaihtoehtoa.  Vesantalon  jättäminen 

rappeutumaan ja aikanaan romahtamaan oli 

poissuljettua,  vaikka rakennus ei  ollut  vielä 

yhdistyksen  omistuksessakaan.  Kyläyhdistys 

kun  oli  päättänyt,  että  Vieksillä  on  hyvä 

tulevaisuus  ja  Vesantalo  on  Kuhmosta  päin  Vieksille  tultaessa  eräänlainen  kylän  portti. 

Todelliset vaihtoehdot olivat purkaminen tai kunnostaminen.

Vesantalolle  sijoitettavan  pienimuotoisen  metsäpeura-tietokeskuksen ensivaiheen  sisällön 

päälinjat6 on määritelty ja kehitetty perustamisvalmiuksia. Toimenpiteen toteuttamista on 

viivyttänyt  ja  rajoittanut  Vesantalon  kunnostushankkeen  ennakoitua  pidempi  kesto.  Sen 

aikataulu  on  sovitettu  päärahoittaja  Suomen  Kotiseutuliiton  avustusten  jaksottamiseen. 

Tietokeskuksen toteutukseen odotetaan päästävän vuonna 2015, talven mentyä. Siihen on 

haettu  yhteistyökumppaneita  ja  muutenkin  pyritty  tekemään  asiaan  liittyvää  yhteistyötä 

metsäpeura-asiantuntijatahojen ja asianmukaisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa (mm. 

Suomen Metsäpeuran puolesta ry,  RKTL,  Metsähallitus ja  Lentua-Seura).  Hanke on muun 

muassa osallistunut lukuisiin metsäpeura-aiheisiin neuvotteluihin ja tapaamisiin.

Vesantaloon  on  rakennettu  valmius  Luoteis-Kuhmon 

kyläverkko-osuuskunnan  uuden  valokuituverkkohankkeen 

edellyttämää  ja  toteutuessaan  molempia  osapuolia 

hyödyttävää laitetilaa varten. Tilan tulee olla lämmitetty ja 

laitteistoa tule jäähdyttää. Syntyvä "konesalin" hukkalämpö 

vastaisi  merkittävää  osaa  Vesantalon  tarvitsemasta 

peruslämmöstä.

Vesantalon  käytön  suunnittelua  ja  toteuttamista  on 

suoritettu  alustavasti.  Käytön  suunnittelua  ovat 

edesauttaneet lukuisat yleisön kyselyt erilaisten tapahtumien 

järjestämisestä ja tilojen vuokrausmahdollisuudesta. Käytön 

suunnittelua on myös toteutettu rakennuksen varustelussa 

etälukitusta ja muuta etäkäyttöä ajatellen.

6 Muun muassa valokuvia, kaavioita, karttoja ja asiakirjoja.
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Kuva 24: Vesantalon kunnostusta syksyllä 2013

Kuva 25: Lastu lentää



Vesantaloa on testattu kylätapahtuman pitopaikkana 2.8.2013 järjestetyssä Sana on vapaa 

-tapahtumassa.  Siinä  vaihdettiin  kuulumisia  ja  otettiin  vapaasti  kantaa  Vesantalon 

tulevaisuuteen,  Wiexi  Vie  -hankkeeseen  ja  ylipäänsä  Vieksin  asioihin.  Hankepalautetta 

annettiin  Vieksin  imago  -kyselylomakkeita  täyttämällä.  Lisäksi  tapahtumassa  virkistyttiin 

Sujuva arki -osahankkeen tavoitteiden mukaisesti.

E.3. Sujuva arki

E.3.1 Yleistä

Arjen sujuvuutta lisää muun muassa palveluiden saaminen "yhdeltä luukulta", turvallisuuden 

tunne  ja  monipuoliset  sosiaaliset  verkostot  (Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi. 

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma...2009, 32). Arjen sujuvuuden näkökulmasta kylillä on 

isoihin kaupunkeihin verrattuna jopa keskimääräistä enemmän vahvuuksia, jos sujuvan arjen 

katsotaan  sisältävän  myös  ruuhkattomuuden,  monipuoliset  harrastusmahdollisuudet  ja 

lyhyet jonotusajat palveluja hankittaessa. Toisaalta ongelmat palveluiden saatavuudessa tai 

niiden puuttuminen vähentävät ja heikentävät arjen sujuvuutta. Palveluilla on myös suuri 

merkitys  hyvinvoinnin kannalta.  Palvelujen riittävyys  ja  saatavuus vaikuttavat  maaseudun 

asukkaiden  hyvinvointiin  ja  elämisen  laatuun  (Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi. 

Maaseutupoliittinen  kokonaisohjelma...2009,  48).  Erityisesti  toimivat  ja  helposti 

saavutettavat  sosiaali-  ja  terveyspalvelut  ovat  keskeisiä  maaseudun  asukkaiden 

hyvinvoinnille (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma...2009, 

49). 

 

Sujuva  arki  -osahankkeessa  on etsitty  ratkaisuja  Vieksin  palvelu-  ja  hyvinvointihaasteisiin 

sekä  pyritty  parantamaan  kokonaisvaltaisesti  vieksiläisten  hyvinvointia  ja  terveyttä  ja 

lisäämään turvallisuuden tunnetta. Wiexi Vie -jatkohanketta edeltäneen 1-vuotisen Wiexi Vie 

-hankkeen aikana hankkeen ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän (1.1.2013 alkaen Kainuun 

sosiaali-  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymä)  sote-kehittämisyksikön  (TKS-yksikkö)  välillä 

käynnistyneen yhteistyön myötä Vieksi  on toiminut ns. sote-kehittäjäkylänä,  jossa  alueen 

sote-palveluita on kehitetty asiakaslähtöisesti hankealueen asukkaiden tarpeet huomioiden. 

Muun muassa kehittäjäkylä-statuksen vuoksi  osahankkeessa on tehty läheistä yhteistyötä 

kuntayhtymän TKS-yksikön kanssa. 

Osahankkeen  toimenpiteitä  on  kohdistettu  etenkin  alueen  ikäihmisille  ja  muille 

erityisryhmille huomioiden kuitenkin samalla koko väestö. Osahankkeen kehittämistyössä on 

hyödynnetty  Wiexi  Vie  -hankkeen  ensimmäisessä  vaiheessa  toteutetun,  yli  65-vuotialle 

suunnatun  hyvinvointi-  ja  terveysselvityksen  tuloksia.  Kehittämistyön  edellytyksenä  on 

välttämättä hyvä tuntemus terveydenhoitotyössä vastaan tulevista asioista.

Sujuva  arki  -osahankkeesta  oli  jo  hankesuunnitelman  mukaan  tuleva  painoarvoltaan  ja 

tehtävän  työn  määrältään  yksi  hankkeen  merkittävimmistä  osahankkeista  ja  välittömiltä 

vaikutuksiltaan  luultavasti  tärkein.  Käsitys  on  vain  vahvistunut  hankkeen  edetessä,  kun 

kyläläisten ajankohtaisiin huoliin ja kehitystarpeisiin on pyritty vastaamaan. Tämä ei toisaalta 

ole yllättävää ottaen huomioon, että sote- ja hyvinvointiasiat ovat yhä ajankohtaisempia ja 

kipeämpiä  koko  valtakunnassa  samalla  kun  sote-palveluiden  uudelleenjärjestely  ja 
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kuntarakennemuutos  ovat  käsittelyssä.  Rahan  riittämättömyys  painaa  päälle  ja  näkyy  ja 

tuntuu Vieksilläkin.

Sujuva  arki  -osahankkeen  käytännön  työtä  sekä  suunnittelu-  ja  kehittämistyötä  on 

osahankevetäjän ohella tehnyt erityisesti terveydenhoitaja-kehittäjä, josta on hankkeessa ja 

hankealueella käytetty napakampaa nimitystä 'kyläterveydenhoitaja'. 

E.3.2 Terveydenhoitaja-kehittäjä

Vieksin  palvelu-  ja  hyvinvointiratkaisujen  kehittämiseksi  on  hankkeessa  työskennellyt 

terveydenhoitaja-kehittäjä ajanjakson 1.4.2012-20.6.2013 vastaten Sujuva arki -osahankkeen 

toteutuksesta yhdessä osahankevetäjän kanssa. Tehtävään valitulla Erja Huotarilla oli vahva 

tausta terveydenhoitajan kenttätyöhön, sillä ennen Wiexi Vie -hankkeeseen tuloaan oli hän 

työskennellyt  10  vuoden  aikana  muun  muassa  Kuhmon  Hoivakodissa,  Kuhmon  sairaalan 

akuuttiosastolla  sekä  työterveyshuollossa  ja  viimeiset  seitsemän  vuotta  Kuhmon 

terveysaseman  vastaanotto-poliklinikalla  terveydenhoitajana  ja  päivystävänä 

sairaanhoitajana.  Huotari  on  ollut  hankkeessa  työskentelyn  ajan  virka-  ja  työvapaalla 

Kuhmon  terveysasemalta.  Hän  on  ylläpitänyt  hankkeessa  työskennellessäänkin  toimivaa 

yhteistyötä  terveysaseman  kanssa,  mikä  on  luonnollisesti  helpottanut  terveydenhoitajan 

kenttätyöhön liittyvien asioiden hoitoa Kuhmon terveysaseman hoitajien ja lääkärien kanssa. 

Toisaalta  terveysaseman  ja  sen  vahvuuksien  ja  heikkouksien  tunteminen  on  helpottanut 

kyläterveydenhoitajan työskentelyä, toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.

Taustalla  kyläterveydenhoitajan  työn  tarpeellisuudelle  ja  kyläterveydenhoitajan 

palkkaamiselle Vieksin kylä-alueelle oli, että julkiset ja toisaalta yksityisen sektorin tuottamat 

sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Vieksillä saatavilla ja saavutettavissa huonosti, jos lainkaan. 

Esimerkiksi  kotisairaanhoitoa  on  saatavissa  vain  satunnaisesti  eikä  käytännössä  lainkaan 

omaishoitajien  sijaisia  tai  kotihoidon  tukipalveluita,  kuten  turvapuhelinpalvelua. 

Käytännössä kotipalvelun toimintasäde on noin 10 kilometriä Kuhmon keskustasta, palvelun 

miltei  yltäessä  Wiexi  Vie  -hankealueen kaakkoisnurkalle  Hietaperässä,  mutta  jäädessä  50 

kilometrin päähän etäisimmistä pihoista. Asiaa piti selvittää.

Lisäksi ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen saantia Kuhmon keskustassa on huonontanut 

Kuhmon terveysaseman toiminnan ulkoistaminen keväästä 2009 kevääseen 2013. Sen myötä 

siihen  asti  aikuisväestöä  palvellut  neljän  terveydenhoitajan  vahvuinen  aikuisneuvola 

lakkautettiin ja säästösyistä hoitajien määrä terveysasemalla vähennettiin minimiin. Samalla 

resurssipulan  vuoksi  ennaltaehkäisevä  työ  minimoitiin  ja  jäljelle  jääneiden  hoitajien  työ 

painottui  sairaanhoitoon  ja  toimenpiteisiin  sekä  puhelinneuvontaan.  Terveysasemalla 

asiointiin  liitettiin  kiireettömissä  asioissa  tiettyyn  aikaväliin  sidottu  asiointimahdollisuus, 

missä ei huomioida syrjäseutujen ihmisten kulkumahdollisuuksia. Julkista joukkoliikennettä 

ei  ole  ja  sitä  paikkaavat  kulkumahdollisuudet,  eli  ns.  asiointiliikenne  on  sidottu 

koululaiskuljetusten aikatauluihin. Itä-Suomen ja Kainuun sydän- ja verisuonisairauksien ja 

niiden  liitännäissairauksien  riski  ja  sairastavuus  on  korkea,  mikä  edellyttäisi,  että  alueen 

perusterveydenhuollossa työskentelisi kokoaikaisesti kansanterveyshoitajia, jotta seurannat 

ja ennaltaehkäisy toteutuisivat asianmukaisella tavalla.
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Terveydenhoitaja-kehittäjän  työn  terveydenhoidollinen  osuus  on  hankkeessa  koostunut 

vastaanottopäivistä,  kotikäynneistä,  puhelinyhteydenotoista  ja  konsultaatioista  Kuhmon 

terveysaseman  lääkäreiden  kanssa.  Näin  on  saatu  monipuolinen  tuntuma  kyläläisten 

elinolosuhteisiin,  mikä  on  ollut  välttämätöntä  kehittämistehtävän  toteutuksessa. 

Kehittämistyö on sisältänyt Sujuva arki -osahankkeen toiminta- ja teemapäivien suunnittelua 

sekä muuta selvitystä, suunnittelua, organisointia ja kehittämistä.

Vastaanottotoiminta

Terveydenhoitajan  vastaanottotoimintaa  on  toteutettu  Ylä-Vieksillä,  Härmänkylässä, 

Kuusamonkylässä  ja  Hietaperässä,  joista  löytyy  vastaanottotoimintaan  soveltuvat  tilat. 

Hietaperässä  on  kokoonnuttu 

käytössä  olevan  kyläkoulun  ja 

Kuusamonkylällä,  Härmänkylällä  ja 

Koskenmäellä  koulukäytöstä 

poistuneiden  kyläkoulujen  tiloissa, 

Ylä-Vieksillä  myös  Koskenmäen 

kaupan  yhteydessä  olevalla  Wiexi 

Vie  -hankkeen  toimipisteellä.  Myös 

vuosankalaiset,  alavieksiläiset  ja 

juontolaiset  kävivät  näissä 

vastaanottopisteissä.

Terveydenhoitajan  vastaanotot  on 

nivottu  monissa  tapauksissa  osaksi 

vakiintunutta,  jo  olemassa  olevaa 

toimintaa, mikä varmasti on omalta 

osaltaan  lisännyt  palvelun  käyttöä. 

Ylä-Vieksillä,  Härmänkylässä  ja 

Hietaperässä  terveydenhoitajan  vastaanottoa  on  pidetty 

samaan  aikaan  niin  ikään  kyläkoulujen  tiloissa  toimivien 

Kuhmon  Kansalaisopiston  käsityöpiirien  kanssa. 

Kuusamonkylän  vastaanotot  on  ajoitettu  samanaikaisiksi 

Kuusamonkylän  kyläyhdistyksen  säännöllisesti  järjestämien 

kyläläisten  rupattelu-  ja  kahvittelutuokioiden  kanssa. 

Kansalaisopiston  lukukauden  ulkopuolella  on 

vastaanottotoimintaa  toteutettu  myös  Härmänkylällä 

kyläyhdistyksen  järjestämien  kyläläisten  tarina-  ja 

kahvitteluiltojen yhteydessä. Vastaanotot hanketoimipisteellä 

on  järjestetty  lauantaisin  Koskenmäen  kyläkaupan 

aukioloaikaan,  jolloin  paitsi  kaupassa  kävijöillä  myös 

työssäkäyvillä  vieksiläisillä  on  ollut  mahdollisuus  käyttää 

terveydenhoitopalvelua.  Terveydenhoitajan  vastaanottoja  on 

yhdistetty myös hankkeessa järjestettyihin tapahtumapäiviin.

24
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Koskenmäen koululla

Kuva 27: Vastaanottotietoa



Terveydenhoitajan  vastaanottopäivistä  on  tiedotettu  hankkeen  nettisivuilla, 

sähköpostitiedotteilla,  ilmoitustauluilla,  jakamalla  tiedotteita  hankealueen  asukkaiden 

postilaatikoihin  sekä  tiedottamalla  vastaanottopäivistä  eri  tapahtumissa.  Härmänkylän  ja 

Kuusamonkylän vastaanottopäivistä tiedottaminen kyläläisille sujui kyläyhdistysten toimesta 

myös tekstiviesteillä - näillä kylillä on hyvin toimivat viestiverkostot. Siitä on opiksi otettavaa 

muuallakin.

Terveydenhoitajan  vastaanottopäivät  ovat  olleet  kestoltaan  3-4  tuntia.  Yhden  asiakkaan 

käyttämä aika  on  vaihdellut  20  minuutista  tuntiin.  Vastaanotolle  on  tultu  ilman  ennalta 

sovittua ajanvarausta. Terveydenhoitaja on tehnyt vastaanottokävijöille erilaisia mittauksia 

ja kartoittanut mahdolliset perustaudit sekä käytettävät lääkkeet, jotka kirjattiin hankkeessa 

kehitettyyn  lääkekorttiin.  Vastaanotoilla  on  selvitetty  myös  mahdollisten  kotiseurantojen 

tuloksia.  Lisäksi  terveydenhoitaja  on  tehnyt  pienimuotoisia  hoitotoimenpiteitä. 

Vastaanotoilla  on  keskusteltu  myös  muista  elämänhallintaan liittyvistä  asioista  ja  sovittu 

tarvittavista  seurantakäynneistä.  Tarvittaessa  terveydenhoitajalta  on  vastaanottokäynnillä 

voinut  saada  tutkimusvälineitä  laboratoriokontrolleja  varten  sekä  pyydettäessä  myös 

laboratoriokokeiden tuloksia, jotka on käyty asiakkaan kanssa läpi. Myös kotiseurantaan on 

ollut mahdollista saada välineitä. 

Hoitokontaktin  aikana  annetulla  ohjauksella,  hoitotoimenpiteillä  ja  sovittavilla 

kontrollikäynneillä on tuettu asiakkaiden kotona tapahtuvaa omahoitoa, arjen sujumista ja 

kotona  asumistakin.  Hankealueen  asukkaat  ovat  kokeneet  terveydenhoitajan 

vastaanottotoiminnan aikaa säästäväksi, kun heidän ei ole tarvinnut lähteä kuntakeskukseen 

Kuhmoon, jonne matkaa saattaa enimmillään olla yli 60 kilometriä. Hyvänä on koettu, että 

asioista  päästään  keskustelemaan  kasvotusten  ja  usein  vaivasta  selvitään  paikanpäällä 

ohjeistuksin tai pienin hoitotoimin. 

Kotikäynnit

Terveydenhoitajan tekemillä kotikäynneillä on kartoitettu samoja terveyteen ja sairauteen 

liittyviä  asioita  kuin  terveydenhoitajan  vastaanottopäivissä  sekä  tehty  pienimuotoisia 

hoitotoimenpiteitä.  Lisäksi  on  toimitettu  nähtäväksi  laboratoriotuloksia  ja  sovittu 

tarvittavista  jatkotoimenpiteistä.  Kotikäynnillä  terveydenhoitajalla  on  ollut  myös  hyvä 

tilaisuus havainnoida asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta, kodin toimivuutta ja turva-

asioita  sekä  keskustella  laajemmin  elämänhallintaan  liittyvistä  ja  mieltä  askarruttavista 

asioista. Aikaa kotikäynteihin on kulunut yleensä 2-3 tuntia asiakasta kohti, mistä merkittävä 

osa on kohdistunut kehittämistehtävään. Kyläläiset ovat kokeneet voivansa hoitaa asiansa 

kotikäynneillä rauhallisemmin ja henkilökohtaisemmin kuin vastaanottokäynneillä.

Kotikäynneillä on tullut selkeästi  esille omaishoitajana toimivan läheisen huoli esimerkiksi 

siitä, miten hoidettava osaa hälyttää apua, jos hoitajalle sattuu jotakin. Omaishoitaja joutuu 

kantamaan kahta taakkaa, huolta hoidettavastaan ja omasta jaksamisestaan. Vapaa-aika on 

vähäistä,  huoli  jaksamisesta  on  päivittäistä  ja  omaishoitajan  lisätiedon  tarve 

muistisairauksista on tullut usein kotikäynneillä esille.
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Voidaan  sanoa,  että  koti  on  paras  paikka  kaikenikäisille,  mutta  kotona  elettävän  oman 

elämän suunnittelu on erityisen tärkeää, kun ikää tulee lisää. Ihmisen on mietittävä, miten 

selviää portaiden käytöstä, tarvitseeko apua kotitöissä, mikä on palvelujen saatavuus, mitä 

palveluja  itse  tarvitsee,  miten  välimatkat  vaikuttavat  ja  onko  toimivia  liikenneyhteyksiä. 

Wiexi Vie -hankkeessa saatu kokemus on vahvistanut, että kotona asumiselle ja selviämiselle 

luovat hyvän perustan hyvä fyysinen kunto ja sosiaaliset suhteet. 

Puhelinyhteydenotot

Wiexi  Vie  -hanke-alueen  väestöllä  on  ollut  mahdollisuus  olla  yhteydessä 

kyläterveydenhoitajaan  myös  puhelimitse  henkilökohtaiseen terveysneuvontaan  liittyvissä 

asioissa  tai  muita  ohjeistuksia  kysyessään.  Yleensä  soitot  ovat  liittyneet  kotiseurannan 

tuloksiin ja vointiin sekä lääkitysten käyttöön. Lisäksi on kysytty terveysaseman aukioloaikoja 

ja  yhteystietoja  sekä  sovittu  terveydenhoitajan  kotikäynneistä.  Terveydenhoitajan  soitot 

asiakkaille  ovat  liittyneet  yleensä  laboratoriolähetteiden  ja  -tulosten  ilmoittamiseen  tai 

lääkärin vastaanottoaikojen ilmoittamiseen.

Kyläläiset ovat kokeneet itselleen vaivalloiseksi ja joskus mahdottomaksi päästä puhelimitse 

läpi  tiedustelemaan  Kuhmon  terveysasemalta  edellä  mainittuja  asioita.  Ruuhkasta  ja 

vähäisestä  henkilöstömäärästä  johtuen  terveysaseman  puhelinvastaajaan  jätettyihin 

viesteihin  voidaan  usein  vastata  vasta  tuntien  viiveellä.  Terveydenhoitaja-kehittäjä  on 

huolehtinut  laboratoriolähetteiden  ja  -tulosten  sekä  vastaanottoaikojen  tiedustelusta 

suoraan  terveysaseman  hoitajaa  konsultoiden,  joko  puhelimitse  tai  käymällä 

terveysasemalla.  Tämän  kyläläiset  ovat  kokeneet  myös  aika-  ja  vaivasäästönä,  koska  jos 

puhelimella  ei  terveysasemaan  ole  saanut  yhteyttä,  ainoaksi  koetuksi  vaihtoehdoksi  on 

jäänyt jonottaa terveysasemalla hoitajan vastaanotolle. Ajokortittomuus, liikuntarajoitteet ja 

huonot  julkiset  kulku-  tai  asiointiyhteydet  tuovat  hankealueelta  keskustaan  asiointiin 

vaikeutta. Hankkeen kokemuksen mukaan hankealueella asuva ikääntynyt väestö on myös 

kokenut  vieraaksi  terveysaseman  puhelinvastaajaan jätettävän  soittopyynnön.  Osa  ei  ole 

ymmärtänyt palvelun viesti-ohjetta ja näin ollen asiaansa ei ole voinut hoitaa lainkaan, tai 

vasta  liian  pitkällä  viiveellä  suhteessa  vaivaan.  Hyvää tarkoittavaa menetelmää olisi  ehkä 

pitänyt testata tai sen käyttöä neuvoa enemmän.

Konsultaatiot ja lääkärin vastaanotot 

Hankkeen terveydenhoitajalla on ollut mahdollisuus suoraan konsultaatioyhteyteen Kuhmon 

terveysaseman lääkäriin. Käytännössä konsultaatio on toiminut ns. paperikonsultaationa eli 

terveydenhoitaja  on  jättänyt  hoidettavan  asian  kirjallisesti  nähtäväksi  lääkärille,  joka  on 

kommentoinut sitä asiaan liittyvine jatkotoimenpiteineen. Tämän jälkeen terveydenhoitaja 

on ilmoittanut asian hoidettavalle joko vastaanotto-, kotikäynti- tai puhelinkontaktilla.
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Paperikonsultaationa  hoidettavat  asiat  ovat  olleet  kiireettömiä  ja  liittyneet  yleensä 

lääkityksen  aloittamiseen,  lääkityksen  muuttamiseen  tai  reseptin  uusintaan.  Kiireellisissä 

asioissa  kyläläisille  on  varattu  vastaanoton  tai  kotikäynnin  yhteydessä  suoraan  aika 

päivystävälle  lääkärille.  Tällaiset  tapaukset  ovat  koskeneet  esimerkiksi  tuoreen 

sydänoperaation  jälkitilaa  tai  hiljattain  tehdyn  leikkauksen  jälkeistä  haava-infektiota. 

Kiireettömissä  asioissa,  joissa  pelkkä  lääkärin  konsultaatio  ei  riitä,  terveydenhoitaja  on 

varannut ajan lääkärin vastaanotolle tai hoitoon ohjattu on varannut sen itse. Yleensä näissä 

tapauksissa  on  ollut  kyse  suurista  hoitolinjoista  tai  lähetteiden  saamisesta 

erikoistutkimuksiin tai erikoissairaanhoitoon.

Kyläläiset ovat kokeneet konsultaatiot aikaa säästävinä, kun niiden ansiosta heidän ei ole itse 

tarvinnut lähteä kauas palvelua hakemaan eikä jonottamaan vastaanotolle. Sekä lääkäri että 

terveysaseman  henkilökunta  ovat  kokeneet  konsultoinnin  puhelinliikennettä  ja 

terveysaseman  sairaanhoitajan-  ja  lääkärinvastaanottoa  vapauttavana  toimintana; 

puhelinruuhkassa soittavat ja läpipääsemättömät potilaat eivät tukkeuta linjaa toistosoitoilla 

ja täytä takaisinsoittopalvelua. Lisäksi konsultaation avulla vastaanotto-aikoja on säästynyt 

niille, joiden asioita ei voida hoitaa konsultaationa.

Konsultointi  ja  hoitoon  ohjaus  terveydenhoitaja-kehittäjälle  terveysaseman  tuttujen 

toimijoitten  kesken  on  ollut  jouhevaa  ja  asiallista.  Hankealueella  paikanpäällä  todettu 

tilanneselvitys  on  selventänyt  ja  nopeuttanut  asian  kulkua  hoito-organisaatiossa,  kun 

ylimääräisiä välikäsiä on jäänyt pois.

Yhteenveto terveydenhoitaja-kehittäjän työstä

Kyläterveydenhoitajatoiminta  on  ollut  paikallisesti  tuotettua  ja  muuhun  toimintaan 

integroitua  lähipalvelua,  jossa  terveydenhoitajan  on  ollut  mahdollisuus  käyttää  tukena 

terveysaseman  hoito-  ja  lääkäriresursseja.  Toimintatavaltaan  palvelu  on  vastannut 

entisaikojen kyläterveydenhoitajien työtä.

Keskeisenä  periaatteena  toiminnassa  on  ollut,  että  palvelu  liikkuu.  Tavoitteena  on  ollut 

tuottaa, tuoda ja tarjota palvelu mahdollisimman lähellä kyläläisiä ja liittää palvelu sellaisiin 

toimintoihin,  joita  kyläläiset  käyttävät  jo  muutenkin,  ns.  matalan  kynnyksen  pisteisiin. 

Toimintaa on ohjannut asiakaslähtöisyys,  ennaltaehkäisy ja  varhainen hoitoon ja palvelun 

27

Kuva 28: Kyläterveydenhoitajan yhteydenottomääriä



piiriin ohjaus niissä tapauksissa, joissa terveydenhoitaja on katsonut, ettei annettu ohjeistus, 

hoito tai ammatillinen vastuu ole enää riittänyt. Hanke on toteuttanut osaltaan myös ns. 

seinätöntä  mallia,  jossa  palvelua  on  saatavilla  tarpeen  mukaan  eri  paikoissa  eikä  vain 

keskitetysti  tietyssä paikassa, mihin julkisten sote-palveluiden, esimerkiksi  terveysasemien 

toiminta perustuu. Tuki ja apu on viety mahdollisimman lähelle tarvitsijaa. Seinättömässä 

mallissa  kyläläisen  ei  ole  myöskään  tarvinnut  täyttää  tiettyä  asiakkuuskriteeriä  palvelua 

saadakseen,  vaan mieltä  askarruttavan asian  on voinut  hoitaa  "siinä  sivussa"  esimerkiksi 

kauppareissun  yhteydessä.  Terveydenhoitaja-kehittäjän  työssään  käyttämästä 

seurantavihkosta on laadittu henkilörekisteriseloste.

Toimenpiteet:

Toimenpide 1: Väestörakenteen kartoitus

Toimenpide 2: Palveluiden kartoitus

Toimenpide 3: Palvelutarpeiden kartoitus, palveluiden edistäminen

Toimenpide 4: Virkistys arjen työkaluksi

Vieksin asukkaiden palveluita, palvelutarpeita ja niihin liittyviä ongelmia on selvitetty koko 

hankkeen ajan, erityisesti terveydenhoitaja-kehittäjän työssä, jonka työssä on pyritty myös 

vastaamaan  ongelmiin  ja  huolehtimaan  hankealueen  terveyspalveluiden  saatavuuden 

toteutumisesta  hankealueella  siinä  määrin  kuin  se  hankkeen  avulla  on  ollut  järkevää  ja 

mahdollista.  Terveydenhoitaja-kehittäjä  on  suorittanut  työnsä  alussa  keväällä  2012 

pienoiskyselyn,  jolla  kartoitti  hankealueen  asukkaiden  palvelutarpeita  ja  tiedon  tarvetta 

erilaisissa asioissa. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty Sujuva arki -osahankkeen toteutuksessa 

ja koulutus- ja infopäivien suunnittelussa.
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Kuva 29: Kyläterveydenhoitaja vetää aivojumppaa 12.2.2013



Kyläterveydenhoitajatyötä  voida  pitää  uutena  tai  uusvanhana  ja  joka  tapauksessa 

nykyoloissa  innovatiivisena  paikallisiin  tarpeisiin  vastaavana  palveluratkaisuna. 

Terveydenhoitaja-kehittäjän työ on ensinnäkin kehittänyt alueen palveluja hankkeen keston 

ajan.  Lisäksi  erityisesti  terveydenhoitajan  tekemällä  kehittäjätyöllä  on  tähdätty  Vieksin 

palvelujen  kehittymiseen.  Tässä  työssä  on  selvitetty  alueen  vanhusten  palveluprofiilia, 

kartoitettu  hoivapalvelujen  tarvitsijoiden  tiedon  tarvetta  ja  osaamista  muun  muassa 

palveluetujensa  omatoimisessa  käytössä  ja  hakemisessa.  On  myös  selvitetty  erityisesti 

ikäihmisten tarpeita ja heidän mahdollisuuksiaan selvitä palveluverkon tai läheisavun turvin 

kotonaan mahdollisimman pitkään. Terveydenhoitaja-kehittäjä on tiedottanut hankealueen 

asukkaille  heidän  oikeuksistaan  ja  saatavilla  olevista  palveluista,  muun  muassa 

omaishoitopalvelusta. 

Oikeuksista  ja  saatavilla  olevista  sote-

palveluista  on  hankealueen  asukkaille 

tiedotettu  samalla  niitä  kartoittaen  myös 

lukuisissa  Wiexi  Vie  -hankkeessa 

järjestetyissä  koulutustilaisuuksissa. 

Asukkaille  on  järjestetty  tiedotusta  ja 

asiantuntijaluentoja  muun  muassa 

kotihoidosta  ja  kotihoidon  tukipalveluista, 

sosiaalietuuksista ja kuljetuspalveluista sekä 

pelastuspalveluista.  Lisäksi  on  järjestetty 

koulutusta  ja  tiedotusta  hyvinvointiin  ja 

terveyteen  vaikuttavista  asioista  (ravinto, 

muisti,  turva,  sosiaalinen  hyvinvointi  ja 

sosiaaliset suhteet hyvinvoinnin lähteenä).

29

Kuva 31: Lea Torvinen, Kainuun Muistiyhdistys, pitää muistiluentoa Kuusamonkylällä 

15.11.2012

Kuva 30: Aivokuoren alueen tehtäväjako



Tieto hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista asioista edesauttaa ihmisten omaehtoista ja 

-toimista  terveydestä  ja  hyvinvoinnista  huolehtimista,  minkä  merkitys  nousee  nyky-

yhteiskunnassa  koko  ajan  yhä  tärkeämmäksi,  kun  julkisia  palveluita  karsittaan  ja 

huoltosuhteen  heikentyessä  rahaa  on  käytettävissä  muihin  kuin  lakisääteisiin  palveluihin 

entistä  vähemmän.  Toisaalta  ihmisten  omaehtoinen  ja  -toiminen  hyvinvoinnista  ja 

terveydestä huolehtiminen on nähtävä myös hyvänä ja tärkeänä asiana, joka onnistuessaan 

vähentää yhteiskunnan kustannuksia.

Tiedon saanti olemassa olevista palveluista sekä oikeudesta palvelujen käyttöön edesauttaa 

puolestaan  sitä,  että  alueen  asukkaat  ovat  tietoisempia  heille  kuuluvista  palveluista  ja 

osaavat  käyttää  tarjolla  olevia  palveluita,  mikä  edistää  yhdenvertaisuutta  palveluiden 

saannissa.  Tämä  puolestaan  edistää  ikääntyvien  ihmisten  ja  muiden  erityispalveluita 

tarvitsevien  ihmisten  mahdollisuuksia  asua  halutessaan  kotonaan  tai  muuten  tutussa 

ympäristössä  mahdollisimman  laadukkaasti,  kauan  ja  yhteiskunnan  kannalta 

kustannustehokkaasti. Asukkailla oleva tieto palveluista mahdollistaa myös heille kuuluvien 

yhteiskunnan järjestämien palveluiden maksimaalisen hyödyntämisen Vieksillä. 

Sote-kehittämisessä  on  hankkeessa  tehty  yhteistyötä  useiden  eri  tahojen  kanssa. 

Koulutuksissa  on  luennoinut  asiantuntijoita  muun  muassa  Kainuun  maakunta 

-kuntayhtymästä  (1.1.2013  alkaen  Kainuun  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymä), 

Kainuun  Muistiyhdistyksestä  ja  Kainuun  ammattiopistosta.  Hankkeen  puitteissa  on  myös 

tavattu  ja  palaveerattu  muiden  kehittämishankkeiden  kanssa  tiedon  saamiseksi  sote-

palveluista ja hyvinvointi- ja terveysasioista, mm. omahoidosta, kotoa-kotiin-prosessista ja 

kotiuttamisesta (KYTKE-palaveri) sekä työttömien terveystarkastuksista ja muista työttömien 

palveluista  (KAITO).  Samalla  on  tutustuttu  muissa  hankkeissa  kehitettyihin  hyviin 

käytäntöihin  ja  haettu  niitä  sekä  otettu  niitä  käyttöön  omassa  hanketyössä 
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Kuva 32: Geriatri Jaana Tanskanen pitää muistiluentoa Koskenmäen koululla 14.11.2012



hyödynnettäväksi, esimerkiksi KYTKE-hankkeessa ("Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja 

terveydenhuollon  saumattomaan  hoito-  ja  palveluketjuun")  kehitetty  Kotona  asumisen  

suunnitelma,  jota  terveydenhoitaja-kehittäjä  on  jakanut  hankealueen  asukkaille 

täytettäväksi kotikäyntien yhteydessä.

Yhteistyön  tuloksena  on  perustettu  Kainuun  maakunta  -kuntayhtymän  RAMPE-hankkeen 

(Rautaisia  ammattilaisia  perusterveydenhuoltoon)  kanssa  Koskenmäen  kaupan  yhteyteen 

omahoitopiste  syksyllä  2012.  Vieksin  omahoitopiste  on  Kainuussa  ensimmäinen 

terveysasemien  ulkopuolella.  Omahoitopiste  on  ns.  itsepalvelupiste,  missä  on  tarkoitus 

tukea omatoimista terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Se edistää omalta osaltaan 

Vieksin  asukkaiden  mukaan  saamista  sairauksia  ja  terveysongelmia  ennaltaehkäisevän 

toiminnan toteutukseen.  Omahoitopisteelle  hankittiin  ja  asennettiin  Wiexi  Vie  -hankkeen 

toimesta  kannettava  tietokone,  josta  pääsee  nettiin  saamaan  tietoa  terveydestä  ja 

hyvinvoinnin edistämisestä mm. Kainuun omahoitosivustolle ja -omahoitopalveluun.

  

Hankkeessa on oltu aktiivisesti yhteydessä myös työvoimahallintoon, jonka kanssa on muun 

muassa  selvitetty  työllistämismahdollisuuksia  ja  hankealueen  työttömyyttä,  tavoitteina 

erityisesti  pitkäaikaistyöttömien  työllistyminen  ja  alueen  palveluiden  kehittäminen. 

Yhteistyön ja selvitystyön tuloksena Ylä-Vieksin kyläyhdistys on työllistänyt useita työttömiä 

kylätyöntekijöiksi,  joiden  työn  organisointia  on  hankkeessa  tehty.  Kyläläisillä  on  ollut 

mahdollisuus  saada  käyttöönsä  kylätyöntekijöitä  muun  muassa  halonteko,-  raivaus-  ja 

pihatöihin.  Työntekijöiden  palkkaamisella  ja  kylätyöntekijöiden  järjestämisellä  kyläläisten 
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Kuva 33: Omahoitopiste Koskenmäen kaupalla Kuva 34: Vieksin omahoitopiste toiminnassa



käyttöön  on  pyritty  vähentämään  alueen  pitkäaikaistyöttömien  syrjäytymistä  ja  toisaalta 

parantamaan alueen kylätyöpalveluita.

Kylätyöntekijöiden  palkkaaminen  ja  heidän  järjestämisensä  kyläläisten  käyttöön  on 

edesauttanut  myös  erityisesti  iäkkäiden vieksiläisten  kotona asumista  ja  arjen  sujumista, 

samoin  kuin  kotiaputyöntekijän  tekemä  siivoustyö,  joka  on  samalla  parantanut  alueen 

kotipalvelua.  Kotiaputyöntekijän  tekemällä  siivoustyöllä  on  Ylä-Vieksin  kyläyhdistys  myös 

tuottanut yksityistä sosiaalipalvelua veteraanien tukipalveluissa (Ylä-Vieksin kyläyhdistys on 

hyväksytty ja rekisteröity yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajaksi veteraanien tukipalveluissa 

1-vuotisen  Wiexi  Vie  -hankkeen  aikana).  Alueen  veteraanit  ja  heidän  leskensä  ovat 

käyttäneet  kotiaputyöntekijän  tekemän  siivoustyön  maksamiseen  Kainuun  sosiaali-  ja 

terveydenhuollon kuntayhtymän myöntämää veteraanien palveluseteliä.

Työllistämisasioissa on tehty yhteistyötä myös Kuhmon kaupungin työllisyyden kuntakokeilu 

-hankkeen  kanssa,  joka  on  osa  valtakunnallista  työllisyyskokeilua.  Yhteistyö  käynnistyi 

hankkeessa valmistellulla aloitteella. Yhteistyöllä on pyritty ja sillä on pystytty edistämään 

Vieksin  alueen  pitkäaikaistyöttömien  työllistymistä.  Kuntakokeilu-yhteistyön  tuloksena  on 

palkattu  neljä  työntekijää  kylätyötehtäviin  ja  Vesantalon  kunnostustehtäviin,  joista  on 

raportoitu edempänä Vesantalon kunnostusta esiteltäessä.

Työvoimaa  on  kartoitettu  kohdennetusti  sekä  selvitetty  työllistymis-  ja 

työllistämismahdollisuuksia  yhteistyössä  työvoimahallinnon  kanssa.  Alueen  työttömien 

määrästä ja  rakenteesta  on laadittu  graafisia  esityksiä,  joista jäljempänä  tässä  osiossa  ja 

jotka  ovat  helpottaneet  työvoiman  määräarviointia,  suunnittelua  ja  toimenpiteiden 

kohdentamista. 

Vieksin palveluiden kehittämiseksi  ja  edistämiseksi  on luotu yhteyksiä,  oltu yhteydessä ja 

tehty  yhteistyötä  Suomen  Kuntaliiton  ja  siellä  toteutetun  Maaseudun  palveluohjelma 

-esiselvityshankkeen  kanssa.  Esiselvityshankkeen  hyödynnettäväksi  on  toimitettu 

terveydenhoitaja-kehittäjän laatiman, omaa työtään kattavasti kuvaavan ja maaseudun sote-

palveluiden  kehittämisasioita  esiin  nostavan  raportin 

pohjalta  laadittu  raportti  Vieksin  palveluita  parantamassa, 

jossa esitellään yksityiskohtaisemmin kyläterveydenhoitajan 

toimintaa  sekä  Sujuva  arki  -osahankkeen  aikana 

esiinnousseita  kokemuksia,  osahankkeen  vaikutuksia  ja 

hahmotellaan kyläterveydenhoitaja-toimintamallia. Raporttia 

voidaan  pitää  myös  Vieksillä  toteutettavaksi  suunnitellun 

laajemman sote-hankkeen esiselvityksenä.

Yhteistyön  tuloksena  Suomen  Kuntaliitto  kutsui  Wiexi  Vie 

-hankkeen  edustajat  osallistumaan  5.3.2013  Helsingissä 

Maaseudun  palveluohjelma -esiselvityshankkeen 

järjestämään  Maaseudun palvelut -politiikkadialogiin. Siihen 

osallistuneet7 terveydenhoitaja-kehittäjä  Erja  Huotari  ja 

Sujuva  arki-vetäjä,  kyläyhdistyksen  puheenjohtaja  Eeva 

7 http://www.vieksi.fi/?p=5062 (24.2.2014).
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Kuva 35: Jos Välitän -juliste



Kyllönen  toivat  politiikkadialogissa  aktiivisesti  esiin  syrjäseutujen  ja  harvaan  asutun 

maaseudun näkökulmaa maaseudun ja sen palveluiden kehittämiseen.

Wiexi  Vie  -hanke  on  tehnyt  yhteistyötä  Kajaanin  Ammattikorkeakoulun  (Kajaanin  AMK) 

kanssa useiden hyvinvointi-  ja  terveysaiheisten opinnäytetöiden toteuttamisessa Vieksillä. 

Syksyllä  2012 Vieksillä järjestettiin Hannele Partasen opinnäytetyöhön liittyvä terveyttä ja 

hyvinvointia  edistävä  Jos  välitän -konsertti,  jossa  vaikuttamiskeinona  oli 

ennakkoluulottomasti musiikki.  Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on laajentanut Wiexi Vie 

-hankkeen  Vieksillä  pilotoidun  ja  arvokasta  tietoa  konseptin  toimivuudesta  tuottaneen 

konserttituotteen Kainuun kunnat kattavaksi konserttikiertueeksi8 vuoden 2014 alussa. Siitä 

on tulossa hyvää vauhtia hyvää käytäntöä, minkä soisi leviävän muuallekin maahan.

 

  

Kajaanin  AMK:n  opinnäytetöinä  on  Vieksillä  selvitetty  hankkeen  loppukuukausina  myös 

omaishoidon  tilaa  ja  omaishoitajien  kokemuksia  ja  jaksamista.  Opinnäytetöiden 

aiheanalyysit kertovat töiden suunnitellut sisällöt: 1) Omaishoito, erityisesti puolison ollessa 

omaishoitajana.  Miten  omaishoitajat  pärjäävät  arjessa hoidettavan kanssa.  Taustalla  voi  

esiintyä esimerkiksi vaikea dementia tai tuleva leikkaus, joka osaltaan hankaloittaa arkea.  

Otamme  myös  huomioon  sen,  että  tutkimukseen  osallistuvat  asuvat  syrjäseudulla  sekä 

kaukana  palveluiden  piiristä. ja  2)  Vieksiläisten  oman lapsen omaishoitajien  kokemuksia.  

Millaisena  omaishoitajat  kokevat  oman  lapsensa  hoidon  kotona.  Ovatko  omaishoitajat  

kokeneet omaishoidontuen riittäväksi ja onko se ollut helposti haettavissa. Omaishoitajien  

kokemuksia on tärkeää tuoda esille, koska aihe on ajankohtainen ja kehittämistä vaativa. 

Työt  valmistuvat  hankkeen  päättymisen  jälkeen.  Ensinmainitussa  on  haastatteluvaihe 

Vieksillä suoritettu etätyönä ja jälkimmäisessä tammikuun 2014 aikana paikan päällä.

Tiedon  hankkimiseksi  sote-palveluista  sekä  yhteistyön  luomiseksi  muiden  sote-  ja 

palvelutoimijoiden kanssa on Wiexi Vie -hankkeessa osallistuttu lukuisiin eri seminaareihin, 

joissa  useissa  myös hanke on toiminut  esityksen pitäjänä toimien mallina ja  esimerkkinä 

muille  kylätoimijoille  ja  kolmannen  sektorin  toimijoille.  Kolmannen  sektorin  ja 

kylätoimijoiden  kehittämiä  kyläpalveluita  on  puolestaan  itse  selvitetty  muun  muassa 

seminaariosallistumisella. 

8 https://www.facebook.com/pages/Jos-v%C3%A4lit%C3%A4n/279459962210550?ref=stream (28.2.2014).
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Kuva 36: Konserttitunnelmaa Kuva 37: Hannele & Bändi



Wiexi Vie -hanke ja vieksiläiset kyläyhdistykset ovat pitkin hankkeen toteutusaikaa voineet 

todeta, että harvaan asutun maaseudun palvelut eivät toimi edes odotetulla tavalla ja ovat 

edelleen heikkenemässä.  On nähty,  että ratkaisua ei ole löydettävissä nykyistä palvelujen 

järjestämistä  lisäresursseilla  tehostamalla  eikä  hienosäätämällä,  vaan  on  löydettävä 

asiakaslähtöisempi  ja  paikallisempi  tapa.  Vieksiläisselvityksissä  on  kiinnostavimmaksi  ja 

soveltuvimmaksi  kunnan,  kolmannen  sektorin  ja  kylätason  yhdessä  kehittämäksi 

syrjäseutujen  palvelujen  järjestämisratkaisuksi  valikoitunut  Rovaniemen  Yläkemijoella 

pitkään  käytössä  ollut  aluelautakuntamalli,  johon  Wiexi  Vie  -hankekylien  edustajat 

tutustuivat  syksyllä  2012  järjestetyllä  opintomatkalla.  Tietoa  saatiin  aluelautakuntamallin 

toimivuudesta  ja  aluelautakunnan  kehittämishanketoiminnasta,  missä  Sujuva  arki 

-osahankkeen kannalta mielenkiintoisiksi osoittautuivat erityisesti Kyläpalvelut arjen turvana 

-hanke ja siinä kehitetyt kyläpalvelut. Opintomatkan ja aluelautakuntamalliin tutustumisen 

myötä  hankealueen  kyläyhdistykset  tekivät  Kuhmon  kaupungille  marraskuussa  2012 

aloitteen  vastaavanlaisen  lähidemokratiakokeilun  käynnistämiseksi  Kuhmossa.  Asiaa 

tarkastellaan lähemmin sivuilla 47-50.

Hankkeessa  on  kartoitettu  Vieksin  alueen  asukkaiden  määrä  ikäryhmittäin  ja  muuten 

tarpeellisesti jaotellen. Väestörakennetiedot on saatu taulukkoaineistona Kainuun maakunta 

-kuntayhtymältä  (1.1.2013  alkaen  Kainuun  sosiaali-  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymä). 

Hankkeessa on oltu tyytyväisiä tietojen saamisesta, mutta harmiteltu tuoreimpien tietojen 

puuttumista. Vuonna 2012 on saatu käyttöön väestöä 31.12.2010 kuvaavat väestötiedot ja 

vastaava tietojen perässä laahaaminen on vaivannut myös vuoden 2013 tietoja. Tämä on 

vaikeuttanut  ajantasaisen  kuvan  saamista  ja  erilaisten  toimien,  esimerkiksi 

työllistämistoimenpiteiden  suunnittelua  ja  kohdentumista.  Asiaa  kuntayhtymästä 

selvitettäessä  on sieltä  kerrottu  asian  johtuvan  siitä,  että  kuntayhtymällä  itselläänkin  on 

käytössään ja saatavilla uusimmista väestötiedoista ainoastaan kuntakohtaiset väestötiedot, 

mutta ei Tilastokeskuksen laatimia kuntien osa-alueittaisia, Vieksin tapauksessa kyläkohtaisia 
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Kuva 38: Yläkemijoen aluelautakunnan puheenjohtaja Kauko Leiviskä ja Kyläpalvelut arjen 

turvana -hankkeen hankevetäjä Jaana Kupulisoja esittelevät vieksiläisille 

aluelautakuntamallitoimintaa kyläpalvelukeskus Siulassa syksyllä 2012



väestötietoja, koska ne ovat maksullisia. Hanke suosittelee, että Kainuun tiedot hankittaisiin 

keskitetysti  ja  huolehdittaisiin  niistä  saatavan  erittäin  arvokkaan  tiedon  hyödyntämisestä 

maakunnan ja kuntien sekä paikallistason suunnittelussa.

Hankkeessa  on  toivottu,  että  Tilastokeskuksen  tuottamien  julkisten  väestötietojen 

maksullisuus9 poistuisi  pian.  Ilmaiseksi  saatavilla  ollessaan  koituisivat  tiedot  yhteiseksi 

hyväksi  ja  helpottaisivat  suunnittelua  ja  erilaisten  toimenpiteiden  kohdentamista.  Tämä 

edistäisi  palveluiden  kehittymistä  samaan  tapaan  kuin  on  tapahtunut  karttatietojen 

maksullisuuden poistuttua asetuksella 1.5.2012.

Vaikka  jäljempänä  esitetyt  väestötiedot  eivät  ole  uusimmat  mahdolliset,  ne  epäilemättä 

kuvaavat  hyvin  Vieksin  tilanteen  pääpiirteitä.  Joka  tapauksessa  niistä  pitäisi  nähdä,  että 

Kuhmon  ja  muidenkin  kuntien  harvaan  asutun  maaseudun  väestörakenteen  on  oltava 

kuntapäättäjien tiedossa helposti hahmotettavalla tavalla esitettynä, jotta keskenään hyvin 

erilaisia alueita koskevat päätökset ylipäänsä kohdistuisivat kipeimpiin paikallisiin tarpeisiin 

ja  voisivat  olla  parhaiten  perusteltuja.  Wiexi  Vie  -hankkeen  laatimat  kylittäiset  esitykset 

väestötiedoista  ovat  ainoat  hankkeelle  Kuhmossa  tietoon  tulleet.  Jokaisesta 

sosioekonomisesta  ryhmästä  on  kyseisellä  vastuuviranomaisella  luonnollisesti 

yksityiskohtaiset tiedot, mutta kokonaiskuva näyttää puuttuvan.

Kainuun maakunta -kuntayhtymältä saadun taulukkoaineiston pohjalta on laadittu Vieksin 

väestöä kylittäin ja ikäryhmittäin sekä sosioekonomisen aseman mukaan kuvaavia graafisia 

esityksiä. Nämä ovat helpottaneet erilaisten toimenpiteiden suunnittelua ja kohdentamista 

9 http://tilastokeskus.fi/meta/til/vaerak.html (24.2.2014).
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sekä  hankealueen  esittelyä  eri  yhteyksissä.  Vieksin  työvoimatilanteesta  laadittuja  useita 

erilaisia  graafisia  esityksiä  on  hyödynnetty  kehitettäessä  alueen  työllisyys-  ja 

työllistämisasioita  sekä  muun  muassa  Kuhmon  kaupungille  suunnatussa 

aluelautakuntakokeiluun  tähtäävässä  aloitteessa  ja  Kuhmon  työllisyyden  kuntakokeilu 

-yhteistyössä.



Vieksin  harrastusmahdollisuuksia  ja 

-palveluita  on  edistetty  tiedottamalla 

hankealueen  asukkaille  Vieksillä 

tarjottavista  Kuhmon  kansalaisopiston 

kursseista  sekä  edistetty 

harrastuspiirien toteutumista Vieksillä. 

Ne  toimivat  syrjäkylillä  virkistyksen 

lähteinä ja sosiaalisen kanssakäymisen 

paikkoina,  kun  luonnollisia 

kohtaamistilaisuuksia  on  muuten 

vähän.  Piirit  vahvistavat  kylien  ja 

asukkaiden  yhdenvertaisuuden  sekä 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Arjen  sujumista  edistävinä  virkistyspulsseina  ovat 

toimineet  osaltaan  kaikki  Wiexi  Vie  -hankkeessa 

järjestetyt  tilaisuudet  ja  tapahtumat  sekä  hankkeessa 

järjestetty  retkeilytoiminta.  Erityisinä  kylätapahtumina 

on pidetty muun muassa Sana on vapaa10 -ilta sekä on 

osallistuttu Pääkkösten sukuseuran järjestämään kylä- ja 

perinnetapahtumaan11 Koskenmäen  koululla  elokuussa 

2013.  Tapahtumat  ovat  koonneet  kyläläisiä  ja 

kesävieksiläisiä epämuodolliseen yhdessäoloon.

10 http://www.vieksi.fi/?p=5808 (10.2.2014).

11 http://www.vieksi.fi/?p=5837 (10.2.2014).
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Kuva 42: Kyläterveydenhoitaja on avannut portin auki kotipuutarhaansa kesällä 2012

Kuva 43: Tuolijumppaa Hietaperässä 11.5.2012

Kuva 44: Kilit Vieksin kesäpäivässä 

3.8.2013



E.3.3 Terveys

Toimenpide 5: Terveyden ja hyvinvoinnin peruskartoitus

Toimenpide 6: Kohdennettu terveys- ja hyvinvointiselvitys

Toimenpide 7: Lääkkeiden käytön hallinta 

Toimenpide 8: Sosiaalietuudet (palveluohjaus) 

Toimenpide 9: Hygieniapassikoulutus

Toimenpide 10: Tiedon välittäminen

Wiexi  Vie  -hankealueen  asukkaiden  työ-  ja  toimintakykyä  sekä  terveys-,  ravinto-  ja 

liikuntatottumuksia  on  selvitetty  erityisesti  terveydenhoitaja-kehittäjän  työssä.  Siihen  on 

sisältynyt  myös  erilaisten  mittausten  (esim.  verenpaine  ja  verensokeri)  tekoa. 

Terveydenhoitajatyössä  on  saatu  arvokasta  tietoa  ja  hyvää  kokemusta  jatkokehittämistä 

ajatellen  samalla  kun  on kohennettu  hankealueen asukkaiden terveyttä  sekä  vähennetty 

syrjäytymistä ja eriarvoistumista. 

Terveydenhoitajatoiminnan  sekä  muun  hankkeessa  suoritetun  työn,  kuten  eri  aiheista 

järjestettyjen koulutuspäivien ansiosta vieksiläiset ovat entistä tietoisempia hyvinvointinsa 

tilasta,  sen  osatekijöistä  ja  niiden  merkityksestä.  Terveys-,  turva-  ja  hyvinvointiaiheisten 

koulutusten sekä omahoidon edistämisen ja sen merkityksen esiin nostamisen myötä tunne 

itsestä  ja  läheisistä  huolehtimisen  tärkeydestä  on  korostunut.  Terveystietoisuus, 

yhdenvertaisuus ja turvallisuuden tunne ovat hankkeen myötä voimistuneet. Asukkaat ovat 

alkaneet tulemaan mukaan ehkäisevän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten 

arviointiin.  Merkittävä  osa  vaikutuksista  jää  pysyviksi,  mutta  osa  tulee  taantumaan 

horrostilaan todennäköisesti piankin, ellei palveluiden järjestämiseen saada aikaan pysyvää 

ja kunnolla resurssoitua nykyistä paikallisempaa ratkaisua.

Wiexi  Vie -hankkeessa on suunniteltu ja  kehitetty lääkekortti  vastaamaan jo 1-vuotisessa 

hankkeessa toteutetussa  hyvinvointi-  ja  terveysselvityksessä  havaittuun tarpeeseen saada 

lääkkeiden käyttö parempaan hallintaan. Lääkekortti on otettu terveydenhoitaja-kehittäjän 

avulla  käyttöön  ja  sitä  on  täytetty  muun  muassa  terveydenhoitajan  vastaanottojen 

yhteydessä.  Lääkekortit  ovat jääneet ihmisille itselleen. Korttiin  merkitään henkilötietojen 

lisäksi  perussairaudet, allergiat,  veriryhmä, ruokavalio, apuvälineet sekä kaikki  käytettävät 

lääkkeet ja niiden vahvuudet ja annokset. Kortissa on myös hätänumero ja siihen merkitään 

terveyskeskuksen,  sairaalan  ja  taksin  puhelinnumerot.  Lääkekortti  on  ollut  erittäin  hyvä 

apuväline selventää asiakkaille  ja  kartoittaa käytettyjä lääkkeitä.  Myös yksityislääkäreiden 

määräämät lääkkeet tulevat samalla esille. Hankealueen asukkaille lääkekortti on hyvä apu 

asioitaessa  lääkärin  vastaanotolla,  kun  ei  tarvitse  muistella  lääketilannetta.  Lääkekortti 

helpottaa  myös  sähköisen  reseptin  (e-reseptin)  käyttöön  siirtymistä,  kun  voimassaolevat 

lääkkeet ovat selvillä.
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Wiexi  Vie  -hankkeessa  on  välitetty  tietoa  ja 

tiedotettu  aktiivisesti  koko  sen  keston  ajan  niin 

hankkeesta,  sen  tapahtumista,  muista 

ajankohtaisista  hankkeen  aihepiiriin  kuuluvista 

asioista sekä hankkeen ja kyläyhdistyksen tärkeinä 

pitämistä asioista hankkeen hallinnoijan Ylä-Vieksin 

kyläyhdistyksen  hallitukselle,  hankealueen 

asukkaille  ja  kesäasukkaille  sekä  muille 

asianmukaisille tahoille ja medialle.

Wiexi Vie -hanke on välittänyt tietoa selvittämistään ja tärkeinä pitämistään asioista myös 

päättäjille,  muun  muassa  aloitteilla,  kannanotoilla  ja  muiden  toimijoiden  järjestämissä 

maaseudun  kehittämistä  edistämään  tarkoitetuissa  tilaisuuksissa.  Vieksillä  on  vieraillut 
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lukuisia  vaikuttajatahoja,  muun  muassa  poliittia  ryhmiä,  Kainuun  Lehdistökerho,  STTK:n 

työvaliokunta ja mediaa. Hankkeen esittelemiseksi  sekä sen yleis-  ja  erityistavoitteiden ja 

kyläyhdistyksen tärkeinä pitämien asioiden edistämiseksi on Ylä-Vieksillä tavattu Kuhmon ja 

muunkin Kainuun poliittisia päättäjiä kansalaisvaikuttamisen merkeissä. Hankkeen runsaasta 

näkymisestä  julkisuudessa  on  raportoitu  hankkeen  väliraporteissa.  Esimerkiksi  Kainuun 

Sanomat julkaisi pääsiäisnumerossaan kevättalvella 2013 nelisivuisen jutun hankkeesta.

E.3.4 Turva

Palvelujen  heikentyminen  ja  väestön  ikääntyminen  lisäävät  turvattomuutta.  Toisaalta 

tilastojen mukaan turvattomuus on Suomessa huomattavasti yleisempää kaupungeissa kuin 

maaseudulla  ja  harvaan  asutulla  maaseudulla  ihmiset  kokevat  jopa  eniten  turvallisuutta. 

(Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi.  Maaseutupoliittinen  kokonaisohjelma...2009,  30.) 

Alkuperäisessä  1-vuotisessa  Wiexi  Vie  -hankkeessa  suoritetusta  ikääntyneen  väestön 

hyvinvoinnin  lähtökartoituksesta  ilmeni,  että  ihmiset  pitivät  jos-jotain-sattuu 

-turvattomuutta  paljon  merkittävämpänä  syrjäseudulla  asumisen  esteenä  kuin  vaikkapa 

asunnon kuntoa.

Pitkien  etäisyyksien  Kuhmossa  ihmisten  omatoimisuus  ja  omat  valmiudet  korostuvat 

erityisesti  syrjäseudulla.  Wiexi  Vie  -hanke  on  järjestänyt  Koskenmäellä  4.5.2013 

turvallisuuskoulutusta12,  joka  on  sisältänyt  opastusta  tulipalojen  ennaltaehkäisyyn  ja 

alkusammutukseen.  Tätä  on  pidetty  Vieksillä  erittäin  hyödyllisenä  ja  se  on  eittämättä 

parantanut  vieksiläisten  turvallisuusvalmiuksia  ja  lisännyt  turvallisuuden  tunnetta. 

Toimenpide on ollut osaltaan edistämässä erittäin tarpeellisen hyvän turvallisuuskäytännön 

muotoutumista  Kainuussa,  kun  vastaavan  koulutuksen  sarjaa  on  aloitettu  vuoden  2014 

alussa toteuttamaan muuallakin Kainuussa.

12 http://www.vieksi.fi/?p=5375 (10.2.2014).
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Hankealueen olemassa olevien  turvaratkaisujen  kartoittamiseksi  arjen  turvaamiseksi  sekä 

hankealueen asukkaiden arjen turvallisuutta parantavien valmiuksien lisäämiseksi on laadittu 

kyläturvallisuuden kehittämissuunnitelman tarkistuslista (liite 4), jota on jaettu hankealueen 

kyläyhdistyksille.  Tällä  on  haluttu  edistää  hankealueen  kyläturvallisuuden  tilan  ottamista 

tarkasteltavaksi  kylissä  ja  parantaa  valmiuksia  hankealueen  kattavan 

turvallisuussuunnitelman  tekemiseksi.  Tarkistuslistan  laadinnassa  on  hyödynnetty  syksyllä 

2012  Yläkemijoelle  tehdyllä  opintomatkalla  käyttöön  saatua  kylän  hyvinvointi-  ja 

turvallisuusolojen tarkistuslistaa13. Se on laadittu alunperin Taatusti turvassa -hankkeessa ja 

todettu  kansallisesti  hyväksi  käytännöksi14,  jota  on  Yläkemijoen  aluelautakuntamallin 

Kyläpalvelut arjen turvana -hankkeessa sovellettu. Täytettyinä palautuneita tarkistuslistoja ja 

menettelyä on tarkoitus käyttää jatkotyöstettäessä Vieksin turvallisuussuunnitelmaa.

Myös  hankealueella  itsekin  asuva  kyläterveydenhoitaja  ja  paikallinen 

kyläterveydenhoitajatyö  on  lisännyt  asukkaiden  turvallisuuden  tunnetta. 

Kyläterveydenhoitaja  on  myös  kartoittanut  kotikäyntien  yhteydessä  kotien  turva-asioita 

Suomen  Pelastusalan  keskusjärjestön  (SPEK)  laatimaa  Asumisturvallisuuden 

tarkistuslomaketta hyödyntäen. Lomake on keskusteltu yhdessä asukkaiden kanssa läpi, ja 

kehotettu tarvittaessa huomioimaan siinä esiin nousseet asiat asuntojen muutostöissä. 

Turvallisuuden  tunnetta  ovat  lisänneet  myös  hankkeessa  järjestetyt  tapahtumat,  joissa 

ihmiset ovat nähneet toisiaan ja voineet  luoda turvaa lisääviä suhteita.  Eri  kylien ihmisiä 

yhteen  kokoavissa  tapahtumissa  on  myös  nähty,  keitä  muilla  kylillä  asuu  ja  tutustuttu 

muiden kylien ihmisiin. 

E.3.5 Tekniikka

Tietoyhteiskunnan kehittymistä  Vieksillä  rajoittaa  nettiyhteyksien  hidas,  epäluotettava tai 

pahimmillaan olematon toiminta. Tilanteeseen odotetaan ratkaisevaa parannusta  Luoteis-

Kuhmon kyläverkko-osuuskunnan käynnistämän Noste-hankkeen toteuduttua.

Toimenpiteen  on  suunniteltu  perustuvan  valokuituverkon 

käyttöön  saamiseen  Wiexi  Vie  -hankealueella.  Kuhmon 

verkkoratkaisun viivästymisestä ja Luoteis-Kuhmossa alkavan 

kyläverkkohankkeen  toteutusaikataulusta  on  johtunut,  että 

toimenpide  on  ollut  kehitysseurantaa  lukuun  ottamatta 

järkevää  ja  tarkoituksenmukaista  jättää  käsiteltäväksi 

myöhemmin  ja  kytkeä  se  alueen  kehitykselle  erittäin 

tarpeellisiin asianmukaisiin tuleviin hankkeisiin.

Wiexi  Vie  -hankkeessa  on  alustavasti  kartoitettu  olemassa 

olevia teknisiä ratkaisuja arjen sujuvoittamiseksi ja asukkaille 

13 http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Hyvinvoinnin_ja_turvallisuuden_tsekkauslista (3.12.2013).

14 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/taatusti-turvassa-huolehtiva-kylayhteiso-hanke/kaksi-taatusti-

turvassa-hankkeen-mallia-kansalliseksi-hyvaksi-kaytannoksi (3.12.2013).
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suunnattujen  valokuitupohjaisten  etähyvinvointi-  ja  hoivapalvelujen  tarjontaa. 

Kuvapuhelimen käyttöä ja käytön helppoutta on muun muassa esitelty.

Näyttää, että alan tieto on pirstaleista, valmistaja- ja tuotekohtaista. Hanke ei ole onnistunut 

saamaan käytettävissä olleilla voimavaroillaan käsiinsä kattavaa selvitystä maailmalla tarjolla 

olevista  ja  tulossa  olevista  e-palveluista.  Hankkeessa  on  pidetty  erityisen  kiinnostavina 

aiheina  varsinaisten  sähköisten  etäpalvelujen  lisäksi  automaation  ja  robotiikan 

väistämättömänä ja välttämättömänäkin pidettävää käynnissä olevaa esiinmarssia.

Lähtökohtana toimenpiteen toteutuksessa on myös ollut ikääntyneiden korkea osuus hanke-

alueen väestöstä sekä vähäinen tietokoneen käyttömahdollisuus ja vielä matalampi taito sen 

käyttämiseen.  Hyvin  harva  Vieksin  ikäihmisistä  on  koskaan  käyttänyt  tietokonetta 

työelämässään ja internetin käyttö on heille vierasta. Tämä tulee ottaa huomioon palveluja 

suunniteltaessa.  Koulutusta  tarvitaan.  Vaarana  on  pahimmassa  tapauksessa  ikäihmisten 

putoaminen hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle, kun palvelut, tieto niistä sekä 

erilaiset lomakkeet ovat yhä suuremmassa määrin saatavilla netissä, osa pelkästään siellä.

Hankkeen  kokemuksen  ja  näkemyksen  mukaan  kehityksen  tuomien  mahdollisuuksien 

rinnalla  on  edelleen  oltava  saatavilla  ja  tarjolla  myös  perinteistä  asiakaspalvelua  ja 

paperisena  saatavilla  olevia  lomakkeita.  Tietoliikenneyhteyksien  saattaminen 

valtakunnalliselle tasolle luo alueen asukkaille kuitenkin mahdollisuuksia tehokkaampaan ja 

innovatiivisempaan  työskentelyyn  ja  saattaa  reuna-alueen  väestön  yhdenvertaisempaan 

asemaan palvelujen saannissa taajamien ja kasvukeskusten asukkaiden kanssa.

Hankealueen  asukkaille  on  järjestetty  Vieksillä  asukkaan  ehdotuksesta  ja  hankkeen 

esityksestä  ja  myötävaikutuksesta  tietotekniikkakoulutusta  Kuhmon  kansalaisopiston  atk-

kurssina.  Sen  myötä  ovat  asukkaiden  tietotekniikkavalmiudet  parantuneet.  Sujuva  arki- 

tapahtumissa on järjestetty myös tietoteknistä opastusta, neuvontaa ja valistusta, mukaan 

lukien etähyvinvointipalveluiden tuottamiseen soveltuvan näköpuhelimen esittely.

Wiexi  Vie  -hanke  pitää  erittäin  tarpeellisena  Sujuvassa  arjessa  alkaneen  paikallisten 

palveluiden  järjestämisen  kehitystyön  jatkamista  mahdollisimman  saumattomasti  uudella 

syventävällä sote-hankkeella.  Näin tulisi  erityisenä pidettävä Wiexi  Vie -hankkeessa saatu 

kokemus parhaalla tavalla hyödynnetyksi. Siinä olisi parhaimmillaan kyse valtakunnallisesti 

merkittävästä palvelujen keskittymisen ja etääntymisen haittavaikutusten lieventämisestä. 

Alueen palveluverkon (valokuituverkon) rakentamisen tulee päättyä vuoden 2014 loppuun 

mennessä. Wiexi Vie -hanke pitää tarpeellisena lisätä suunniteltavaan hankekokonaisuuteen 

teknologiapitoisen etäpalveluhankkeen.

E.3.6 Yhteenveto - Sujuva arki

Sujuva arki -osahankkeessa on toteutettu käytännössä läheisyysperiaatetta. Toiminnassa on 

lähdetty  liikkeelle  yksilön,  perheen  ja  yhteisönkin  tarpeista  ja  edetty  palveluportaikossa 

ylöspäin sitä mukaa kun tarvetta ilmenee. Perinteisessä, organisaation tarpeista lähtevässä 

mallissa toimintatapa toimii juuri päinvastoin, eli  organisaatio erilaisine ohjeistuksineen ja 

säädöksineen  määrittelee  kunkin  alueen tarpeet ja  asettaa palveluille  tietyt  yleiset  rajat, 
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joissa ei ole liikkumavaraa paikallis- tai yksilötasolla. Sujuva arki -osahankkeessa toiminnan 

lähtökohtana ovat olleet yksilön, perheen ja kyläyhteisön tarpeet.

Hankkeen  kokemuksen  perusteella  syrjäseutujen  väestö,  erityisesti  ikääntyvä  sellainen, 

tarvitsee  edelleen  konkreettisia  palveluja  ja  toimintoja  terveyden  edistämiseen  ja  arjen 

sujumisen  helpottamiseen,  vaikka  myös  omahoitoa  kovin  korostetaan.  Sujuvassa  arjessa 

tehty  työ  osoittaa,  että  syrjäseutujen  palvelutarvetta  voidaan  täydentää  ja  toteuttaa 

paikallisesti  tavalla,  joka  kumpuaa  osin  vanhoista  työmuodoista.  Palvelun  tuottaminen 

alueellisesti  (esimerkiksi  yhdistysten,  järjestöjen  tai  kylien  yhteenliittymien  toimesta)  on 

todellista lähipalvelua,  joka samalla työllistää syrjäseutujen väestöä ja hyödyntää alueella 

olevaa osaamista ja tietotaitoa.

E.4. Kansalaisvaikuttamisen edistäminen

E.4.1 Kansalaisvaikuttamisen tuotteistaminen

Ylä-Vieksin  kyläyhdistyksen  hankkimaa osaamista  kansalaisvaikuttamisessa  on hankkeessa 

kehitetty ja hyödynnetty monin tavoin Ylä-Vieksiä ja laajemmin koko hankealuetta Vieksiä 

tukevalla  sekä  vieläkin  yleisemmin  EU:n  asettamien  kansalaisosallistumistavoitteiden 

mukaisella  tavalla.  Paikalliset  valmiudet ja  tahto ajaa asioita  ovat  parantuneet.  Hallinnon 

uskoa  syrjäkylillä  pesivään  omaehtoiseen  kehittymishaluun  on  toivottavasti  pystytty 

vahvistamaan. Hallinnon ja kylän välisen yhteistyön koetaan myönteisesti arkipäiväistyneen. 

Viranomaistoimintaan  Ylä-Vieksiä  ja  hankealuetta  Vieksiä  koskevissa  asioissa  on  ainakin 

pyritty  vaikuttamaan  vieksiläisten  eduksi.  Tässä  raportin  osassa  esitetään  jo  sen  aiheen 

sallivaa kiertelemätöntä hallinnon kritiikkiä, missä tavoite on rakentava.

Tässäkin osahankkeessa ja sen toimenpiteissä on asetettua tavoitetta tarkennettu hankkeen 

edistyessä ja uusien näkökulmien tullessa vastaan. Toiminta- ja joustamisvapautta rajoittava 

raja on asetettu Wiexi Vie -hankkeen tukipäätöksen erityisehdossa: [K]ansalaisvaikuttamisen 

osaamisen hyödyntäminen -osiossa tulee niissä toimenpiteissä, jotka sivuavat viranomaisten  

tehtäviä ja toimenpiteitä hyväksyttää toimenpiteiden toteutusjärjestelyt Kainuun maakunta  

kuntayhtymän ja sen mahdollisen seuraajan alueiden käytön vastuualueen ja aluekehitys-

vastuualueen asiantuntijoilla. Hankkeessa on ehtoa pidetty tarpeettoman lukitsevana. Kun 

se kattaa käytännössä kaiken tähän osahankkeeseen ja useissa tapauksissa muihinkin liitty-

vän viranomaistoiminnan, on hyödyllisiä kansalaisten etuihin ja oikeuksiin liittyviä toimia jä-

tetty toteuttamatta sen johdosta.

Toteutettu tuotteistaminen  ilmenee  moninaisilla  tavoilla.  Ylä-Vieksin  kyläyhdistys  ja  sen 

useat jäsenet ovat vaikuttaneet Ylä-Vieksin, alueen kylien ja muun harvaan asutun kuhmolai-

sen maaseudun kehitykseen osallistumalla erilaisiin toimielimiin ja ohjelmien laadintaan. Ylä-

Vieksi on tavallaan "brändännyt" itsensä ja toimintatapansa. Se tunnetaan entistä laajem-

malla aktiivisena ja tarvittaessa reippaisiin otteisiin valmiina kylänä. Sen tiedetään pyrkivän 

kehittämään Vieksin elinoloja ja siltä osataan odottaa uusia avauksia.
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Kansalaisvaikuttamisen tuotteistamisen tuloksina voidaan myös pitää toistuviksi muotoutu-

via viranomaisten ja kyläläisten tiedonvaihtotapaamisia. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 

edustajat ovat esiintyneen Vieksillä kerran 1-vuotisen Wiexi Vie -hankkeen järjestämässä kai-

vospäivässä  ja  kolme kertaa jatkohankkeen 

aikana.  Tunnustelevasta  liikkeellelähdöstä 

on edetty hyvin avoimeen ja monipuoliseen 

tietojen  vaihtoon.  Vaikutusta  hyvään  kehi-

tykseen saattaa olla silläkin, että GTK tuli val-

mistelleeksi kairausta talvella 2013 Kellojär-

ven jäällä ilman osakaskunnan lupaa ja tämä 

erheestä  johtunut  pulma  ratkesi  nopeasti 

hyvässä yhteisymmärryksessä. Vieksillä suo-

rittaa malminetsintää myös moni yritys, joi-

den  saamiseksi  keskusteluun  on  kyläläisillä 

vielä tekemistä. 

Kansalaisvaikuttamisen osaamista tarvitaan niin myötä- kuin vastamäessäkin. Alunperin toi-

menpiteessä suunniteltiin, turhan kapeasti, tuotteistaa kansalaisvaikuttamisen osaamista ke-

hittämällä siihen tietty kirjallinen tuote, esimerkiksi perusohjeet, eräänlaiset kymmenen käs-

kyä, joista noin puolet yhteiseen hiileen puhaltamisen tilanteisiin ja toinen puolisko hanka-

lampiin, joissa menestyksellinen kansalaisvaikuttaminen voi perustua vain mahdollisimman 

kovan kovaa vasten panemiseen, jos sittenkään. Hankkeen edistyessä todettiin paremmaksi 

tieksi pyrkiä näyttämään hyvän käytännön esimerkkiä.
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Liian helppoa ei hankkeen, Ylä-Vieksin ja yleisemmin Vieksin kansalaisvaikuttamisen ja sen 

tuotteistamisen taival ole ollut. Seuraavassa sitä tarkastellaan kahden laajavaikutteiseksi tar-

koitetun tuotteistamisaloitteen valossa.

Kylien yhteistyö

Kylien yhteistyötä palveluiden ja kunnallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi on edistetty 

osahankkeessa E.8., Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen (s. 83), mut-

ta se käsitellään asiayhteyteen luontevasti kuulumisen johdosta tässä.

Alkuperäinen Wiexi Vie -hanke oli aloitteellinen Vieksin kylien ryhmittymisessä esittämään 

Kuhmon kaupungin aikoinaan asettaman maaseudun neuvottelukunnan kyläyhdistyksille tar-

joamalla vuoden 2011 joulupuurolla Kuhmon kylien yhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan 

edistämistä, esimerkiksi "kattoyhdistys" perustamalla. Kaikilla puurolle ja seuraavan vuoden 

alussa kaupungintalolla järjestettyihin tapaamisiin osallistuneilla osapuolilla, mukaan lukien 

muodollisesta yhteistyön valmistelusta ja päätöksenteosta alusta lähtien itsensä tyylikkäästi 

jäävänneillä  kaupungin  edustajilla,  oli  intoa nähdä asiassa  edettävän. Kevään lähestyessä 

into kuitenkin laantui sekä kylillä että kaupungilla tässä EU:n Leader-metodin mukaisesssa 

omaehtoisessa alhaalta-ylös hankkeessa, joka olisi ollut muun hyvän ohella omiaan edistä-

mään lähidemokratian toteutumista.

Epäröimään alkoivat useat kylät, joiden puheenvuoroissa edellytettiin yhdenvertaista ja yh-

täaikaista kaikkien kylien kehittämistä, mikä on vaativuudeltaan mahdoton tavoite toteutet-

tavaksi kolmannen sektorin toiminnassa. Kylien lähtökohdat, omat resurssit ja erityistavoit-

teet ovat siinä määrin erilaisia, että yhteistyön tulisi sallia eritahtisuutta. Lisäksi toiveikkuutta 

vähensivät epäilyt vieksiläisten motiiveista.

Lopullisesti  kylien yhteistyöhanke kaatui hankkeessa syntyneen näkemyksen mukaan Kuh-

mon kaupungin taholta hivuttamalla tulleeseen vastustukseen. Olihan kaupungilla tarjota ky-

lien keskinäisen yhteistyön vaihtoehdoksi ja vaikutuskanavaksi jo vuosikausia toiminut Maa-

seudun neuvottelukunta. Ei ilmeisesti haluttu nähdä kylien välisen yhteistyön ja neuvottelu-

kunnan voivan täydentää toisiaan.  Nähtävästi  ongelmalliseksi  koettiin  kaupunkiosapuolen 

taholla, tarpeettomasti ja perusteettomasti, edustuksellisen vallan vähenemisuhka. Toisaalta 

kylien tarpeiden edistäminen haluttiin kanavoida välikäsi-neuvottelukunnan kautta tapahtu-

vaksi asioiden esittämiseksi kaupungin käsiteltäviksi, kun vieksiläiset tavoittelivat kylien aitoa 

kansalaisvaikuttamismahdollisuuksien edistämistä.

Neuvottelukunnalla oli päätösvaltaa vain omien tai kyliltä tehtyjen ehdotusten saattamiseen 

ehdotuksina  kaupungin  tietoon.  Neuvottelukunnalla  ei  ollut  nimenkirjoitusoikeutta  eikä 

pankkitiliä. Se kokoontui harvakseltaan ja sen puheenjohtajan oli kaupunki asettanut. Ei ollut 

ajateltavissakaan, että neuvottelukunta voisi edustaa Vieksin kyliä maakunnallisissa asioissa, 

puhumattakaan valtakunnallisesta vaikuttamisesta,  tai  edes suoraan edistää kunnan ulko-

puolella kylien asiaa. Kysyttäessä neuvottelukunnan referensseistä kuultiin neuvottelukun-

nan onnistuneen aikaansaamaan muun muassa eräällä  kylällä  sijaitsevan sillan remontin. 

Neuvottelukunnasta ei voinut olla tärkeimpien vieksiläistavoitteiden toteuttajaksi, yhteistyö-

kumppaniksi ja tukijaksi kylläkin. On luonnollista, että Kuhmon kaltaisessa kaupungissa ovat 
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kylillä tärkeiksi koetut ja kaupungin ajamat edut usein yhteneväiset, mutta voivat ne joskus 

olla pahoinkin vastakkaisia ja kaupungin tekemät ratkaisut yhdenvertaisuutta heikentäviä.

Aloitteesta ja siinä kohdatuista haasteista on raportoitu jo yksivuotisen Wiexi Vie -hankkeen 

loppuraportissa. Siinä on päädytty sangen lohduttomaan väliarvioon: "[...] osa hiljaisimmista 

kylistä tuntuu haluavan jatkaa hiljaiseloaan ja ilmeistä näivettymistään. Heikkenevän kehi-

tyksen on nähtävästi sallittu edetä niin pitkälle, että asukkaat itsekin pitävät kyliään "pers-

pektiivittöminä". Ei myöskään ole totuttu siihen, että kylän tueksi saattaisivat epäitsekkäästi 

tulla toiset kylät."

Aloitteen tehneet osapuolet väsyivät kivireen vetämiseen toukokuun 2012 koittaessa ja kaik-

kien Kuhmon kylien yhteistyö sai jäädä odottamaan parempaa aikaa. Asia on ottanut uutta 

suuntaa Wiexi Vie -jatkohankkeen aikana, ja tulee kehittymään sen jälkeenkin, mikä ilmenee 

seuraavalla sivulla tarkastellusta aluelautakunta-asiakohdasta.

Vuoden 2013 keväällä on Kuhmon kaupunki asettanut uuden maaseudun neuvottelukunnan, 

jossa on edustajia Vieksin kyliltä. Kun perusasetelma ei ole muuttunut, Vieksillä asetetaan 

toivo siihen, että neuvottelukunnassa mahdollisesti hyväksyttävillä kehitysehdotuksilla olisi 

paremmat läpimenomahdollisuudet sen johdosta, että ehdotukset tekee kaupungin asetta-

ma taho.

Neuvottelukunta on silti jo saanut aikaan enemmän kuin aiempi koko uransa aikana: Se päät-

ti 3.5.2013 laatia uuden maaseutustrategian. Kaupunginhallitus kohta päätti, 25.5.2013, että 

neuvottelukunta tuottaisi  maaseutuohjelman otettavaksi  osaksi kaupunkikonsernin strate-

giaa. Maaseutuohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2013. Siihen on 

kirjattu kylien sote-kehittämisen erääksi keinoksi seuraavassa asiakohdassa tarkasteltu alue-

lautakuntakokeilu.  Kyläterveydenhoitaja -kokeilun jatkaminen olisi  puolestaan keino sote-

palveluiden tuomiseksi lähelle kuhmolaista. Näiden kohtien sisällyttämistä on aiheellista pi-

tää Wiexi Vie -hankkeen näyttöjen ja monikanavaisen vaikuttamisen aikaansaannoksena, hy-

vässä yhteistyössä kylien, ohjelman kokoajan15 ja monien uusille avauksille myötämielisten 

muiden tahojen kanssa. Keinosta vain on matkaa kokeiluun, saati vakiintumiseen.

Uuden neuvottelukunnan valmius tehdä maaseudun edut yhdenvertaisesti huomioivia ehdo-

tuksia kiperissä asioissa jää nähtäväksi. Esimerkinomaisina edempänä viitattuina haasteellisi-

na yhdenvertaisuuskysymyksinä voidaan mainita 15.2.2014 järjestetyssä neuvottelukunnan 

kokouksessa esille tulleet syrjäseutujen tieavustukset, tienhoito, teiden peruskorjaukset, la-

tuavustukset, kyläyhdistysten toiminta- ja toimitila-avustukset vs. taajaman katujen ja teiden 

hoito ja kunnossapito, latu- ja polkuverkosto sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja 

-tilat. Vertailulistaa olisi helppo jatkaa taajamien osalta pitkäksi. Ensin mainittujen siirtämi-

seen asukkaiden itsensä suoraan maksettaviksi tai järjestettäviksi näyttää olevan suurempi 

paine kuin jälkimmäisten. Kokouspaikkana oli kaupungin enemmistöomisteinen lämpöyhtiö, 

jonka kerrottiin toimittavan taajamaan "maakunnan edullisinta kaukolämpöä". Voisiko tähän 

sisältyä  subventiota,  josta  eivät  markkinahintaa  maksavat  perukkalaiset  pääse  osallisiksi, 

15 Agrologiopiskelija Tuomas Kettunen, Kuhmon kaupunginvaltuuston jäsen , Keskustanuorten liittohallituksen 

jäsen (22.12.2013).
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mutta ovat onnen omiaan osaltaan erotuksen maksumiehiksi? "Ei", vastasi kaukolämmöstä 

nauttiva neuvottelukunnan varapuheenjohtaja.

Aloite Kuhmon aluelautakuntakokeilun aloittamiseksi

Yhteistyö Vieksin kylien kesken Wiexi  Vie -hankkeessa on sen sijaan sujunut mallikkaasti. 

Iivantiiran  kyläyhdistys  on  osoittautunut  lisäksi  aktiiviseksi  ja  halukkaaksi  kumppaniksi. 

Yhteistyö on ylipäänsä järkevää ja kun vielä Vieksin syrjäseutujen kohtaamat haasteet eivät 

ole  ainakaan hellittämässä,  pidetään hankkeessa  yhteistyön kehittämistä  ja  syventämistä 

tavoiteltavana.  Osin  tämä  mielessään  järjesti  hanke  hankekylilleen  jo  pitempään 

suunnitelmissaan  olleen  tutustumismatkan  Rovaniemen  Yläkemijoelle  syksyllä  2012 

tutustumaan aluelautakuntamalliin ja sen toimintaan16. Matkan päätarkoitus oli kerätä tietoa 

toiminnan soveltuvuudesta Vieksille.

Matkalta  saatujen  kokemusten  ja  muun  selvitystyön 

tuloksena  tekivät  kyläyhdistykset  syksyllä  2012  Kuhmon 

kaupungille  aloitteen  aluelautakuntamuotoisen 

lähidemokratiakokeilun  aloittamiseksi  Kuhmossa  Vieksin  ja 

Iivantiiran  kylien  alueella.  Aluelautakuntakokeilun 

aloittaminen  ja  varsinkin  sen  vakiinnuttaminen  olisi 

toteutuessaan  todennäköisesti  Wiexi  Vie  -hankkeen 

merkittävimpänä  pidettävä  saavutus,  kaikkien  muiden 

hankkeelle  asetettujen  tärkeimpien  tavoitteiden 

mahdollistaja,  keinovalikoiman  valtti  sekä  vakauden  ja 

tulevaisuusperspektiivin  tuoja  alueelle.  Siksi  hankkeessa 

pidetään kummallisena, ettei hankkeen vastikkeettoman työn 

suorituksiin  olisi  voinut  sisällyttää  hankekylien  edustajien 

vapaaehtoispanoksellaan  opintomatkalla  suorittamaa 

tiedonkeruuta  ja  suunnittelua.  Hankkeessa  katsotaan,  ettei 

muualla Kainuussa ole vastaavaan osattu ryhtyä edes palkkatyönä. Eikä "maakunnallinen" 

kyläyhdistys ole onnistunut saamaan kokoon vastaavalle matkalle  riittävää kiinnostunutta 

linjurilastillista muualta koko Kainuusta kahdellakaan ansiokkaalla yrittämällään.

Aluelautakuntakokeilun käynnistämistä perusteltiin aloitteessa muun muassa sillä, että maa-

seutu on edelleenkin merkityksellinen koko kunnan tulevaisuutta rakennettaessa - ei vain 

kustannusten aiheuttajana, vaan voimavarana. Kylien ja niiden verkoston elinvoimaisuutta 

kannattaa kaikin järkevin keinoin kehittää ja tukea. Kylien asukkaat ja muut toimijat ovat itse 

kyläalueensa ja sen palvelutarpeiden parhaita asiantuntijoita. Yhteistä hyvää tavoiteltaessa 

kannattaa kylien omat voimavarat ja ylivoimainen paikallistuntemus ottaa mahdollisimman 

tehokkaaseen käyttöön. Tässä kaivataan ennakkoluulottomuutta hakea parhaita käytäntöjä 

uusilla avauksilla ja kokeiluilla.

16 http://www.vieksi.fi/?p=1071 (2.2.2014).
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Kuva 56: Eeva Kyllönen 

luovuttaa kyläyhdistysten 

tuoman aloitteen Kuhmon 

kaupungin hallintojohtaja 

Juhana Juntuselle



Kuhmon kaupunginhallitus ilmeisesti  katsoi Vieksin kylien aloitteeseen kuukausien viiveen 

jälkeen  26.2.2013  antamassaan  päätöksessä³,  ettei  kansalaisvaikuttamisesta  voimansa 

saavaa  lähidemokratiaa  kaupungissa  ainakaan  kipeästi  tarvittaisi.  Se  päätti,  että 

lähidemokratiakokeiluun  Kuhmon  kaupunki  ei  lähde  tässä  vaiheessa.  Päätöstään 

kaupunginhallitus perusteli näin:

• kaupungilla  on  käytössä  selainpohjainen  tutkimusohjelma,  jonka  avulla  erilaisia 

kyselyjä voidaan järjestää kuntalaisille netin välityksellä.

• kaupungilla  on  ollut  käytössä  jo  kahdeksan  vuoden  ajan  palautejärjestelmä 

kaupungin  nettisivuilla,  jonka  välityksellä  kuntalaiset  voivat  lähettää  palautetta 

kaupungille eri asioista. Palautetta otetaan vastaan myös perinteisillä menetelmillä. 

Palautteita kaupunki käsittelee koko ajan.

• kaupunginhallitus  on  päättänyt  perustaa  maaseudun  neuvottelukunnan 

valtuustokaudelle 2013 - 2014. Lisäksi Kuhmossa on toimivat kyläyhdistykset. Tässä 

vaiheessa vahvistetaan olemassa olevia järjestelmiä ja vaikuttamisen muotoja.

• meneillään oleva kuntauudistus saattaa tuoda isoja muutoksia myös Kainuun kuntien 

hallinnon järjestämiseen. " (Kuhmon kaupunginhallituksen pöytäkirja § 8917)

Päätöksen perusteluita on pidettävä parhaimmillaankin hyvin kevyinä ja osin kestämättömi-

nä, etenkin kun otetaan huomioon asian merkitys. Harvaan asutun maaseudun palveluiden 

järjestäminen on valtakunnallisesti miljardiluokan eurokysymys. Kaupunginhallitus ei käsitel-

lyt eikä pyrkinyt hahmottamaan aluelautakunnan hyviä ja huonoja puolia eikä sanallakaan 

ottanut kantaa aluelautakunnan soveltuvuuteen Pohjois-Kuhmoon. Kuhmon kaupunginhalli-

tuksen päätös vahvistaa Wiexi Vie -hankkeessa ja jo sitä ennen Ylä-Vieksin kyläyhdistykselle 

syntynyttä käsitystä,  että turhan usein asiat  päätetään hallinto-  ja 

luottamushenkilöelimissä ensin ja päätöksen tueksi koetetaan sitten 

haalia perusteluja. Esiintyy tarpeetonta muutosvastarintaa.

Kaupunginhallituksen päätöksen perustelun heikkoa laatua ja ehkä 

lainvastaisuuttakin18 kuvaa lisäksi, että tehtiin kattava päätös asiassa, 

joka merkittävimmältä osaltaan olisi nähtävästi kuulunut Kainuun so-

te-kuntayhtymän ratkaistavaksi.

Lähidemokratia ja valokuituverkon palvelu-ulottuvuus olivat keskei-

sesti esillä 30.7.2013 järjestetyssä Iivantiiran kesätapahtumassa, jos-

sa pääpuhujana oli professori Eero Uusitalo. Wiexi Vie -hankkeen esi-

tyksessä  tarkasteltiin  aluelautakuntamallia  keinona ratkoa harvaan 

asutun maaseudun palveluongelmia ja vastata kuntatalouden ahdin-

koon. Professori piti esityksen jälkeen suorasanaiseen tyyliinsä "pil-

kantekona" Kuhmon kaupunginhallituksen päätöksessään esittämiä 

perusteluja.

17 http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/kokous/2013816-15.PDF (24.2.2014).

18 Hallintolain (434/2003) 21.1 §: "Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan 

kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katsomalleen 

viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle."
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Kuva 57: Prof. Eero 

Uusitalo Iivantiirassa 

30.7.2013



Samana päivänä kun professori puhui Iivantiirassa, esitti valtiovarainministeriön kuntaosasto 

kunnille kyselyn kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen tiedustellen kuntien kantaa lähide-

mokratiaan. Kysymyksessä 26: "Mitä tehtäviä alueellisilla toimielimillä on tai voisi olla kun-

nassanne? Valitkaa vaihtoehdoista. Voitte valita useamman vaihtoehdon." oli 15 alakysymys-

tä. Kuhmon kaupunginhallitus on 13.8.201319 antamassaan vastauksessa20 lihavoinut useim-

mat niistä "voisi olla" -kannoiksi.  Lisäksi kaupunginhallitus on kommentoinut: "Terveyden-

huollossa liikkuvia palveluja tulee lisätä harvaan asutulla seudulla, ja tässä aluelautakunnilla 

voi olla oma roolinsa."

Wiexi Vie -hankkeessa pidetään ilmeisenä, että kaupungissa hätäisesti muutamassa päivässä 

laaditussa ja kaupunginhallituksen sellaisenaan vastauksessaan hyväksymässä kannassa liik-

kuvien palvelujen lisäämiseksi on nojattu yhtä kehnoon perusteluun kuin aluelautakuntako-

keilun hyllyttämisessäkin. Liikkuvat palvelut eivät ole halpoja, jos niillä tarkoitettiin Etelä-Kar-

jalan Mallu-auton tyyppistä ratkaisua, vaikka rahaa niillä voi olla mahdollista säästää. Tarkoi-

tettiinpa vastauksessa sitten sellaista tai paljon kevyempää Wiexi Vie -hankkeen kylätervey-

denhoitajamallia, sopii kysyä, miksi aluelautakuntakokeiluun ei pitänyt lähteä "tässä vaihees-

sa", jos aluelautakunnilla kerran oma roolinsa liikkuvissa palveluissa voisi olla.

Vieksiläisille olennaisin alakysymys, "päättää alueelliselle toimielimelle varattujen määrära-

hojen käytöstä",  on  jätetty  kaupunginhallituksen vastauksessa  lihavoimatta.  Vaikka ilman 

sitä koko idea on vieksiläisten tavoitteita ajatellen torso, viittaa kaupunginhallituksen anta-

ma vastaus mahdollisuuksiin edetä asiassa. Muitakin merkkejä tästä on ilmennyt.

Samaan kysymykseen 26 on kaupunginhallitus esittänyt kommentin: "[K]untien talous kyn-

tää tällä hetkellä syvällä. Aluelautakunnille ei ole osoittaa rahaa, mutta viestinnässä ja aloit-

teiden teossa niillä voi olla oma merkityksensä." Mikä lautakunta toimii Kuhmossa rahatta?

Kysymykseen 27: "Onko kunnassanne tarvetta vaaleilla valittaville toimielimille kunnanosata-

solla nykytilanteessa?" on Kuhmo vastannut: "raha, raha, raha – sitä ei ole". Wiexi Vie -hank-

keessa on vastausta pidetty epäanalyyttisenä. Nimenomaan kysymystä rahasta ja erityisesti 

sen säästämismahdollisuudesta ei Kuhmon kaupunki ole toistaiseksi selvittänyt lainkaan ot-

taessaan kantaa aluelautakuntamalliin.

Vaikuttaa ilmeiseltä, ettei Kuhmon kaupunginhallituksessa ole oltu tietoisia maaseutupoliitti-

sessa keskustelussa ja vähitellen käytännöissäkin vahvistuneista maaseutupolitiikan uusista 

tuulista, joissa maaseutupolitiikka perustuu keskushallinto-ohjauksen sijaan monitasoiseen 

hallintaan ('governance'), ei hallintoon ('government'), eli on jo tapahtumassa siirtymää hal-

linnosta hallintaan hallinnon eri tasojen, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin kesken 

(Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma...2009, 12). Maaseu-

tupoliittisessa  kokonaisohjelmassa (2009,  36)  harvaan asuttujen  alueiden erityispiirteiden 

tunnistaminen poliittisesti ja huomioon ottaminen sekä valtion että kuntien päätöksenteossa 

nähdään yhdeksi keskeisimmäksi asiaksi harvaan asutun maaseudun kehittymiselle ja kehit-

tämiselle. Maaseutu, harvaan asuttukaan sellainen, ei ole myöskään irrallaan muusta yhteis-

kunnallisesta kehityksestä,  vaan senkin  toimintaympäristö muuttuu.  Yhtenä mahdollisena 

19 http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/kokous/2013842.HTM (24.2.2014).

20 http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/kokous/2013842-4-1.PDF (24.2.2014).
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kehityskulkuna  on  (Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi.  Maaseutupoliittinen  kokonais-

ohjelma...2009, 28), että yhteiskunnassa tapahtuu siirtymää hierarkkisesta ja byrokraattises-

ta järjestelmästä hajautetumpaa,  osallistavampaa ja  toimijakeskeisempää mallia  kohti,  eli 

top-down (ylhäältä alas) -mallista siirrytään bottom-up (alhaalta ylös) -malliin. Tämä on myös 

EU:n keskeinen kansalaisosallistumisen malli ja hyvä onkin.

Tie aluelautakuntakokeilun aloittamiseen Kuhmossa ei ole tukossa, mutta eteneminen edel-

lyttäisi  Kuhmon  kaupungilta  rohkeutta  uuteen  avaukseen  ja,  mitä  hankkeessa  toivotaan, 

Luoteis-Kuhmon kyliltä sitkeyttä ajaa tavoitetta. Vaarana on, että vaikka hoito lopulta onnis-

tuisi, toipumistahtoinen potilas voi ehtiä kuolla.

Kuhmon  kaupungin  vaikea  taloustilanne,  mihin  johtavat  osaltaan  muun  muassa  valtion-

osuuksien leikkaukset ja työttömyyden kasvu, velvoittaa vastuulliset päättäjät ottamaan ky-

lien toimeliaisuudesta irti siitä otettavissa olevan. Olisi entistäkin tähdellisempää, että kau-

pungissa ei koettaisi aluelautakuntamallin ja lähidemokratian olevan ristiriidassa edustuksel-

lisen demokratian kanssa. Vaaleissa ei synny sellaista mandaattia, joka oikeuttaisi olemaan 

kuuntelematta yhtenäkään päivänä herkällä korvalla kansalaisia.

Lähidemokratian tila Kainuussa ja kansalaisvaikuttamisen seminaari

Muun muassa kuntaliitosten ja palvelujen keskittymisen myötä on lähidemokratiasta ja sen 

kehittämisestä tullut ajankohtainen teema myös valtakunnallisesti. Lähidemokratia onkin ol-

lut  runsaasti  esillä  valtakunnallisessa ja  vähitellen maakunnallisessakin keskustelussa.  Kai-

nuun maakuntaohjelmassa 2009 – 201421 on asetettu tavoitteet ja määritetty toimenpiteet 

kansalaisvaikuttamisen toteutumisen edistämiseksi maakunnassa. Kainuun maakunnalle on 

myös laadittu  Kainuun kansalaisvaikuttamisen ohjelma 2006–2012 (2009) ja vuoden 2009 

alussa Kainuun maakuntahallitus on nimennyt Kainuun maakunnan kansalaisvaikuttamisen 

toimikunnan, jonka tehtävänä on ollut toteuttaa ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä.

Hankkeen ja Vieksin näkökulmasta voidaan todeta ohjelmassa tavoitteeksi asetettujen tulos-

ten toteutumisen jääneen vähäiseksi. Erityiseksi huolenaiheeksi on ohjelmassa (s. 77) nostet-

tu alhainen äänestysaktiivisuus kaikissa vaaleissa Kainuussa. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa 

ei ollut havaittavissa ohjelman myönteistä vaikutusta. Sen sijaan suureksi osaksi Wiexi Vie 

-hankkeen kohottaman ilmapiirin ansioksi on laskettavissa Koskenmäen (Ylä-Vieksin) nousu 

edellisvaalien lähes jumbosijalta maakunnan selväksi ykköseksi viimeisimmissä kunnallisvaa-

leissa.  Onko  ylhäältä-alas  -tavoitteiden  kirjaaminen  ohjelmiin  paras  tapa?  Tehokkaampaa 

näyttäisi olevan asioiden, päätösvallan ja resurssien antaminen alhaalta-ylös -toimintaan.

Ohjelman  (s.  77)  mukaan  onnistuneen  toiminnan  tuloksena  olisi  yhä  isommalla  osalla 

asukkaita  halua,  uskoa  ja  keinoja  vaikuttaa  valitsemiensa  edustajien  kautta.  Ohjelmassa 

omaksutun  ajattelun  mukaan  näyttäisi  riittävän,  että  kansalaisvaikuttaminen  supistuu 

muutaman vuoden välein suoritettavaan kunnallisvaaliuurnilla käyntiin. Edelleen ohjelman 

(s.  77)  mukaan  maakunnassa  järjestettäisiin  kansalaisvaikuttamisen  koulutusta  niin 

21 http://www.kainuu.fi/UserFiles/File/Kainuu/Maakunnan_suunnittelu/Kainuun_maakuntaohjelma_2009__2

014.pdf (2.2.2014).
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kansalaisille,  viranomaisille  kuin  luottamushenkilöillekin.  Tämä  kaikki  olisi  erinomaista 

toteutuessaan, mutta vieksiläiset haluavat ja tarvitsevat ratkaisevasti enemmän.

Ohjelman (s. 77-78) mukaan Kainuussa kehitetään monikanavaista viestintää, esimerkkinä 

netti-TV,  hyödyntämällä  maakunnan  laajakaistaverkkoa.  Harvaan  asutulla  Kainuun 

maaseudulla  jää  tavoite  enimmäkseen  unelmaksi  aivan  liian  matalaksi  jääneen 

valokuituverkkoon  liittymisasteen  johdosta.  Julkisen  hallinnon  ja  sähköisiin  palveluihin 

siirtymisen  näkökulmasta  ei  voi  riittää,  että  verkkoon  on  mahdollista  liittyä,  vaan  on 

huolehdittava,  että  ulkopuolelle  jääneet  jopa  noin  90  prosenttia  talouksista  saadaan 

nopeiden  laajakaistayhteyksien  piiriin.  Wiexi  Vie  -hanke  on  suunnannut  merkittävän 

panoksen  Kuhmon  kuituverkkoratkaisun  edellytysten  edistämiseen  ja  katsoo  toimintansa 

vaikuttaneen  merkittävästi  siinä  avautuneisiin  kehityspolkuihin,  joilla  eteneminen  jää 

verkkotoimijoiden vastattavaksi. Tätä asiaa käsitellään tarkemmin sivuilla 56-57.

Pidemmälle  menevää  kainuulaisen  kansalaisvaikuttamisen  toteutumista  näyttää  olevan 

luvassa. Luonnosvaiheessa olevassa Kainuun maakuntastrategia 2035 - Kainuu–ohjelmassa22 

näet  esitetään:  Kainuun  harvan  asutuksen  ja  pitkien  etäisyyksien  vuoksi  maakunnasta 

tehdään  valtakunnallisesti  ja  kansainvälisesti  merkittävä  hajautettujen  ratkaisujen  

kehittämisympäristö. Hajautettuja ratkaisuja ja kestäviä maaseutuinnovaatioita kehitetään  

palvelujen  tuotannossa  sekä  kansalaisten  osallisuuden  ja  demokratian  vahvistamisessa  

laajalla julkisen sektorin, yhdistysten, tutkimuslaitosten, kansalaisten ja yritysten yhteistyöllä, 

ja  jatketaan:  Kainuu  toimii  edelläkävijänä  koko  maassa  uusien  lähidemokratiamallien  

kehittämisessä.  Kehitetään  paikallisen  tason  lähidemokratiayksiköitä,  joille  muotoillaan  

selkeä rooli ja todellista päätösvaltaa. Kainuussa pilotoidaan hallinnon toimintamalleja, joita  

levitetään käyttöön koko maassa ja vakiinnutetaan Kainuuseen pysyviksi toimintamalleiksi.  

Kainuun hallinnollisten pilottien tulokset huomioidaan lainsäädännössä.

Vieksin suunnan kansalaisosallistumis-, kyläyhteistyö- ja lähidemokratia-aloitteilla on pyritty 

strategialuonnoksessa esitettyihin tavoitteisiin.  Wiexi  Vie -hankkeessa pidetään ilmeisenä, 

että Vieksin kyläalue on Kainuussa otollisin pilotoimaan hallinnon toimintamallia, mikä tulee 

huomioida, kun pilotoimaan ryhdytään.

Mainittuun  strategialuonnokseen  liittyvässä  taustamuistiossa23 todetaan,  että  Oppiva  

Pohjois-Suomi -hankkeessa  muodostettu  opiskelijaryhmä  on  laatinut  viisi  selvitystä 

aluekehittämisen  keskeisistä  teemoista,  käsitellen  muun  muassa  aluelautakunta  -mallin 

sovittelua  hyvin  erityyppisille  palvelukyläalueille  ja  aluelautakuntien  merkitystä  alueiden 

työskentelytapoihin  sekä  toimintamalleihin.  Mainitun  hankkeen  laatimaan  raporttiin 

Näkökulmia aluekehittämisen haasteisiin  Pohjois-Pohjanmaalla  ja Kainuussa24,  Oulu 2013, 

22 http://files.kotisivukone.com/kainuunliitto.palvelee.fi/tiedostot/Maakuntasuunnittelu/Maakuntasuunnitel

man_2035_valmistelu/kainuun_maakuntastrategia_suunnitelmaosio_esitys_mv_20131202_paivitetty.pdf, 

s. 35 (25.2.2014).

23 http://files.kotisivukone.com/kainuunliitto.palvelee.fi/tiedostot/Maakuntasuunnittelu/Maakuntasuunnitel

man_2035_valmistelu/kainuun_maakuntastrategia_taustamuistio_20131202.pdf (25.2.2014).

24 http://files.kotisivukone.com/kainuunliitto.palvelee.fi/tiedostot/Maakuntasuunnittelu/Maakuntasuunnitel

man_2035_valmistelu/oppiva_pohjois-suomi_nakokulmia_aluekehittamisen_haasteisiin_pohjois-

pohjanmaalla_ja_kainuussa_2013.pdf (25.2.2014).
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sisältyvässä Ella  Joonan kirjoituksessa Paikallisuuden rooli  aluesuunnittelussa, Tapauksena  

aluelautakuntamalli  Rovaniemellä  ja  Kuhmossa (s.  71-84),  on  tarkasteltu 

aluelautakuntamalliin  suhtautumista  Rovaniemellä  ja  Kuhmossa.  Jälkimmäinen  on 

valikoitunut  aluelautakuntatoiminnan  edelläkävijään  Rovaniemeen  tehtävään  vertailuun 

Kuhmon kaupungille tehdyn edempänä tarkastellun aloitteen johdosta.  Kirjoitus perustuu 

Joonan  Oulun  yliopistolle  aiheesta  tekemään  gradutyöhön.  Tulokset  selvästi  tukevat 

aluelautakuntatoiminnan kokeilua Kuhmossa25.

Lähidemokratia on ollut esillä myös Kuhmossa, jossa järjestettiin 28.11.2012 Lähidemokratia  

tulevaisuuden  mahdollisuutena -  Kuhmon  kyläseminaari26.  Se  sai  alkunsa  Wiexi  Vie 

-hankkeen esityksestä. Lähidemokratian toteutumisen tavoittelu ja lähidemokratiatoiminta 

on  mitä  suurimmassa  määrin  kansalaisvaikuttamista  ja  tapaaminen  muodostuikin 

kansalaisvaikuttamisen  seminaariksi.  Myös  yhdistyksen  kansalaisvaikuttamisen  osaamista 

tuotteistettiin seminaarissa pidetyksi esitykseksi.  Siinä käsiteltiin, muun muassa, Wiexi Vie 

-hankkeessa  hankittujen  kokemusten  ja  siinä  kehitettyjen  palvelukokeilujen  ohella 

lakisääteisiä  velvoitteita  yhdenvertaisuuden  ja  palveluiden  saatavuuden  turvaamiseksi, 

kunnan  lakisääteisiä  tehtäviä  sekä  kansalaisten  nykyisiä  osallistumismahdollisuuksia 

Kainuussa ja Kuhmossa.

Lähidemokratia-kyläseminaarin  pääpuhujaksi  oli  ehtinyt  Ritva  Pihlaja,  yksi  valtakunnan 

johtavista  lähidemokratia-asiantuntijoista,  joka  on  yhdessä  Siv  Sandbergin  kanssa  tehnyt 

selvitystyön lähidemokratian mahdollisuuksista ja aluelautakuntamalleista Suomessa. Pihlaja 

esittelikin  seminaarissa  kansalaisvaikuttamisen  toteutumista  maassamme.  Pihlajan  (2012) 

mukaan lähidemokratian  ydinkysymys  on,  miten kuntalaiset  voivat  osallistua ja  vaikuttaa 

kunnassaan  omaa  lähiympäristöään  ja  palvelujaan  koskeviin  asioihin,  muutenkin  kuin 

edustuksellisen demokratian kautta.

25 http://files.kotisivukone.com/kainuunliitto.palvelee.fi/tiedostot/Maakuntasuunnittelu/Maakuntasuunnitel

man_2035_valmistelu/joona_ella_paikallisuuden_rooli.pdf (27.2.2014).

26 http://www.vieksi.fi/?p=1034 (24.2.2014).
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Myös  Maaseutupoliittisessa  kokonaisohjelmassa  (2009,  5,  6)  on  linjattu,  että 

kansalaistoiminnan edellytyksiä  ja  roolia yhteiskunnassa  tulisi  vahvistaa kaikilla  toiminnan 

tasoilla,  jotta  saavutettaisiin  visio  maaseudusta  monimuotoisena  ja  arvostettuna  osana 

suomalaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset yhteisöt ja yritykset voivat hyvin. Tärkeäksi nähdään 

myös kunnan ja paikallisyhdistysten työnjaon kehittäminen niin, että monialainen paikallinen 

kehittämistyö  voimistuu  (Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi,  maaseutupoliittinen 

kokonaisohjelma 2009, 7). Tähän oli Wiexi Vie -hanke tähdännyt jo edempänä tarkastellussa 

yrityksessään edistää Kuhmon kylien välistä yhteistyötä.

Kokemuksia kainuulaisesta kansalaisvaikuttamisesta

Kansalaisvaikuttaminen on epäilemättä tehokkainta sitä etukäteen taidolla tehtäessä, lobat-

taessakin, ja silloin kun viranomainen pyrkii aidosti kuulemaan, kuuntelemaan ja hakemaan 

parasta mahdollista ratkaisua. Aina ei asetelma ole kansalaiselle tai kansalaisyhteisölle niin 

otollinen, vaan tämä joutuu vaikuttamaan jälkikäteen, kiireessä, heikoilla lähtötiedoilla ja tie-

doilla menettelytavoista, vähillä voimavaroilla, tai kenties jopa muiden yhteisön kansalaisten 

kokemia etuja vastaan.

Pahassa pinteessä ovat kansalaiset joutuessaan toteamaan vahvojen viranomaisten pyrkivän 

ajamaan läpi vuosiakin aiemmin "päätettyä" tavoitettaan ja hakevan siihen perusteluja jäl-

keenpäin. Tällaisena paljon vapaaehtoistyötunteja vaatineena tapauksena Vieksillä voidaan 

pitää Kainuun maakuntakaavoitusta, joka liittyy tämän toimenpiteen Vuosanka-osioon. Eri-

tyisesti tämä aihe on pakottanut Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen kehittämään kansalaisvaikutta-

misen osaamistaan jo ennen Wiexi Vie -hanketta. Ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin.

Kansalaisosallistumisessa,  mukaanlukien  yleishyödyllinen  kyläkehittäminen,  on  usein  tar-

peellista saada tietoa viranomaisen julkisista asiakirjoista ja salattavienkin olemassaolosta. 

Hankkeessa  pidetään,  etenkin  Ylä-Vieksin  kyläyhdistyksen hankkiman monivuotisen koke-

muksen perusteella, voimassaolevia säädöksiä viranomaisen toiminnan julkisuudesta sangen 

kansalaisystävällisinä ja parhaastaan EU:n ansiona. Useimmiten viranomaisten on myös ha-

vaittu pyrkivän aidosti toteuttamaan avoimuutta. Silloin kun näin ei ole, saattaa kyse olla vi-

ranomaisen vastakkainasetteluksi  tulkitsemasta tilanteesta, jossa viranomainen pyrkii  pär-
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jäämään mahdollisimman hyvin kansalaisen esille nostamassa asiassa ja tämän tavoitteita 

vastaan. Motiivit menettelyyn voivat vaihdella. Ymmärrettävimmillään ne olisivat, jos viran-

omainen vain pyrkisi säästelemään omia voimavarojaan turhanpäiväisenä pitämässään asias-

sa. Todellista syytä ei kansalainen ehkä voi tietää eikä se ole tarpeenkaan.

Kansalaisen on perusteltua lähteä ajatuksesta, että mahdollisessa kieltäytymisessä tai jarrut-

telussa tietojen antamisessa on kyse salailusta ja että sillä ajetaan piilottamisen arvoisina pi-

dettyjä etuja, jotka ovat ristiriidassa kansalaisen etujen kanssa. Kansalaisen näkökulmasta 

asiassa on aina kyse tarpeellisesta tiedon saamisesta. Kun näin on, ei kummankaan osapuo-

len ole tarpeen, eikä viranomaisen ole lupakaan,  pohtia tiedon antamisen tarpeellisuutta 

eikä sen merkityksellisyyttä kansalaiselle. Riittää noudattaa lakia. Kansalaisen tulisi mielel-

lään malttaa pyytää tiedot puhtaan asiallisesti ja viranomaisen antaa ne ystävällisesti ja rutii-

ninomaisesti, tai vähintään suosiolla.

Asiakirjatietojen  saamisessa  kohdattujen  vaikeuksien  lisäksi  on  kansalaisnäkökulmasta  ai-

heellista paheksua liian usein tapahtuvaa asian "pullauttamista" takaisin tiedon pyytäjälle. 

"Väärälle" viranomaiselle lähetettyä tietopyyntöä ei aina siirretä toimivaltaiseksi tiedetylle-

kään, saati laissa tarkoitetusti toimivaltaiseksi katsotulle, mikä saattaisi edellyttää vähäistä 

pohdintaa, vaan jätetään asia taas alusta lähtien asiakkaan hoidettavaksi. Voidaan myös teh-

dä päätös asiassa, jossa viranomaisella ei ole toimivaltaa. Esimerkiksi käy Kuhmon kaupun-

ginhallituksen tekemän edempänä sivulla 48 käsitellyn aluelautakuntapäätöksen sote-osa.

Kansalaisvaikuttamisen perusosaaminen on erityisen tarpeen, jos viranomainen on jostain 

syystä haluton antamaan pyydettyä asiakirjatietoa. Vieksillä on vuosien mittaan hankittuun 

osaamiseen turvauduttu erityisesti  edellä viitatun Vuosangan asioissa,  mutta ne eivät  ole 

suinkaan jääneet ainoiksi.  Tällaisista esitetään seuraava, raportissa toimenpiteisiin  Metsä-

peura ja Vieksi (s. 65) ja Yhteistyöhankkeet (s. 80) liittyvä tuore esimerkki:

Pohjois-Pohjanmaan liitto, joka on ENPI-CBC -ohjelman Contracting Authority, on 20.12.2013 

päättänyt olla luovuttamatta vieksiläiselle tiedon pyytäjälle liitolla olevia viranomaisen asia-

kirjoja päätetystä asiasta, mukaan lukien hankesuunnitelma, joka liittyy Riista- ja kalatalou-

den tutkimuslaitoksen pääosapuolena toteuttamaan ENPI-CBC -hankkeeseen. Päätöksessä27 

on viitattu komission asetukseen 951/2007 ja sen artiklassa 23 säädettyyn sopimusmenette-

lyyn ja ko. käytännön oppaan kohtaan 2.3.6., mistä on päätökseen lainattu ilmeisen keskei-

seksi  tarkoitetuksi  perusteluksi  ote [written records  of  the entire  procurement and grant  

award procedure must be kept confidential]. Lainattu osa näyttäisi viittaavat tietojen ehdot-

tomaan luottamuksellisuuteen komission asetuksen perusteella. 

Kyseinen  kappale  kuuluu  kokonaisuudessaan  seuraavasti:  Subject  to  the  Contracting  

Authority's legislation on access to documents, written records of the entire procurement  

and grant award procedure must be kept confidential and kept by the Contracting Authority  

in accordance with the policy adopted on archiving. If its law conflicts with the confidentiality  

required,  the  Contracting  Authority  must  obtain  prior  authorisation  from  the  European  

Commission before disclosing any information.

27 Päätöksen diaarinumero 968/2013.
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Päätöksessä viittaamatta jätettyjen lauseen ja kappaleen osien ja niiden kokonaisuuden pe-

rusteella näyttää ilmeiseltä, että päätöksessä salausperusteeksi esitetty oppaan luottamuk-

sellisuuskohta on alisteinen Suomen laille, vaikkakin komission lupa tietojen luovutukselle 

tulisi mahdollisesti hankkia. Vaikka ENPI-asiakirjojen luottamuksellisuudella haluttaisiin tur-

vata ohjelmien itäisten yhteistyökumppaneiden etuja ja lisätä heidän kiinnostustaan yhteis-

työhön, ei sen varjossa tule olla mahdollista harjoittaa kotoista hallintoa salassa. Kuvattu 

Pohjois-Pohjanmaan liiton menettely saattaa vaikuttaa jopa tahalliselta kansalaisen harhaut-

tamisyritykseltä.

Niin yksittäistapauksissa kuin yleensäkin olisi tärkeää, ettei hallinto sortuisi omia eikä varsin-

kaan korvauksetta toimivien kansalaisten voimavaroja tarpeettomasti kuluttavaan salailuvet-

kutteluun. 

E.4.2 Kansalaisvaikuttamiseen liittyvät selvitykset ja tiedon levittäminen

Kiinteistöverotus -esiselvitys

Esiselvityksessä  on  edelleen  selvitetty  1-vuotisessa  Wiexi  Vie  -hankkeessa  tarkastellun 

kiinteistöjen  verotusarvon  määräytymisen  vinoumaa.  Lähes  koko  Kainuun  asemakaava-

alueiden  ulkopuolisella  alueella  ovat  kiinteistöveron  määräytymisperusteet  kunnittain 

samat,  asetetut  jo  80-luvulla,  riippumatta  alueiden  suhteellisesta  syrjäisyydestä  ja 

erityisolosuhteista.  Tästä  aiheutuu  väistämättä  eriarvoisuutta  esimerkiksi  kuntakeskusten 

lähellä  ja  toisaalta  syrjässä  sijaitsevien  samantasoisten  kiinteistöjen  välille.  Edellisten 

markkina-arvo on tyypillisesti korkeampi.

Ylä-Vieksillä  tämä  asia  kiinnostaa  sekä  alueen  syrjäisyyden  että  kiinteistöjen  arvoihin 

väistämättä  vaikuttavan  Vuosangan  ampuma-  ja  harjoitusalueen  läheisyyden  johdosta. 

Hankkeen verottajalta saaman tiedon mukaan on ainoastaan Vuokatin alueen kiinteistöjen 

verotusperusteita tarkennettu viime vuosina. Asialla on yleisempääkin merkitystä Kuhmossa, 

jossa omakotitaloja on viime vuosina rakennettu maaseudulla enemmän kuin taajamassa.

Suoritetun lisäselvitystyönkin perusteella on toimenpide ollut perusteltua jättää suppeaksi, 

lähinnä seurantatasolle. Nähtävästi kiinteistöverotuksen epäoikeudenmukaisuus hankkeessa 

esitetyn kaltaisissa "vieksiläistapauksissa"  on hyvin asianomaisten viranomaisten tiedossa, 

mutta parannusten esteenä on muun muassa verottajan resurssipula, puhumattakaan asian 

poliittisen painoarvon vaikutuksesta. Äänestäjiä on harvaan asutulla maaseudulla harvassa. 

Hankkeen voimavaroja, mahdolliset vieksiläishyödyt huomioon ottaen, ei ole ollut järkevää 

suunnata toteutunutta enempää näin työlääseen aiheeseen, vaan asian merkittävyyden ja 

muutostarpeen  selvittäminen  on  viranomaisten  asia.  Tämä  on  niitä  harvoja  Wiexi  Vie 

-hankkeen selvittelykohteita, joissa on "luovutettu" kesken.
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Laajakaista

Etätyö ei ole lisääntynyt odotetulla tahdilla. Sen laajenemisen mahdollisuuksia parantavat 

lisääntyvä kiinnostus tehdä etätyötä ja kehittyvät laajakaistayhteydet, mutta sitä hidastavat 

edelleen  asenteelliset  ja  organisatoriset  tekijät.  Manner-Suomen  maaseudun 

kehittämisohjelma 2007-2013 (2007). Wiexi Vie 

-hanke  on  kantanut  kortensa  kekoon 

edistettäessä laajakaistayhteyksien kehittymistä 

hankealueella. Työssä on törmätty kehittymistä 

hidastaviin  asenteellisiin  ja  organisatorisiin 

tekijöihin,  mutta  myös  onnistuttu  olemaan 

mukana ratkaisujen löytämisessä.

Viestintäyhteyksien  kapasiteetin  tarve  kasvaa 

jatkuvasti  ja  syrjäseuduilla  nopeammin  kuin 

langattomien  verkkojen  kehitys  sallii. 

Valokuidun  tiedonsiirtokapasiteetti  on 

ylivoimainen, käytännössä rajaton ja maallikolle 

lähes käsittämätön28 29 30.

Teknologinen  kehitys  mahdollistaa  esimerkiksi  terveydenhoitopalvelujen  siirtymistä 

verkkoon etädiagnostiikka hyödyntäen. (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen 

kokonaisohjelma...2009,  30.)  Yhtenä  keskeisimpänä  asiana  harvaan  asutun  maaseudun 

kehittämisessä  ja  kehittymisessä  maaseutupoliittisessa  kokonaisohjelmassa  (2009,  36) 

nähdään,  että ihmisillä  ja  yrityksillä  on asuin- ja sijaintipaikasta riippumatta mahdollisuus 

saada  kohtuuhintaan  julkisilla  varoilla  rakennetut  tietoliikenneyhteydet.  Tietoliikenne-

infrastruktuuri ja toimivat tietoliikenneyhteydet voidaan nähdä nykyään ja tulevaisuudessa 

yhä  enemmän  myös  alueen  kilpailuvalttina  (ks.  myös  Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi. 

Maaseutupoliittinen  kokonaisohjelma...2009,  31).  Esimerkiksi,  Ylä-Vieksillä  Wiexi  Vie 

-hankkeen "siementämänä" vireillä  olevalle  teknologiapainotteiselle  observatorioaiheiselle 

HALO-hankkeelle ei voisi syntyä jatkokehittämisen ja varsinaisen toteuttamisen edellytyksiä 

paikkakunnalla, jossa ei ole saatavissa valokuituyhteyttä.

Kuhmon kaupunginhallituksen 5.4.2011 perustama työryhmä on selvittänyt keinoja liittyjille 

koituvien kustannusten alentamiseksi. Hankepäällikkö on toiminut Ylä-Vieksin ja laajemmin 

hankealueen  edustajana  tässä  vuoden  2012  lopulla  työnsä  päättäneessa  työryhmässä 

hankkeessa asetettujen laajakaistatavoitteiden toteutumisen hyväksi.

Kuhmon  kaupunginhallituksen  5.4.2011  asettaman  Laajakaista  kaikille  2015  -hankkeen 

paikallisen  työryhmän31 loppuraportin  suosituksen  ja  kaupunginhallituksen  päätöksen 

mukaisesti  päätti  Kuhmon  kaupunginvaltuusto  22.4.2013  valita  osuuskuntamallin 

28 http://www.tietokone.fi/artikkeli/uutiset/maailman_nopein_nettiyhteys_hurja_ennatys_tehtiin 

(22.2.2014).

29 http://byaservice.wordpress.com/2013/10/16/telefonoperatorerna-fortranger-shannons-teorem-

datadoktorn-nisse-husberg/ (22.2.2014).

30 http://www.pnas.org/content/early/2014/02/05/1400184111.abstract (22.2.2014).
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"perustaksi" Kuhmon valokuituverkolle Viestintäviraston rahoittamassa  Laajakaista kaikille  

2015 -hankkeessa. Ratkaisu on poikkeuksellinen koko Kainuussa. Wiexi Vie -hankkeen suora 

ja epäsuora vaikutus on ollut lopputuloksen kannalta merkittävä.

Jo  ennen  valtuuston  päätöstä  kokoontui  Kuhmossa  ryhmä  paikallisia  toimijoita, 

perustaakseen myöhemmin nimellä Kainuun Kuituosuuskunta rekisteröidyn osuuskunnan, 

joka valmistelisi ehdotuksen Kuhmossa toteutettavaa hanketta varten.

Pian  valmistelun  alettua  julkisti  Kainuun  ELY-keskus  maaseuturahaston  teemahaun 

kyläverkkojen  suunnittelun  ja  rakentamisen  tukemiseksi.  Iivantiiran  kyläyhdistyksen 

sihteerin, tutkija ja valokuituverkkoaktiivi Philip Donnerin ja Wiexi Vie -hankkeen käymässä 

neuvonpidossa  aiheesta  pidettiin  tähdellisenä,  että  teemahakuun  tulisi  osallistua 

tarkoituksenmukaisella  kyläalueella  ja  tavalla.  Tarkoitusta  varten  perustettiin  Luoteis-

Kuhmon  kyläverkko-osuuskunta.  Nähtiin,  että  teemahaku  vastasi  hyvin  kulmakunnalla  jo 

huomattavasti  aikaisemmin  asetettuja  erityisesti  palvelujen  saatavuutta  edistäviä  verkon 

toteuttamistavoitteita  kuten  kattavuutta,  se  tarjoaisi  mahdollisuuden  edulliseen  liittyjien 

maksuosuuteen, mikä tosin edellyttäisi hyvin suurta talkoopanosta, ja selvää oli sekin, että 

kyläverkon toteutuminen tukisi Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen toteutumista Kuhmossa 

pienentämällä Kainuun Kuituosuuskunnan ja kaupungin rahoitusvastuita kaupungin muiden 

kylien rakentamisessa.

Molemmat  osuuskunnat  on  rekisteröity  kaupparekisteriin  heinäkuun  2013  lopulla. 

Kyläverkko-osuuskunnan  ehdottamaa  Noste-hanketta  koskevan  tukipäätöksen  on  ELY-

keskus antanut marraskuussa 2013.

Kokonaisuutena  pitää  Wiexi  Vie  -hanke  osuuttaan  Kuhmon  valokuituverkkojen 

rakentamisedellytysten  edistämisessä  merkittävänä,  etenkin  kun  otetaan  huomioon 

toimenpiteessä  havaitut  tarpeettomatkin  arvokasta toteuttamisaikaa syöneet  vaikeudet32, 

joita on muun muassa jatkohankkeen väliraporteissa ja jo 1-vuotisen Wiexi Vie -hankkeen 

loppuraportissa esille tuotu.

Vuosanka

Ylä-Vieksin  kyläyhdistyksen  harjoittama  kyläläisten  etujen  ja  oikeuksien  sekä  ympäristön 

puolustaminen  Kainuun  prikaatin  ampuma-  ja  harjoitusalueeseen  Vuosankaan  liittyvissä 

suunnitelmissa  on nähtävä kaikin  puolin myönteisenä asiana. Kylä hitsautuu sen ansiosta 

lujemmin  yhteen  ja  kouliintuu  kansalaisvaikuttamiseen.  Hallinto  hioutuu  turvaamaan 

kansalaisten osallistumista ja  yhteiskunta saa riittävästi  testatun,  eli  parhaan mahdollisen 

lopputuloksen.  Jäljemmät  esimerkit  osoittavat,  että  kitkaista  se  on  ja  parempaan  pitäisi 

pystyä.

31 http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/cgi/DFRAME.PHP / 05.04.2011 Pöytäkirja (12.8.2012).

32 http://kafi.tutka.net/ku_paatokset/cgi/DFRAME.PHP, Kaupunginhallitus, pöytäkirja 26.06.2012, Pykälä 243 

(12.2.2014).
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Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet Wiexi Vie -hankkeessa neljä kertaa 

sen  toteutusaikana  järjestettyyn  Puolustusvoimien  koolle  kutsumaan  niin  sanotun 

Vuosangan yhteistyöryhmän puolivuosittaiseen kokoukseen.

Yhteistyön  tulokset  ovat  jääneet  vähäiseksi.  Vuosanka-ratkaisujen  haku  tapahtuukin 

kyläyhdistyksen  ja  viranomaistahojen  toimesta  muilla  foorumeilla.  Tässä  pidetään  silti 

yleisestä  kansalaisvaikuttamisen  esteiden  näkökulmasta  hyödyllisenä  hieman  tarkastella 

tapausta, jossa asia on osoittautunut vaikeaksi.

Yhteistyöryhmän  työn  mielekkyys  on  vieksiläisten  kannalta  vähintään  kyseenalaista. 

Työryhmä  voitaisiin  todeta  ilman  satunnaisia,  merkitykseltään  vähäisiksi  jääneitä 

tiedonvaihtoja lukuun ottamatta täysin tarpeettomaksi. On käynyt niinkin, että kokouksen 

isäntänä  toiminut  ja  Vuosangan  alueita  hallinnoiva  Metsähallitus  ja  asiassa  keskeinen 

Kainuun ELY-keskus eivät ole olleet  kokouksessa edustettuina.  Sitäpaitsi,  vaihdetut tiedot 

olisivat  aivan  yhtä  tuloksellisesti  olleet  jaettavissa  sähköpostitse,  jolloin  olisi  vältytty 

tarpeettomalta ajanhukalta ja huomattavilta matkakustannuksilta. Kokouksiin on jo vuosia 

osallistunut  Mikkelistä  matkustanut  sotilaslakimies  ja  usein  myös  puolustusministeriön 

edustaja.  Useimmiten  heidän  läsnäolosta  ei  ole  ollut  odotettua  hyötyä  vieksiläisille. 

Esimerkiksi,  aikaa  kului  vuosia,  ennenkuin  lopultakin,  monesti  toistettujen  tiedustelujen 

jälkeen,  antoi  sotilaslakimies  kokouksessa  vastauksen  vieksiläisille  tärkeään  kysymykseen 

koskien ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua Vuosangan toiminnanharjoittajaa. Työryhmän 

ajankäyttö  on  turhauttavaa,  hankkeen  käsityksen  mukaan  ilmeisen  tarkoitushakuisesti. 

Vieksiläisosallistujat  eivät  kaipaisi  enää  kertaakaan  esimerkiksi  PowerPoint-sulkeisia 

Puolustusvoimien  tehtävistä  Puolustusvoimista  annetun  lain  valossa.  Ne  on  jo  vuosia 

tunnettu eikä niillä ole mitään tekemistä vieksiläisten esittämissä ja kannaltaan tärkeimpinä 

pitämissä Vuosangan laillisuuskysymyksissä.

Ryhmän on määrännyt puolustusministeri Seppo Kääriäinen perustettavaksi jo tammikuussa 

2007.  Vastaavista  työryhmistä  muualta  Suomesta  oli  puolustushallinto  saanut  hyviä 

kokemuksia. Niissä on ollut kätevää suunnitella paineiden purkamisen hengessä jokseenkin 

merkityksettömiä  asioita  samalla  kun  toisaalla  on  laadittu,  hyväksytty  ja  vahvistettu 

maakuntakaavoja.  Kaavaselostuksissa  on  kokoontumiset  esitetty  pokkana  osallistamisina. 

Vieksiläisedustajat  ovat  pyrkineet  nostamaan  käsittelyyn  omassa  yhteistyöryhmässään 

kaikkein  kipeimpiäkin  ongelmia,  vaihtelevalla  menestyksellä  ja  tyypillisesti  monesti 

vaihtuneen puheenjohtajan vallan tai mielivallan rajoissa.

Työryhmän puheenjohtajaksi on ilmoittautunut kokousten alussa koolle kutsujan edustaja, 

mikä jo sinänsä on omituista kun kyseessä pitäisi olla yhteistyöryhmä. Omaan luokkaansa 

keskustelevuudessa  ja  vähintään  näennäisessä  objektiivisuudessaan  nostavat  vieksiläiset 

edustajat  tähänastisista  puheenjohtajista  nykyisen  Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, 

kenraalimajuri Sakari Honkamaan. Hanke suosittelee mahdollisia tulevia kokouksia johtaville 

neuvonpitoa kenraalimajurin kanssa kyläläisten käsittelystä.

Kokousmenettelyn  tasapuolisuus  ja  valmius  avoimuuteen  ovat  laskeneet  vieksiläisestä 

näkökulmasta  Wiexi Vie -hankkeen loppua kohti toistaiseksi alimmalle tasolleen.
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Kajaanissa  16.5.2012  pidetyssä  kokouksessa  esitti  puheenjohtaja  vastauksenaan 

kysymykseen ja suulliseen julkisen asiakirjan sisältötietopyyntöön, ettei Puolustusvoimissa 

olisi  tehty  päätöstä  tykistöammuntojen  keskeyttämisestä  Vuosangassa  huhtikuusta  2011 

lähtien, kuten oli tosiasiassa menetelty ja kyläyhdistykselle ilmoitettu, ja ettei näinollen olisi 

olemassa asiakirjaa, jossa esitettyyn asiantuntijamielipiteeseen päätös perustuisi. Kainuun 1. 

vaihemaakuntakaavan  2.  viranomaisneuvottelun  lakisääteisessä  muistiossa  todetaan 

Puolustusvoimien  edustajan  lausumana:  Vuosina  2010  ja  2011  koulutuksessa  on  ollut  

tykkikalusto,  jolla  ei  ole  voinut  ampua  Vuosangassa  ja  ammunnat  on  täytynyt  tehdä 

Rovajärvellä.  Mikäli  KAIPR:n  joukkotuotannon  edellyttämä  tykkikalusto  muuttuu  

pienempikaliiperisemmaksi  v.  2013,  ammunnat  palaavat  tältä  osin  Rovajärveltä  

Vuosankaan. On pidettävä ilmeisenä, että pyydetty asiakirja on olemassa.

Saman kokouksen puheenjohtaja totesi esitettyyn vieksiläiskysymykseen, ettei kokouksessa 

(eikä  siten  nähtävästi  myöskään  Puolustusvoimissa)  olisi  tarvetta  ottaa  kantaa  "jonkun 

Hollon" esittämiin seikkoihin koskien Natura-lainsäädännön soveltumista Vuosangan Natura 

2000  -alueille.  Tämä  joku  Hollo  on  sentään  Helsingin  yliopiston  ympäristöoikeuden 

emeritusprofessori Erkki J. Hollo, joka on työskennellyt pitkähkön ajan syksyyn 2010 saakka 

korkeimman hallinto-oikeuden neuvoksena. Läsnä ollut Maavoimien Esikunnan lakimies jätti 

puheenjohtajan  näkemyksen  kommentoimatta.  Puolustushallinnon  edustajien 

asennoitumisessa  direktiiviperustaisiin  Vuosangan  ympäristöasioihin  olisi  ilmeisesti 

parantamisen varaa.

Viimeksi on Wiexi Vie -hanke osallistunut 29.10.2013 Kainuun Prikaatissa Puolustusvoimien 

puolivuosittain  koolle  kutsumaan  niin  sanotun  Vuosangan  yhteistyöryhmän  kokoukseen. 

Koollekutsujalle  ja  muille  asianmukaisille  viranomaistahoille  Ylä-Vieksin  kyläyhdistyksen 

etukäteen  lähettämiin  viiteen  selvärajaiseen  kysymykseen33 odottivat  vieksiläisedustajat 

saavansa vastauksen.  Jo asiakohdan alussa esitti kokouksen puheenjohtaja kantanaan, että 

kysymykset olisi lähetetty liian myöhään, ja ohjeisti viranomaisedustajia, ettei kysymyksiin 

olisi  ollut  tästä  johtuen  tarpeellista  kokouksessa  vastata.  Puheenjohtajan  mukaan 

kysymyksiin  palattaisiin  "kuuden  kuukauden  kuluttua"  (nähtävästi  mahdollisessa 

seuraavassa kokouksessa). Kyseessä on viisi asianosaisen yhteisön viranomaisille esittämää 

yksilöityä kysymystä hankealueen väestön etujen ja Natura-luontoarvojen suojelun kannalta 

keskeisessä  asiassa.  Niihin  kohtuullisessa  ajassa  vastaamatta  jättämistä  on  pidettävä 

virheellisenä menettelynä. Suosituksesta huolimatta saivat vieksiläiset suullisen ja asiallisen, 

vaikkakin  epätyydyttävänä  pitämänsä  vastauksen  Kainuun  Liiton  suunnittelujohtajalta  ja 

toisen Metsähallituksen edustajalta. Jatkoselvittelyt ovat kyläyhdistyksen harkittavina.

Vuosankaseminaari II

Vuosankaseminaari  I  järjestettiin  18.6.2007  aiheena  Vuosangan  ja  Vieksin  muidenkin 

alueiden  esittäminen  Kainuun  maakuntakaavassa.  Seminaari  saavutti  hyvän 

yleisömenestyksen. Se kokosi onnistuneesti yhteen kaavan valmistelusta vastaavia ja muita 

asianmukaisia viranomaisia, kaavan osallisia ja muita asiasta kiinnostuneita monimutkaisen 

33 Julkinen viranomaisen asiakirja, sähköposti 24.10.201, lähettäjä: Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry, vastaanottaja: 

heidi.simila@mil.fi.
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asiakokonaisuuden  käsittelemiseksi.  Seminaari  antoi  kaavan  osallisille  ja  muille 

kiinnostuneille  mahdollisuuden  esittää  viranomaisille  ja  asiantuntijoille  heidän  mieliään 

askarruttavia  kysymyksiä.  Se  myös  antoi  viranomaisille  mahdollisuuden  kertoa 

näkökannoistaan  ja  perusteluistaan  osallisille  osallistamisen  hengessä.

Vuosankaseminaari  II  on päätetty jättää toteuttamatta.  On katsottu,  että asianmukaisten 

seikkojen  esille  tuominen  yleisölle  ja  julkisuus  eivät  toimenpiteen  toteuttamiseksi 

vaadittavan panostamisen arvoisesti  edistäisi  hankkeen tavoitteiden toteutumista asiassa, 

jossa  nähtävästi  ainoastaan  oikeudelliset  perustelut  voivat  tulla  huomioon  otetuiksi.

E.5. Luonto ja ympäristö

Toimenpiteet: 

Toimenpide 1: Luonnon ja ympäristön tilan kartoitus

Toimenpide 2: Arvokkaiden luontokohteiden dokumentointi

Toimenpide 3: Sinipyrstötapahtuma II (ja III)

Toimenpide 4: Vieksin ympäristö ruotuun

Toimenpide 5: Vieksin vesialueen kehittäminen

Toimenpide 6: Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvitys

Toimenpide 7: Metsäpeura ja Vieksi.

Toimenpide 8: Jätevesiasiat.

E.5.1 Luonto ja ympäristö ja niiden tila

Luonnon ja ympäristön tilan kartoitus

Vieksin  luonnon  ja  ympäristön  tilaa  on  kartoitettu  eri 

näkökulmista  useisiin  Wiexi  Vie  -osahankkeisiin 

sisältyneissä  toimenpiteissä.  Nämä  mahdollisimman 

objektiivisiksi  tarkoitetut  tulokset  ilmenevät  toisaalla 

loppuraportissa.

Alueen  imago  voidaan  nähdä  sen  yhtenä  kilpailukyvyn 

elementtinä  (Maaseutu  ja  hyvinvoiva  Suomi. 

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma...2009, 31). Viihtyisä 

ja laadukas asuin- ja elinympäristö on Maaseutupoliittisen 

kokonaisohjelman  (2009,  32)  mukaan  yksi  vahvimmista 

maaseudun kilpailukyvyn elementeistä. 

Hankkeessa  on  selvitetty  leikkimielisesti  muotoillulla, 

mutta  sisällöllisesti  kyläalueen  kehityksen  ytimeen  tähdätyllä  imagoselvityksellä  ihmisten 

mielikuvia  Vieksistä  yleensä  ja  sen  piirteiden  veto-  tai  työntövoimaisuudesta  verrattuna 

muuhun  Kuhmoon.  Vastaajia  on  pyydetty  arvioimaan  Vieksillä  sekä  sen  ympäristössä, 

maisemassa ja luonnossa tapahtuvia kyläalueen vetovoimaisuuteen vaikuttavia muutoksia.
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Kuva 62: Vieksille imagoa pitkälle 

tulevaisuuteen



Selvityksen  tuloksia34 on  esitelty  vieksi.fi  -sivustolla.  Vastauksia  saatiin  99  kappaletta. 

Vastauskaavakkeessa  ei  udeltu  henkilötietoja,  minkä  arvioitiin  etukäteen  olevan  järkevää 

vastausten  aitouden  ja  ylipäänsä  niiden  saamisen  kannalta.  Vastaukset  saivat  olla  niin 

subjektiivisia kuin vastaaja asiat  koki.  Jälkeenpäinkin arvioitaessa pidetään nimettömyyttä 

oikeana ratkaisuna. Selvityksessä ei ole pyritty noudattamaan tutkimukselta edellytettäviä 

kriteerejä  eikä  menetelmiä,  vaan  on  haettu  riittävää  tietoa  johtopäätösten  tekemiseksi. 

Tulos olisi joka tapauksessa tulkintaa. Tavoite on hankkeen näkemyksen mukaan toteutunut 

hyvin.

 Kuva 63: Vieksin kokonaisimago

Syrjäseutujen tulevaisuutta pidetään yleisen käsityksen mukaan synkkänä ja varmasti usein 

perustellusti. Vieksin vastaajien ylivoimainen enemmistö oli toista mieltä. Peräti 73 % heistä 

luonnehti Vieksiä kokonaisuutena myönteisesti. Takapajulana sitä piti (jokseenkin pakolliset) 

neljä vastaajaa ja loppujen mielestä Vieksi ei poikkea muusta Kuhmosta.

Vieksin luontoa pidettiin suuressa arvossa. Matkailun mahdollisuuksia piti  hyvinä yli  83 % 

vastaajista,  vaikka  alueen  syrjäisyyden  suuri  enemmistö  esteeksi  mainitsikin.  Luonto-  ja 

kylämatkailulle voidaan Vieksillä  katsoa olevan todella yllättävän myönteiset  edellytykset. 

Surkuttelusta on syytä pidättyä ja ryhtyä toimiin.

Vieksin toiminnasta oli myönteisen kuvan saanut 81 % vastaajista, kyläyhdistyksestä 88 % ja 

Wiexi  Vie  -hankkeesta  peräti  92,5  %  vastaajista.  Tulokseen  voivat  kaikki  vieksiläiset  olla 

tyytyväisiä,  ja  yrittää  vielä parempaa.  Selvän enemmistön mielestä (79 %)  julkisen sanan 

kirjoittelu Vieksistä parantaa Vieksi-kuvaa.

Metsähallituksen  toiminnan  näki  kolmannes  vastaajista  parantavan  ja  toinen  kolmannes 

huonontavan kuvaa Vieksistä. Samankokoinen joukko arveli, ettei vaikutusta ole suuntaan 

eikä toiseen. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen toiminta sen sijaan jakoi  mielipiteet 

selvästi. Vuosanka huonontaa kuvaa Vieksistä, sanoi yli 66 % vastaajista. Päinvastaista mieltä 

34 http://www.vieksi.fi/?p=7002 (9.2.2014).
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oli  17  %.  Loppujen  vastaajien  mielestä  ei  Vuosangalla  ole  merkitystä  Vieksi-kuvan 

muodostumisessa.

Kuva 64: Wiexi Vie -hankkeen imago

 

Monen mielestä Vieksin tilanne olisi nykyistäkin myönteisempi, jos alueella olisi tarjolla sote-

palveluita. Reilusti yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Vieksillä menisi paremmin, jos 

sillä  olisi  valta  ja  rahat  päättää  asioistaan.  Vieksin  kylät  ja  Iivantiira  haluavat  alueelleen 

toimivan aluelautakunnan,  jolla  nimenomaan tulisi  olla  rahat  ja  valta  järjestää palveluita 

paikallisesti. Lähes yhtä moni mainitsi valokuituverkon ja kyläterveydenhoitajan tärkeyden. 

Monet muutkin palvelut saivat suuren määrän kannattajia. Paikallisten asukkaiden vaatimiin 

uusiin avauksiin tulisi olla valmiutta.

Selvitys tukee Vieksin tulevaisuuden suunnittelua. On ilmeistä, että perusteellisemmallekin 

eri  puolilla  Kuhmoa  ja  Kainuuta  tehtävälle  vastaavalle  selvitykselle  on  suurta  tarvetta. 

Syrjäseutuja  koskevan  päätöksenteon  tulisi  perustua  nykyistä  enemmän  täsmätietoon 

syrjäseutujen ihmisten mielipiteistä.

Wiexi  Vie -hanke pitää selviönä,  että muualla raportissa tarkastellut yksittäiset luonto-  ja 

ympäristöaiheiset toimenpiteet ovat olleet vahvistamassa Vieksin imagoa. 

Vieksin  ympäristössä,  luonnossa  ja  maisemassa  tapahtuvien  haitallisten  muutossuuntien 

korjaamiseksi  on  hankkeessa  pyritty  vaikuttamaan  monin  tavoin.  On  tavattu  mm. 

Metsähallituksen,  Geologian  tutkimuskeskuksen  ja  Vieksillä  vaikuttavien  suuryritysten 

edustajia  yhteistyöhakuisesti  sekä  on  osallistuttu  Kainuun  maakunta  -kuntayhtymän 

(1.1.2013 alkaen Kainuun Liitto) kokoaman Kainuun ympäristöohjelma 2020:n valmisteluun. 

Valmistelussa  ja  työryhmätyöskentelyssä  on  muun  muassa  nostettu  esiin  Vieksille 

tunnusomaisen  metsäpeuran  merkitystä  ja  raakun  säilymisen  selvittämisen  tärkeyttä. 

Ylipäänsä on Wiexi Vie -hanke esittänyt olevan välttämätöntä, että julkinen päätöksenteko 

perustuu tosiasioiksi todennettuihin tietoihin myös ympäristöasioissa. Kyseenalaistettavissa 

olevaa suhtautumista perusteluilta edellytettävään laatuun osoitti hankkeen näkökulmasta 
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esimerkiksi  ympäristöohjelman  valmistelussa  sen yhdyskunta  -työryhmän35 puheenjohtaja 

vastatessaan perusteltuun epäilyyn Kainuun 1. vaihemaakuntakaavassa esitetyn Vuosangan 

ampuma- ja  harjoitusalueen melualueen perustumisesta  tosiasioihin.  Vastauksen mukaan 

"joku" melualuehan siinä on oltava. Se on totta, mutta viisi kirjainta ei riitä perusteluksi.

Arvokkaiden luontokohteiden dokumentointi

Vieksin luontokohteita ja  maisemanähtävyyksiä  on koottu matkailuesitteenäkin toimivaan 

Vieksin kylähakemistoon36 (ks. sivu 82) ja koeluonteisesti laadittuun Google Maps -karttaan37. 

Kohteista  monet  ovat  matkailullisesti  ja  virkistyksellisesti  kiinnostavia:  Sininen  polku, 

Kivijärven  kämppä  ja  luontopolku,  Koukkeron  ja  Ontojärven  hiekkarannat  ja  EU:n 

mahdollisesti  hienoin  Lampi-Vuosangan  lähes  100  lammen  pienvesitihentymä,  jonka 

lammista  15  kappaletta  kimaltelee  yksille  jalansijoille  Viidentoista  lammen  kukkulalle. 

Hankkeessa  on  myös  koottu  jo  olemassa  olevaan  sekä  hankkeessa  kerättyyn  tietoon  ja 

valokuviin  perustuva  yleisdokumentointi  Vieksin  suojelu-  ja  Natura  2000  -alueista,  joita 

esitellään muun muassa edellä mainitussa Google-kartassa.

Kyläympäristöt,  maisemat  ja  niiden  tila  ovat  merkittävä  kylien  vetovoimaan  ja  ihmisten 

hyvinvointiin  vaikuttava  tekijä.  Maaseutupoliittisen  kokonaisohjelman (2009,  11)  mukaan 

maaseudun  tehtävä  nyky-yhteiskunnassa  perustuu  maaseutuympäristöön  monipuolisena 

ihmisten hyvinvoinnin  lähteenä,  kansakunnan hyvinvoinnin välttämättömänä rakentajana. 

Ohjelman  mukaan  esimerkiksi  luonnonrauha  ja  matkailu-  ja  virkistyspalvelut  maaseudun 

35 http://sote.kainuu.fi/general/Uploads_files/Ymparisto/Yhdyskunta_tyoryhma.pdf (9.2.2014).

36 http://www.vieksi.fi/?page_id=4080 (9.2.2014).

37 http://www.vieksi.fi/?page_id=102 (9.2.2014).
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Kuva 65: Vieksin Kellopuro Kuva 66: Ontojärven 'Riviera' 

Hietaperässä



voimavarana  ja  mahdollisuuksina  ovat  tulevaisuudessa  yhä  tärkeämpiä  tekijöitä 

taloudellisessa kilpailukyvyssä ja hyvinvoinnin lähteitä.

Jokihelmisimpukka

Vieksi on rauhoitetun jokihelmisimpukan eli raakun arvioidun yhtenäisen levinneisyysalueen 

etelärajalla.  Lajin  löytyminen  olisi  siten  erityisen  arvokas  muun  muassa  kyläalueelle 

imagomielessä,  puhumattakaan  lajin  itseisarvosta.  Vieksin  vesistöissä  esiintyy  lajin 

elinkierrolle välttämätön lohikala, purotaimen, ja lajin esiintymisestä on varmentamattomia 

väitteitä.

Wiexi Vie -hanke on esittänyt tehtäväksi Vieksillä raakun esiintymisen inventointia Kainuun 

ympäristöohjelman  toimenpiteenä.  Raakkukannan  tilan  selvittäminen  on  huomioitu 

ympäristöohjelmassa  (2013,  23),  jossa  vuoden  2020  tavoitetilan  Pienvesiä  säilytetään  ja 

ennallistetaan toimenpiteenä esitetään: Selvitetään jokihelmisimpukan (raakku) levinneisyys  

Kainuussa  ja tehdään  kannan  hoitosuunnitelma. Raakun  väli-isäntänä  toimivan  lohen38 

kantaa  elvytetään. Onhan  valtakunnallisesti  merkittävien  luontoarvojen  säilyminen 

varmistettava  ja  otettava  huomioon  alueidenkäytössä  jo  Valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteidenkin mukaan (Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen 

kokonaisohjelma...2009, 10).

Kolmivuotisessa (1.6.2011–31.5.2014) yhteispohjoismaisessa hankkeessa39 toteutetaan myös 

Kainuussa toimia raakun suojelemiseksi samalla kehittäen uusia menetelmiä taantuneiden ja 

38 Lohella tarkoitettaneen ympäristöohjelmassa yleisesti lohikalaa, mukaanlukien purotaimen eli tonko.

39 http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/jokihelmisimpukka/Sivut/defau

lt.aspx (9.2.2014). 
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Kuva 67: Arvokas Niskajoen uittoränni Ylä-Vieksin Tulikankaalla



lisääntymiskyvyttömien  raakkupopulaatioiden  elvyttämiseksi  ja  uusien  esiintymien 

kartoittamiseksi.

Metsähallitus  on  selvittänyt  vuonna  2013  Kainuun  raakkutilannetta  muun  muassa 

sukelluksin40 ja toteuttaa samaan aihepiiriin kuuluvaa Kainuun helmenkalastajat -hanketta41. 

Marraskuussa  2013  on  Wiexi  Vie  -hanke  antanut  Metsähallitukselle  tietoja  Vieksin 

potentiaalisista  raakkupuroista  odottaen  näiden  kohteiden  sisällyttämistä 

tutkimusohjelmaan.  Ylä-Vieksin  kyläyhdistys  on  käynyt  kirjeenvaihtoa  näihin  uusiin 

selvityksiin osallistuvien johtavien asiantuntijoiden kanssa jo vuodesta 2009 lähtien.

Eräät mahdollisista Vieksin raakkupuroista virtaavat Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella 

ja  toiset  sieltä laskevissa  tonkovesistöissä.  Sijainnin ei  tulisi  vähentää selvityshalukkuutta. 

Viexi  Vie  -hallinnoijan  ja  -hankkeen  monivuotisten  Vuosanka-kokemusten  perusteella  on 

kuitenkin syytä pelätä, että purot jäävät tutkimatta.

Metsäpeura ja Vieksi

Kesällä 2013 valmistuneessa Kainuun ympäristöohjelmassa 202042 (2013,  21) esitetäänkin 

vuoden  2020  tavoitetilan  luonnon  monimuotoisuuden  kannalta  arvokkaimmat  alueet  on  

suojeltu  ja  metsäluonnon  arvokkaat  luontotyypit  ja  eliölajit  otetaan  huomioon  metsien  

käytössä ja luonnonhoidossa toimenpiteenä metsäpeuran elinvoimaisen kannan turvaamista 

Kainuussa  sekä  metsäpeuran  kannanhoitosuunnitelman  toteutumisen  seurantaa. 

Metsäpeurojen  lukumäärä  ja  sen  kehitys  on  asetettu  mittariksi  monimuotoisen  Kainuun 

tavoitteiden toteutumisen seurannassa (Kainuun ympäristöohjelma 2020 2013, 22-23).

Ympäristöohjelmassa (2013, 25) Kainuun metsäpeurakannan pienentymisen todetaan näyt-

tävän tasaantuneen. Tässä arvioinnissa ei, kuten ei muutenkaan ohjelmassa, ole otettu huo-

mioon vuonna 2013 suoritettujen lentolaskentojen tuloksia. Vuonna 2013 suoritettujen len-

tolaskentojen perusteella Kainuusta laskettiin 793 peuraa43 (Riista- ja kalatalouden tutkimus-

laitos  2013a).  Kanta  oli  vuonna  2013 lähes  viisikymmentä yksilöä  pienempi  kuin  vuonna 

2012, jolloin metsäpeuroja laskettiin olevan 840.

Ympäristöohjelmassa myös todetaan, että "metsäpeuroja on nyt jokseenkin saman verran 

kuin  1990-luvun alkupuolella" ja  viitataan infopaketin  alareunaan tehtyyn pylväsdiagram-

miin. Metsäpeurakannan kokoa ei ohjelmassa verrata 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun 

huippuvuosiin, jolloin Kainuussa oli  metsäpeuroja enimmillään noin 1700 yksilöä, yli kaksi 

kertaa runsaammin kuin nykyisin, vaan 10 vuotta sitä aiemmin vallinneeseen tilanteeseen. 

Ympäristöohjelman (2013,  25)  infopaketin pylväsdiagrammi metsäpeurojen määrästä Kai-

40 http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Tiedotteet2013/Sivut/kainuunraakkukantojaselviteta

an.aspx (9.2.2014).

41 http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Hankkeet/Rakennerahastohankkeet/kainuunhelmenkalastajat/Sivut

/default.aspx (9.2.2014).

42 http://files.kotisivukone.com/kainuunliitto.palvelee.fi/tiedostot/Maakuntasuunnittelu/Ymparisto/kainuun_

ymparistoohjelma_2020.pdf (9.2.2014).

43 http://www.rktl.fi/riista/hirvielaimet/metsapeura/ (9.2.2014).
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nuussa tosin sekin sisältää huomattavaa epätarkkuutta. Verratessa diagrammia Riista ja kala-

talouden tutkimuslaitoksen (2013a) vastaavaan taulukkoon⁴ voidaan havaita, että ympäris-

töohjelman diagrammin 2000-luvun alun pylväistä näyttäisi jääneen noin 200 yksilöä pois.

 

Vieksi  on Metsäpeuran maata.  Ajoittain on 

lähes  jokainen  Kainuun  metsäpeura  elellyt 

samanaikaisesti  Vieksillä.  Kuvasta  68 

nähdään,  että  vuonna  2010  lasketuista 

kainuulaispeuroista  yli  puolet  oli  Ylä-

Vieksillä.  Metsäpeura  on  yksi  Vieksin 

luontomatkailun vetovoimatekijöistä.

Yksivuotinen  Wiexi  Vie  -hanke  osallistui 

Metsästäjäliiton  Kuhmossa  kesällä  2011 

järjestämään  metsäpeuraseminaariin 

esityksen  pitäjänä.  Hanke  osallistui 

aktiivisesti  myös  seminaarin  jatkovaiheisiin 

pitäen  niissäkin  useita  esityksiä. 

Jatkohankkeessa osallistumista metsäpeuraa 

koskevaan  keskusteluun  ja  tiedonvaihtoon 

sekä  siihen  liittyviin  tilaisuuksiin  on  jatkettu.  Muun  muassa  on  pyritty  edistämään 

paikallisista  tarpeista  lähtevän  yhdistysvetoisen  Karelia  ENPI  CBC  -rahoitteisen 

metsäpeurahankkeen toteutumisen edellytyksiä. 
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Kuva 68: Vieksin osuus kaikista Kainuun metsäpeuroista, Kuvio STTK:n työvaliokunnan 

edustajille 13.11.2012 esitetystä diasarjasta
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Kuva 69: Kainuun metsäpeuratokat 2010



Tähän vieksiläistaustaisen Suomen Metsäpeuran puolesta ry:n hanketukihakemukseen antoi 

Pohjois-Pohjanmaan  liitto  kielteisen  päätöksen  hallinnollisen  tarkastuksen  perusteella44. 

RKTL:n  yhdessä  Metsähallituksen  Pohjanmaan  luontopalveluiden  ja  Karjalan 

tutkimuskeskuksen  biologian  laitoksen kanssa  toteuttama Karelia  ENPI  CBC  -rahoitteinen 

Rajat ylittävän yhteistyön vakiinnuttaminen metsäpeurakannan taantuman pysäyttämiseksi 

(Establishing the cross border cooperation to safeguard the declining wild forest reindeer 

population)  -hanke  on  sen  sijaan  parhaillaan  käynnissä45 (mm.  Riista-  ja  kalatalouden 

tutkimuslaitos  2013b).  Tässä  ei  sinänsä  ole  huomautettavaa,  mutta  vähäväkisten 

paikallistoteuttajien hanke-elämän ikäväntuntuisen lieveilmiön vuoksi tapahtumia pidetään 

tarpeellisena tarkastella lähemmin.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen riistakeskus järjestivät 17.11.2013 Kuhmo-

talon  Pajakka-salissa  kaikille  avoimen  yleisötilaisuuden  metsäpeurasta.  Tilaisuudessa 

esiteltiin  RKTL:n  ja  sen  yhteistyökumppaneiden  nähtävästi  edellä  viitattu  hanke  nimellä 

Metsäpeurakannan elvyttäminen -yhteistyö Venäjän  Karjalan  kanssa46.  Se  näyttää olevan 

lähes  puhdas  tutkimusprojekti.  Wiexi  Vie  -hankkeen  käsityksen  mukaan  ei 

tutkimusprojekteja olisi tullut kyseisen ohjelman rahoitettaviksi hyväksyä. Kun vielä otetaan 

huomioon ohjelmalle asetettu päätavoite:

The  main  objective  of  the  Karelia  ENPI  CBC Programme  is  to  increase  well-being  in  the  

programme area through cross-border cooperation.47,

ja  hankkeen  kuvaus,  näyttää  että  hankkeen  hyväksyminen  ENPI-ohjelmaan  voitaisiin 

erityisen hyvällä  syyllä  kyseenalaistaa,  vaikka  sen ja  Wiexi  Vie  -hankkeen  tavoitteet  ovat 

asiassa  osin  samansuuntaiset.  Kumpikin  pitää  tärkeänä  metsäpeurakannan  turvaamista 

elinkelpoisena.

Sen  sijaan  Suomen  Metsäpeuran  Puolesta  ry:n  hanketavoitteet  olisivat  toteutuessaan 

edistäneet Wiexi Vie -jatkohankkeen käsityksen mukaan erinomaisesti edelle lainattua ENPI-

päätavoitetta. Wiexi Vie suunnitteli tekevänsä asiassa hankeyhteistyötä ja edistävänsä siinä 

useiden omien toimenpiteidensä toteutumista. Mainitun yhdistyksen puheenjohtajana toimi 

tuolloin  silloinen  ja  nykyinen  Suomen  Metsästäjäliiton  Kainuun  piirihallituksen 

puheenjohtaja.  Vieksillä  koettiin,  että  puheenjohtaja  oli  haluton  edistämään  kyseistä 

yhdistyksen hankehakua. Hakemuksen allekirjoittikin siihen oikeutettu yhdistyksen silloinen 

sihteeri.  Metsästäjäliiton  Kainuun  piiri  toimii  nyt  yhteistyökumppanina  aloitetussa  RKTL-

vetoisessa hankkeessa. Olivatpa syy-seuraus -suhteet, asioiden tarkempi todellinen laita ja 

kyseisen  yhdistyksen  hakemuksen  mahdolliset  puutteet  tässä  tapauksessa  mitä  hyvänsä, 

herättää  tapahtumaketju  pohtimaan  hakijoiden,  erityisesti  viranomaishakijan  ja 

kansalaisvetoisen paikallistoimijan yhdenvertaisuutta kilpailullisessa hankehakutilanteessa.

44 http://ppohjanmaa.tjhosting.com/kokous/2013184-18-1085.PDF (4.12.2013). 

45 http://www.rktl.fi/riista/hirvielaimet/metsapeura/metsapeurakannan_elvyttaminen_yhteistyo.html 

(4.12.2013). 

46 http://www.rktl.fi/riista/hirvielaimet/metsapeura/metsapeurakannan_elvyttaminen_yhteistyo.html 

(4.12.2013). 

47 KARELIA ENPI CBC Programme Document 2007-2013

http://www.kareliaenpi.eu/asiakirjat/PD.pdf, s. 19 (4.12.2013). 
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Yleisellä  tasolla  on  pidettävä  välttämättömänä,  ettei  yhdenkään  paikallisten  toimijoiden 

vastikkeetta  alulle  ponnisteleman,  omaehtoisesti  valmisteleman  ja  viranomaisten  kanssa 

välttämättömistä  yhteistyö-  tai  hankehakusyistä  keskustellun  hankeidean  nähdä 

pulpahtavan  esille  myöhemmin  viranomaisvetoisena  hankkeena.  Missään  tapauksessa  ei 

paikallistoimijoiden kehittämää hanketta muistuttavan hankkeen toteuttajaosapuoleksi saa 

suunnitellakaan  hakeutua  muiden  tahojen  kanssa  viranomainen,  joka  neuvontaa 

paikallistoimijoille  aiemmin  ideavaiheessa  antaessaan  on  ilmoittanut  tulevansa  olemaan 

aikanaan  mukana  päättämässä  tuen  myöntämisestä  ja  jättänyt  kertomatta  omista 

hankeaikomuksistaan.

Voidaan  tehdä  vakavaa  vahinkoa  harvaan  asutun  maaseudun  ja  alueellisen  hyvinvoinnin 

kehittämiselle,  jos  sellaisen  edistämiseen  tarkoitetuilla  määrärahoilla  tuetaankin 

viranomaisen  tavanomaista  tehtävää,  täytetään  viranomaisen  talousarvion  aukkoja,  tai 

varsinkin  jos  viranomainen  tai  muu  vahva  toimija  "kaappaa"  itselleen  kansalaistasolla 

vaivalla työstetyn hankeaihion.

ENPI  CBC  -selvittämistoimia  on  käsitelty  sivuilla  53-55  kohdassa Kansalaisvaikuttamisen  

tuotteistaminen, Kokemuksia kainuulaisesta kansalaisvaikuttamisesta. Selvittelyssä on jäänyt 

tekemistä.

Sinipyrstö

Hankkeessa  on  tehty  työtä  Vieksille  tunnusomaisen  sinipyrstön  eli  Siperian  taikalinnun 

eteen. Sinipyrstö on Suomessa harvinainen lintulaji, monien bongareiden unelmakohde. Se 

on  erittäin  vaativainen  ympäristönsä  suhteen.  Elinpaikoiksi  kelpaavat  lähinnä  vanhaa 

kuusikkoa kasvavat vaaranrinteet.

Wiexi  Vie  -hankkeessa  pidettiin  Sinipyrstötapahtuma  I  kesällä  2011  lajin  asiantuntijanx48 

johdolla.  Linnusta  ei  silloin  saatu  Vieksin,  Sotkamon  ja  Ristijärven  rajamailla  sijaitsevalle 

Havukkavaaran  reviirille  (Veikko  Huovisen  ja  Konsta  Pylkkäsen  "Havukka-aho")  tehdyllä 

maastokäynnillä  havaintoa.  Kesällä  2012  järjestettiin  Sinipyrstötapahtuma  II  samoilla 

seuduilla ja samalla suunnalla sijaitsevalla Valkeisjärven Natura 2000 -alueella. Tällä kerralla 

Havukkavaarassa49 saatiin  selvä  asiantuntijan  varmistama  äänihavainto.  Kolmatta 

tapahtumaa ei onnistumisen johdosta järjestetty. 

Edellytyksiä  sinipyrstötapahtuman  kehittämiseksi  vuosittain  toistuvaksi,  aiheen 

laajentamiseksi  muuhun  eläimistöön  ja  sen  kytkemiseksi  muihin  Vieksin  tapahtumiin  ja 

yritystoimintaan  on  selvitetty.  On  ilmeistä,  että  sinipyrstö  on  tärkeä  laji  Vieksin 

luontomatkailun  edellytysten  kannalta.  Metsähallituksen  suojelubiologi  Ari  Rajasärkän 

mukaan  lajin  reviirejä  on  Vieksillä  muuallakin,  Kostamustien  alittavassa  Härmänkylän 

48 Suojelubiologi Ari Rajasärkkä, luontopalvelut, metsähallitus

49 http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&srs=EPSG%3A3067&y=7133342&x=585733&lang=fi 

(13.8.2012).
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Syvänorossa  jopa  kaksi.  Myös  lähiseudulta  Iivantiiran  Hirvivaarasta  on  havainto.  Palkittu 

iivantiiralainen luontokuvaaja Ville Heikkinen on linnun päässyt kuvaamaankin.

Kirjailija  Veikko  Huovinen  ja  hänen  luomansa  Konsta  Pylkkänen  taivalsivat  polkuja  pitkin 

Kontiomäen  suunnasta  Ylä-Vieksin  kautta  savottaan  Lentualle.  Konsta  nakkasi  repun 

selkäänsä Havukkavaarassa, jonne Konstan Havukka-aho sijoittuu. Sinipyrstöllä ja Huovisella 

on ollut  sama maku ympäristön suhteen!  Edellytyksiä  perustaa Havukkavaara  -aiheeseen 

liittyvänä "Konstan Polku"  ja  asianmukaisia  tapahtumia  tai  toimintaa  on  selvitetty  muun 

muassa  kesäkuussa  2012  Suomussalmella  järjestetyssä  hankkeen  ja  Metsähallituksen 

luontopalvelujen  välisessä  tapaamisessa.  Puistonjohtaja  Kerttu  Härkönen,  joka  toimii 

aiheeseen sopivasti  Veikko  Huovisen nimikkoseura r.y.:n50 johtokunnan  puheenjohtajana, 

piti  toteuttamiskelpoisena  lähinnä  aiheeseen  liittyvän  tapahtuman  kehittämistä.  Polun 

perustamista  hän  ei  ainakaan  oikopäätä  kustannussyistä  kannattanut.  Wiexi  Vie  -hanke 

suosittelee,  että Metsähallituksessa  ja  Vieksillä  jatketaan aiheen kehittelyä  ja  tilaisuuden 

tullen ryhdytään toimenpiteisiin.

E.5.2 Vieksin ympäristö ruotuun

Hankkeessa  alueen  asukkaita  on  aktivoitu  elinympäristönsä  epäkohtien  korjaamiseksi, 

ympäristön tilan ja virkistäytymismahdollisuuksien parantamiseksi sekä kestävän kehityksen 

edistämiseksi. Ympäristön kunnostustöitä on toteutettu muun muassa Koskenmäen koulun 

ja kyläkaupan ympäristöissä  sekä Hyrynsalmentien ja Kellojärventien alueilla, merkittävältä 

osaltaan  talkootyönä.  Hankkeen  toimesta  on  järjestetty  myös  Vesantalon  ympäristöä 

kunnostaneet  ympäristötalkoot  sekä  metalliromunkeräyskampanja51 ja  roskaantumisen 

50 http://www.nimikot.fi/nimikkoseurat/veikko-huovinen/ (12.1.2012).

51 http://www.vieksi.fi/?p=5720 (9.2.2014).
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juliste



vähenemiseen tähdännyt kampanja,  jotka toteutettiin  osittain  talkootyönä.  Toteutettujen 

toimenpiteiden  myötä  Vieksin  ympäristö,  vetovoima  ja  hyvinvointi  ovat  kohentuneet  ja 

ympäristön tilan merkitys sisäistetään aiempaa paremmin. 

Luonto- ja ympäristöaiheisina tapahtumina on järjestetty myös muun muassa Sinisen polun 

hiihto,  yrtinpoimijakoulutus  ja  kaksi  kyläkävelyä,  joissa  tutustuttiin  mm.  Halmevaaran, 

Vuosanganvaaran, Huuhilonvaaran/Huuhilonharjun ja Kuusamonvaaran komeisiin näkymiin 

ja  kaukomaisemiin.  Tapahtumat  ovat  tehneet  Vieksin  luontokohteita  tunnetuksi  paitsi 

kyläläisille  myös  tapahtumiin  osallistuneille  kuhmolaisille  ja  matkailijoille.  Ne  ovat 

vahvistaneet  uskoa  Vieksin  mahdollisuuksiin  toimia  luonto-  ja  kylämatkailukohteena  (vrt. 

osahanke 6 toimenpide 1, s. 77-79), toimineet esimerkkeinä ja ideoiden tuottajina edistäen 

näin  myös  taloudellisen  toimeliaisuuden  edellytyksiä  (osahanke  6)  sekä  keinoina  löytää 

yhteistyökumppaneita.

Kyläkävelyiden järjestämisessä MARU-hankkeen kanssa tehtyä yhteistyötä on maisema- ja 

ympäristöasioissa  jatkettu  kyläkävelyiden  jälkeenkin.  MARU-hankkeen 

seurannaisvaikutuksena ja ELY-keskuksen asiantuntijan suosituksesta on Wiexi  Vie -hanke 

esittänyt  kesällä  2013  koko  Vieksin  vesireittiä  maakunnallisesti  arvokkaaksi  maisema-

alueeksi  Kainuun  ja  Etelä-  ja  Keski-Lapin  arvokkaiden  maisema-alueiden 

täydennyskartoituksessa.  Rohkea  ja  laajuudeltaan  poikkeava  ehdotus  ei  mennyt  läpi 

ensimmäisellä kerralla52.

52 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Maisemat_Ruotuun/Maakuntien_parhaat_maisemat (9.2.2014).
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Kuva 72: MARU-kyläkävelyllä 11.8.2012 Vuosanganvaaralla



Ympäristötöissä  on  edistetty  ns.  yty-töiden  (työllistävät  ympäristötyöt)  tarjontaa 

vieksiläisille ja muillekin. Alkuperäisen 1-vuotisen Wiexi Vie -hankkeen aikana Kainuun ELY-

keskukselta  ja  Kuhmon  kaupungilta  haettua  yty-rahoitusta  ja  -työvoimaa  on  päästy 

hyödyntämään  jatkohankkeen  aikana  rakennettaessa  Vesantalolle  tyylikkäät  puucee  ja 

grillikatos.  Näin  ovat  yty-työt  tuoneet  lisärahoitusta  Vesantalon  kunnostushankkeeseen 

(osahanke 2).

Vieksin vesialueen kehittäminen

Kainuun ELY-keskus on toteuttanut Vieksin vesialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuonna 

2011  yhteistyökumppaninaan  Vieksin  osakaskunta.  Yksivuotinen  Wiexi  Vie  -hanke  on 

osallistunut  yhteistyöhön.  Wiexi  Vie  -jatkohankkeen  suunnitelmaa  laadittaessa  käytössä 

olleista tiedoista poiketen vesialueen kehittäminen ei ole ELY-keskuksen toimesta jatkunut 

Vieksillä  vuonna 2012,  eikä Vieksin vesialueen käyttö-  ja  hoitosuunnitelman toteutus  ole 

tiettävästi laajentunut Metsähallituksen Vieksillä hallinnoimiin vesiin.

Jätevesiasiat

Hankkeessa on suoritettu vuonna 2016 voimaan astuvan jätevesiasetuksen toimeenpanoon 

liittyvää  neuvontaa  ja  koulutusta  järjestämällä  aiheesta  tiedotustilaisuus  Härmänkylässä 

syksyllä  2012  yhdessä  Kainuun  Nuotan  Kainuun  jätevesihankkeen  ja  Kainuun  maakunta 

-kuntayhtymän  Haitalliset alkuaineet  Kainuun kaivovesissä -hankkeen (ns. kaivovesihanke) 

kanssa. 

Tilaisuus toimi jatkumona kaivovesihankkeen kanssa Wiexi Vie:n ensimmäisen hankevuoden 

aikana alkaneelle yhteistyölle,  jossa Wiexi  Vie -hanke kartoitti  ja  ilmoitti  hankealueeltaan 

kaivoja tutkimukseen mukaan aktiivisesti ja kattavasti. Härmänkylässä järjestetyssä kaivo- ja 

jätevesitilaisuudessa  saatiin  jätevesiasetus-koulutuksen  lisäksi  tietoa  kaivovesihankkeen 

tuloksista, kainuulaisten kaivojen vedenlaadusta ja kaivojen kunnostuksesta. Tuloksena on 

ollut myös useita talouksien jätevesisuunnitelmia.
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Kuva 73: Härmänkylän jätevesipäivä syksyllä 2012



E.5.3 Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvitys

Vieksin  alueen  erityiset  maatiais-  ja  perinnekasvit  on  selvitetty.  Painopiste  on  ollut 

koristekasveissa. Hyötykasveista mielenkiinto on kohdistettu lähinnä hedelmäpuihin, joista 

omenapuut  ovat  Vieksille  ominaisimpia.  Asiaa  on  tarkasteltu  myös  puutarha-  ja 

pihakulttuurin näkökulmasta, mikä liittyy vahvasti Vieksin perinneasiaan.

Puutarhatuotannon  odotetaan  hyötyvän  merkittävästi  ilmastonmuutoksesta.  (Manner-

Suomen  maaseudun  kehittämisohjelma  2007-2013  (2007).  Tähän  viittaavat  osaltaan 

hankkeessa  uudemmasta  kasviharrastuksesta  saatujen  kokemusten  kartoitustulokset. 

Kerätty aineisto on hyödynnettävissä alueella kasvivaihtoa ja muuta levitystä kehitettäessä, 

haettaessa  kaupallistamiskelpoisia  kantoja  lisäykseen  ja  edistettäessä  puutarha-  ja 

pihakulttuuria.

Toimenpiteen  vetäjänä  muiden  kuin 

puuvartisten  koristekasvien  osalta  on 

toiminut puutarhuri, FM Marjukka Piirainen. 

Koristekasviselvityksessä  on  keskitytty 

koristekasveihin,  mutta  samalla  on  kerätty 

havaintoja  myös  hedelmäpuista  ja 

marjakasveista.  Omenapuiden  suuri  määrä 

hankealueella  on  yllättänyt. 

Vuosangankylältä  on  löytynyt  kaksi  1930-
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luvulta peräisin olevaa puuta ja Hyrynsalmen puolelta useita vanhoja siemenlisättyjä puita. 

Nuorempia omenapuita on useissa paikoissa, joukossa myös yksi kaupallisia mahdollisuuksia 

omaava siemenlisätty puu. Myös kirsikka- ja luumupuita on löytynyt muutamia.

Vanhoja,  1930-  ja  40-luvuilta  peräisin  olevia  punaherukkapensaita, 

jotka tuottavat edelleen satoa, on alueella lukuisia. Lisäksi on löytynyt 

kahta vanhaa kellanvihreää karviaislajiketta,  joista toista ei  ole enää 

nykyään myynnissä.

Alueella pisimpään kasvatetuiksi pensaiksi ovat osoittautuneet pihlaja-

angervo,  juhannusruusu  ja  pihasyreeni.  Myös  koiranheittä  ja 

villiruusuja  on  siirretty  luonnosta  useille  pihoille.  Muita  tavallisia 

vanhoja  pensaita  ovat  kurtturuusu,  rusopajuangervo  ja  yleisimmin 

aitana  käytetty  siperianhernepensas.  Myös  punalehtiruusua  oli  ollut 

alueella jo 1930-luvulla.

Vanhoista  pensaista  erikoisin  löytö  on  1930-luvulta  peräisin  oleva 

mustialanruusu, joka on alkuaan istutettu Hietaperän Vehkaniemelle. Sieltä se on siirretty 

toiseen paikkaan,  jossa  se kasvaa edelleen,  vaikkakin  melko pienikokoisena. Ruususta on 

juurrutettu pistokkaita Palstalan puutarhalla ja niitä on istutettu hankkeen taimikokoelmaan, 

mikä edesauttaa kannan säilymistä.

Pihlajien,  koivujen  ja  tuomien  ohella  on  hankealueen  pihoilla  kasvanut  jo  pitkään 

sembramäntyjä ja lehtikuusia. Jaloista lehtipuista yleisin on vaahtera, jota on tuotu alueen 

pihoille eri aikoina, eri puolilta maata ja vaihtelevalla menestyksellä. Vuosangan Rasilta on 

löytynyt luonnonvarainen vaaleanpunakukkainen tuomi. Asiasta on oltu yhteydessä Oulun 

yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Tuomea pyritään lisäämään Palstalan puutarhalla.

Pisimpään kasvatettuja perennoja alueella ovat ruskolilja, lehtoakileija ja idänunikko, joista 

kaikista on saatu vanhat kannat talteen. Muita yleisiä ja/tai pitkään kasvatettuja perennoja 

ovat  muun  muassa  tarhaukonhattu,  maatiaisasteri,  herttavuorenkilpi  ja  harjaneilikka. 

Hankkeen aikana on löytynyt myös vanha pionikanta (ilmeisesti Edulis Superba) sekä vanha 

kerrottu narsissi. Maatiaisdaaliaa eli joriinia löytyi useita erilaisia kantoja, joista vanhin on 

säilynyt alueella yli 70 vuotta. Selvityksessä on muun muassa löydetty Vuosangankylältä, Ala-

Vieksiltä ja Hyrynsalmen Tapaninkylältä arvokkaiksi arvioituja jopa 80-vuotiaita omenapuita. 

Arvioinnit on suorittanut alan asiantuntija, hirvensalmelainen pomologi Anssi Krannila, joka 

on suositellut kantojen säilyttämistä ja lisäämistä. Toimenpiteinä on suoritettu muun muassa 

pölytyskokeita ja varttamista kasvupaikoilla ja Vieksillä Korpijärven puutarhassa sekä lisäksi 

kasvihuonekokeiluja kuhmolaisessa Palstalan puutarhassa.

Wiexi Vie -hankkeessa on alueen vanhoista kasveista kerätty ja juurrutettu taimia kantojen 

säilyttämiseksi  alueella.  Kasvit  on  koottu  näyteistutukseksi  ja  kasvipankiksi  Korpijärven 

puutarhaan53,  josta  osoitteessa  Hiidentauksentie  59  huolehtii  paikallinen  kasviharrastaja, 

Wiexi  Vie  -hankkeen  hankepäällikkö.  Näyteistutukselle  on  varattu  kuorimurskeella 

53 http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?

e=599844&n=7134646&scale=2000&lang=fi&mode=rasta (25.2.2014).
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päällystetty aurinkoinen lohko, jonka kasvualustassa on noin metrin syvyydeltä läpäisevää ja 

humuspitoista koneellisesti sekoitettua multaa. Lohkon pinta-ala on noin 20 m2, josta puolet 

on toistaiseksi otettu käyttöön. Monet lisäyslähteistä on kerätty niiden ollessa häviämisen 

partaalla.

Vuosangankylältä on selvityksessä löytynyt kaksi lähes 80-vuotiasta omenapuuta, Kiviahosta 

ja Rasilta. Hedelmien vertailu syksyllä 2013 osoitti,  että puut ovat selvästi erilaisia. Tämä ei 

silti sulje pois mahdollisuutta, että niiden kulkureitti alueelle olisi sama, koska siementaimien 

ominaisuudet vaihtelevat.

Pomologi Anssi Krannila on tutkinut Kiviahon omenapuusta lähetetyt näytteet syksyllä 2012 

ja  todennut,  että  kyseessä  ei  ole  mikään  aiemmin  tunnettu  lajike.  Hedelmät  ovat 

talousomenina  käyttökelpoisia.  Erikoinen  piirre  hedelmissä  oli  siementen  puuttuminen. 

Krannilan mukaan puu on lisäämisen arvoinen Pohjois-Suomen alueella.

Omistajalle  on annettu kalkitus-,  lannoitus-  ym. ohjeita,  joiden mukaisesti  hän jo syksyllä 

2012  on  istuttanut  lähistölle  nuoria  omenapuita,  jotka  mahdollisesti  toimivat  tulevina 

vuosina pölyttäjinä.  Kukkien  pölyttyminen parantaisi  todennäköisesti  hedelmien kokoa  ja 

mahdollisesti myös makua.

Kesäkaudella  2013  puulle  on  suoritettu  erilaisia  koetoimenpiteitä.  Puuhun  varrennettiin 

keväällä  2013  toisten  omenalajikkeiden  versoja,  minkä  tavoitteena  oli  saada  puuhun 

tulevaisuudessa  ristipölytyksen  mahdollistavia  kukkaoksia.  Vartteet  eivät  kuitenkaan 

lähteneet  kasvamaan,  mihin  todennäköisesti  vaikutti  pian  varttamisen  jälkeen  alkanut 

poikkeuksellisen lämmin hellejakso. Kukinta-aikaan osa kukista pölytettiin muualta tuodulla 

siitepölyllä. Pölytettyihin oksiin kehittyi vain muutamia hedelmiä, joissa ei ollut havaittavissa 

selkeää eroa pölyttämättömiin hedelmiin.

Piirainen  on  vastannut  myös  suunnitelmanmukaisesta  hyvin  rajallisesta  vanhat  pihat 

-selvityksestä,  jossa  on  kartoitettu  hankealueen  vanhoja  kasveja  ja  puutarhaviljelyn 

varhaisvaiheita. Selvittäjä voi hyödyntää keräämäänsä aineistoa perinnetutkimuksen piiriin 

kuuluvassa valmisteilla olevassa väitöstyössään Itä-Suomen yliopistossa.
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Hietaperän ja Ala-Vieksin alueella on useita pihoja, joihin on tehty pihasuunnitelma jo 1930-

luvulla.  Näillä  pihoilla  on ollut  mm. hiekkakäytäviä,  leikattuja pensasaitoja,  lehtimajoja ja 

keinuja.  Edistyksellisimmät  pihat  ovat  sijainneet  alueella,  jossa  on  ollut  parhaat 

kulkuyhteydet. Kuitenkin myös tiettömien taipaleiden taakse on viety erikoisiakin kasveja, 

kuten  omenapuita  Vuosankaan  1930-luvulla.  Pääsääntöisesti  hankealueen  pihat  ovat 

kuitenkin tuolloin olleet tyypillisiä  1900-luvun taitteen kuhmolaispihoja,  joissa ei ole ollut 

juuri kasvillisuutta.

Ensimmäisiä  pihasuunnitelmia  ovat  alueella  tehneet  Maamiesseuran  kotitalousneuvojat, 

jotka  ovat  levittäneet puutarhatietoutta etenkin  Maatalousnaisten toiminnan välityksellä. 

Neuvojien  ohella  on  hankealueelle  tuonut  puutarhatietoutta  ja  kasveja  osa 

kansakoulunopettajista,  joiden  joukossa  on  ollut  joitakin  erityisen  innokkaita 

puutarhaharrastajia. 4H-järjestö on levittänyt tietoa kasvisten viljelystä ja käytöstä lapsille 

suunnattujen  maatalouskerhojen  avulla. Mielenkiintoisena  yksityiskohtana  todetaan,  että 

pihakulttuurin myöhempää kehittymistä voi tarkastella muun muassa monen vieksiläiskodin 

seinää komistavista ilmavalokuvista.

Puuvartisten  koristekasvien  menestymistä  ja  kokeilua  on  selvittänyt  Wiexi  Vie 

-hankepäällikkö  puuvartisten  kasvien  tutkimuksen  (dendrologian)  harrastajana  ja 

puulajipuiston (arboretumin) kehittäjänä. Pääosa alueelta löytyneistä selvityksen kannalta 

mielenkiintoisista puuvartisista kasvaa Korpijärven puutarhassa, mutta monesta muustakin 

pihasta sellaisia on löytynyt. Tulokset ovat hyvinkin yllättäviä, enimmäkseen myönteisesti. 

Hankealueella  näyttävät  pärjäävän  parhaimmillaan  vähintään  kohtalaisesti  ja  osin 

erinomaisesti muun muassa metsätammi (Quercus robur),  Jalavat (Ulmus), metsävaahtera 

(Acer  platanus),  kestävimmät  saarnilajit  (Fraxinus)  ja  monet  seudulla  harvoin  kasvatetut 

havukasvit, kuten japaninlehtikuusi (Larix kaempferi). Alueelta löytyy hyvin viihtyvinä myös 

monia  pensaita,  alppiruusuja  (Rhododendron),  jasmikkeita  (Philadelphus,  todennäköisesti 

'Tähtisilmä')  ja  mahonia  (Mahonia  aquifolium).  Vieksin  olosuhteissa  ovat  kasvin  kestävä 

alkuperä ja suotuisa kasvupaikan pienilmasto ratkaisevan tärkeitä onnistumiselle.

Kun vieksiläisiä kokemuksia verrataan alan kirjallisuudessa54 esitettyihin tietoihin kasveille 

annetuista  menestymisvyöhykkeistä55,  nähdään,  noudattaen kohtuullista varovaisuuttakin, 

että  Vieksin  menestymisvyöhykettä  vastaavissa  ja  luonnollisesti  sitä  hieman 

edullisemmissakin  olosuhteissa  voidaan  kasvattaa  huomattavasti  monipuolisempaa 

puuvartisten  kasvien  valikoimaa  kuin  yleisesti  uskotaan  ja  suositellaan.  Hankkeessa  on 

arvioitu,  että  myös  pohjoisessa  julkisessa  viherrakentamisessa  voitaisiin  lajivalikoimaa 

huomattavasti monipuolistaa, vaikka kestävyysvaatimukset ovatkin siellä korkeammat kuin 

joskus kotiharrastajilla. Sorbifolialle56, Dendrologian seuran neljännesvuosittain ilmestyvälle 

aikakauslehdelle  on  annettu  pyynnöstä  julkaisulupa  toimenpiteessä  kerättyihin 

puuvartiskokemuksiin  perustuvalle  selostukselle,  joka  on  toimitettu  seuralle  tiedoksi  sen 

yleisessä  kyselyssä.  Toimitus  on  ilmoittanut  suunnittelevansa  artikkelin  julkaisemista 

alkuvuonna 2014.

54 mm. Hämet-Ahti, L., Palmén, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P. M. A. (toim.) 1992: Suomen puu- ja 

pensaskasvio. 2., uudistettu painos. 373 s. Dendrologian Seura – Dendrologiska Sällskapet r.y., Helsinki 

55 http://ilmatieteenlaitos.fi/kasvuvyohykkeet (3.12.2013).

56 http://www.dendrologianseura.fi/sorbifolia/sorbifolia (3.12.2013).
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Erityistä  huomiota  on  herättänyt,  että  kärhöjen  (Clematis)  jalo-  ja  loistokärhölajikkeet 

näyttävät menestyvän mainiosti alueella, vaikka näitä köynnöksiä yleensä suositellaan vain 

eteläisimpään  Suomeen  ja  jopa  sinne  varauksin.  Samansuuntaisista  kokemuksista  on 

hankkeessa  kuultu  myös  Kuhmon  keskustasta.  Havainnon  arvoa  nostaa  kärhöjen 

koristeellinen,  suorastaan  eksoottinen  kasvutapa  sekä  mainittujen  lajikeryhmien  runsas, 

näyttävä, värikäs ja pitkään jatkuva kukinta loppukesällä, jolloin puutarhan kukinnan huippu 

on jo muuten mennyt ohi.

Toimenpiteessä  on järjestetty  yksi  puutarhaan liittyvä tapahtumapäivä  Ala-Vieksillä,  neljä 

Ylä-Vieksillä  ja  kuudes  yhteistyössä  Kuusamonkylällä. Puutarhan  ja  puutarhanhoidon 

merkitys hyvinvointiin oli aiheena ensimmäisessä, Portti auki kotipuutarhaan -hyvinvointi- ja 
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puutarhatapahtumassa57 kesällä  2012.  Sitä  seurasi  neljä  puutarhapäivää  vieksiläisessä 

Korpijärven  puutarhassa.  Molempien  vuonna  201258 pidettyjen  ja  30.6.201359 järjestetyn 

kohderyhmänä olivat lähinnä hankealueen asukkaat ja teemoina niin puutarhaharrastus kuin 

hyvinvointikin.  Neljäs  pidettiin  4.8.201360 osana  valtakunnallista  Avoimet  puutarhat 

-puutarhapäivää, missä ensisijaisina tavoitekohderyhminä olivat harrastajat ja ammattilaiset. 

Lisäksi Wiexi vie -hanke on järjestänyt Pyhäpihlaja ry:n ja Kuusamonkylän kyläyhdistys ry:n 

kanssa  Vielä  on  kesää  jäljellä  -puutarha-,  taide-  ja  maisemointipäivän  Kuusamonkylän 

Pihlajassa  [Kostamustie  2010]  11.8.2013.  Tapahtumassa  oli  mahdollisuus  tutustua 

kuvataiteilija, puutarhuri Urho Kähkösen puutarhaan, taidenäyttelyyn sekä lampaiden avulla 

suoritettuun  kulttuurimaisemointiin.  Kahteen  opastettuun  puutarhakierrokseen  osallistui 

yhteensä 90 henkilöä. Marjukka Piirainen kertoi Wiexi Vie -hankealueen vanhoista kasveista. 

Tapahtumassa oli myös taimenvaihtopiste.

Wiexi  Vie  -puutarhoissa 

järjestetyissä  tapahtumissa  on 

käynyt  yhteensä  noin  600 

vierasta.  Alueella  on  virinnyt 

kiinnostusta  ilmenneen 

kysynnän  hyödyntämiseen 

kaupallisesti.  Pitkäjänteisten 

toimien seurauksena on yleinen 

kiinnostus  puutarha-aiheeseen 

voimistunut  paikallisesti  ja 

harrastaminen jo lisääntynyt, ilahduttavasti miestenkin keskuudessa. Ehkä kiinnostusta on 

aikaisemmin osin piiloteltu. Myös hyvinvoinnin lisääntyminen on ilmeinen seurausvaikutus, 

vaikkei sitä ole hankkeessa selvitettykään.

E.6. Taloudellisen toimeliaisuuden edellytysten edistäminen

Toimenpide 1: Vieksi kylä- ja luontomatkailukohteena

Toimenpide 2: Yhteistyöhankkeet

Toimenpide 3: Vieksin ideat & keksinnöt

Toimenpide 4: Vieksin Konepooli

E.6.1 Vieksi kylä- ja luontomatkailukohteena

Wiexi  Vie -hanke on edistänyt  taloudellisen toimeliaisuuden edellytyksiä Vieksillä  lukuisin 

tavoin.  Matkailun  osalta  toimet  on  suureksi  osaksi  integroitu  muihin  hankkeen 

toimenpiteisiin, joista esimerkinomaisina mainittakoon järjestetyt kylätapahtumat ja niistä 

hankittu  tieto,  matkailuaihe  uusissa  hankeideoissa  ja  kansalaisvaikuttamisen  osioon 

57 http://www.vieksi.fi/?p=1099 (9.2.2014).

58 http://www.vieksi.fi/?p=1086 (9.2.2014).

59 http://www.vieksi.fi/?p=5717 (9.2.2014).

60 http://www.vieksi.fi/?p=5843 (9.2.2014).
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sisältynyt  toiminta  matkailun  edellytysten  parantamiseksi.  Vieksillä  on  hankkeen  aikana 

majoittunut  lukuisia  eri  kansallisuuksia  edustaneita  matkailijoita  ja  työntekijöitä.  Heistä 

monet  ovat  liittyneet  tavalla  tai  toisella  Wiexi  Vie  -hankkeeseen.  Yhtenä  keskeisenä 

pullonkaulana  alueen  matkailun  kehittymiselle  pidetään  alueen  ruokailupalveluiden 

puutteellista tilaa.

Vieksin matkailutoiminta voidaan luontevimmin rakentaa luonnon ja olosuhteiden varaan. 

Vieksillä  ei  ole  yhtä  yksittäistä  kolia  eikä  vuokattia,  mutta  sitäkin  kiinnostavampi 

kokonaisuus, johon löytyy aivan riittävästi sisältöä. Metsäpeura on Vieksin valtteja. Vaikka 

peurat  eivät  viime  vuosina  ole  Vieksillä  talvehtineetkaan,  ovat  eläimen  aktiivisimmat 

elinvaiheet  vieksiläisiä.  Ne  kokoontuvat  keväisin  isoiksi  laumoiksi,  syksyisin 

suvunjatkamispeijaisiin  ja  siinä  välissä  vasomaan.  Saamelaisperäinen  nimi  Vuosanka 

merkitsee peuranvasaa. Hankaluuksiksi monesti mielletyt kylmyys, lumisuus ja pimeys pitää

kääntää mahdollisuuksiksi.  Hiljaisuuttakin  Vieksillä  usein  riittää.  Polkupyöräreissaajat  ovat 

kehuneet  liikenteen  vähäisyyttä  eikä  nastarenkaita  riitä  maanteitä  karkeiksi  rouhimaan. 

Sukukokouksissa ja muissa tapahtumissa yhdistyy matkailu muun muassa perinteeseen.

Vieksin  imagoselvityksessä  kävi  selvästi  ilmi,  että  ihmiset  uskovat  Vieksin  matkailun 

edellytyksiin, vaikka etäisyys kaikesta mainitaan toisaalta isoksi rajoitteeksi.
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Kuva 91: Vieksin matkailun mahdollisuudet Wiexi Vie -imagokyselyssä

 

Vieksin  ruokailu-  ja  majoitusmahdollisuudet  on  kartoitettu,  samoinkuin  muut  matkailun 

kannalta  oleelliset  palvelut,  kuten  tapahtumatila-,  asuntovaunu-,  sauna-  ym. 

vuokrauspalvelut,  taksi-  ja  ohjelmapalvelut,  nähtävyydet  ja  aktiviteetit  sekä  muu  Vieksin 

alueen yritys- ja palvelutarjonta. Tieto niistä on koottu Vieksin kylähakemistoon, joka lisää 

Vieksin  palveluiden näkyvyyttä  edistäen näin  myös niiden käyttöä ja  alueen taloudellista 

toimeliaisuutta.

Vieksin kylä- ja luontomatkailun edellytyksiin liittyviä seikkoja on raportoitu jokaista Wiexi 

Vie -osahanketta tässä käsiteltäessä. Hankkeessa laadittua tietoa Ylä-Vieksin ja Hietaperän 

palvelutarjonnasta  ja  nähtävyyksistä  esitellään  myös  Kuhmon  kaupungin 

maaseutuelinkeinotoimiston julkaisemassa  Kuhmon  kyläoppaassa  201361.  Oppaan 

hakeminen  vaatii hieman  ponnistelua:  Se  löytyy  polun  Kuhmo.fi  /  Julkiset  palvelut  / 

Maaseutu / takaa linkistä <Kuhmon kyläoppaasta>, mutta tästä ei oppaaseen suoraan pääse, 

vaan linkin URL-osoite on erikseen kopioitava linkistä selaimen osoiteriville. Todennäköisesti 

opas jää useilta sitä etsiviltäkin löytämättä. Kuhmo.fi -sivustoa olisi hyödyllistä kehittää tältä 

osin käyttäjäystävällisemmäksi. Asia on saatettu kaupungin tietoon.

Vieksin kesätapahtumia sekä majoituskohteita ja -palveluita on esitelty myös paikallislehti 

Kuhmolaisen  Kesä  Kuhmo  -lehdessä.  Lisäksi  on  Vieksin  majoituskohteista  ja  palveluista 

tiedotettu kiinnostuneille kysyttäessä.

Edellä  kuvatut  toimenpiteet  ovat  osaltaan  tehneet  Vieksiä  tunnetuksi  ja  edistäneet  sekä 

Vieksin edellytyksiä toimia kylä- ja luontomatkailukohteena että lisänneet paikallista uskoa 

omiin  mahdollisuuksiin.  Vieksin  imagoselvityksenkin  tulosten  perusteella  voidaan  todeta, 

että edellytysten puutteeseen ei Vieksin matkailun kehittäminen kaadu. Siitä on hyvä jatkaa.

61 http://www.kuhmo.fi/showattachment.asp?ID=9317&DocID=603 (9.2.2014).
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E.6.2 Yhteistyöhankkeet

Hankkeessa  on edistetty suunnitelman mukaisesti  Wiexi  Vie  -tavoitteita tukevien muiden 

hankkeiden  toteutumista.  Näistä  eräitä  tärkeimpiä  ja  mielenkiintoisimpia  mainitaan 

alempana. Useisiin muihinkin yhteistyöhankkeisiin viitataan esiteltäessä muita toimenpiteitä.

Wiexi Vie -hankkeen jatkoksi on Ylä-Vieksin kyläyhdistys suunnitellut erityisesti Sujuva arki 

-osahankkeen  tuloksia  hyödyntävää  ja  siinä  havaittuihin  kehitystarpeisiin  vastaavaa  3-

vuotista Sote Vie -hanketta ja hakenut siihen rahoitusta. Hankkeessa edistettäisiin alueen 

asukkaiden  hyvinvointia  ja  terveyttä  sekä  sosiaali-  ja  terveyspalveluiden  saatavuutta  ja 

saavutettavuutta.  Tutkimuksellinen  panos  olisi  huomattava.  Hankkeen  valmistelussa  on 

sovittu yhteistyöstä muun muassa Kainuun Sote-kuntayhtymän, Kuntaliiton, Valtakunnallisen 

maaseudun  palveluohjelman  (jota  TEM  koordinoi),  Kajaanin  ammattikorkeakoulun  ja 

erityisesti  Työllisyyden  kuntakokeilu  -hankkeen  osalta  Kuhmon  kaupungin  kanssa. 

Hankeyhteistyötä on suunniteltu ja selvitetty lisäksi Kainuun omaishoitajat ja läheiset ry:n 

kanssa.  Myös hankealueen kyläyhdistykset  ovat  olleet  hankkeen valmistelussa mukana ja 

lähteneet  innolla  mukaan  hankeyhteistyöhön.  Hanke  ei  saanut  vuoden  2013 

hakukierroksella rahoitusta, mutta asian kehittely jatkuu.

Lisäksi  on edistetty Kuhmon Laajakaista kaikille  2015 -hankkeen, Luoteis-Kuhmon NOSTE-

kyläverkkohankkeen,  Vieksin  observatorio-hankkeen,  Kuhmon  työllisyyden  kuntakokeilu 

-hankkeen,  Kuhmon  kylien  yhteisen  kehitys-  ja  edunvalvontahankkeen,  Kuhmon 

aluelautakuntakokeilun, Kainuun Leader-ryhmien Innoliiteri-hankkeen sekä yhdistysvetoisen 

Karelia  ENPI  CBC  -metsäpeurahankkeen  toteutumista.  Näistäkään  eivät  kaikki  ole 

toteutuneet, mutta enimmät joko ovat tai niiden edistäminen jatkuu paikallisesti.

Vielä aivan Wiexi Vie -hankkeen loppusuoralla ovat se ja sen hallinnoija tehneet yhteistyötä 

Kuhmon  työllisyyden  kuntakokeilu  -hankkeen  kanssa  hallinnoijan  hakiessa  ESR-rahoitusta 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle esittämälleen Työpakki-hankkeelle.

Yhteistyöhankkeiden edistämiseksi on järjestetty myös eri alojen toimijoiden kanssa Wiexi 

Vie  -suunnitelmaan  kytkeytyvien  kehitysideoiden  tarkastelupalavereita.  Eräänä  tämän 

seurauksena  ovat  kuhmolaiset  hanketoiminnasta  kiinnostuneet  henkilöt  perustaneet 

asiantuntemukseensa  ja  suuntautuneisuuteensa  liittyvien  kohteiden  yleishyödylliseksi 

edistämiseksi  uuden  kuhmolaisen  yhdistyksen62.  Hankkeen  osa-ansioksi  on  laskettavissa 

sekin, että Vieksillä on aktivoiduttu toimimaan toimielimissä ja työryhmissä, niin itse Wiexi 

Vie -hankkeessa kuin sen ulkopuolellakin, kuten Kuhmon maaseudun neuvottelukunnassa.

E.6.3 Vieksin ideat

Ideointi ja kekseliäisyys

Vieksiläistaustaisilla henkilöillä on lukuisia patentteja. Vieksin idea- ja keksintömaailmaa on 

kartoitettu sekä kannustettu ideoimiseen ja ideoiden rohkeaan eteenpäin viemiseen muun 

62 Avara Alusta ry.
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muassa  yhteistyössä  Kainuun  Leader-ryhmien  Innoliiteri  -hankkeen63 kanssa  järjestetyssä 

Vieksin  idea-  ja  keksintöpäivässä64,65 toukokuussa  2013.  Innoliiteri-hankevetäjä  Tero 

Tikkanen avasi tilaisuudessa myös Innoliiterin toteuttaman ideakilpailun Kuhmo- ja Vieksi-

osuuden.  Innoliiterin  ideakilpailusta  on  hankkeen  toimesta  tiedotettu  myös  muissa 

yhteyksissä  hankealueen  asukkaille  ja  kannustettu  osallistumaan  siihen.  Luovuuteen 

kannustavaa toimintaa on lisäksi sisältynyt useisiin toimenpiteisiin.

Keksimisen,  ideoimisen  ja  hoksaamisenkin  on 

Vieksillä  voitu  todeta  usein  olevan  pitkää  pinnaa 

vaativaa,  kovaa  ja  arvostuksen  arvoista  työtä. 

Wiexi Vie -hanke on osaltaan madaltanut kynnystä, 

jotta ihmisten ja yrittäjien ideat nytkähtäisivät rohkeammin eteenpäin.

Konepooli

Toimenpidettä on toteutettu Vieksin palveluhakemiston eli kylähakemiston kokoamisen ja 

tapahtumien yhteydessä ja kohdennetuilla kyselyillä. Koneiden vuokraustarjontaa esitellään 

kylähakemistossa.  Konepoolilla  tarkoitetaan  toimenpiteessä  keskitettyä  vuokrauskanavaa, 

joka  huolehtisi  muun  muassa  markkinoinnista,  vakuutuksista  ja  hallinnosta.  Konepoolin 

synnyttämismahdollisuudet on todettu lisäselvitystä edellyttäviksi.  Saadut tiedot viittaavat 

siihen,  että  vähintään  pienimuotoiselle  kaupalliselle  toiminnalle  on  asiassa  edellytyksiä, 

etenkin jo toimivan yrittäjän lisätoimialana.

63 http://innoliiteri.blogspot.fi/ (9.2.2014).

64 http://www.vieksi.fi/?p=5222 (9.2.2014).

65 http://www.vieksi.fi/?p=5308 (9.2.2014).
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E.7. Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot

Toimenpide 1: Vieksin palvelu- ja yrityshakemisto

Toimenpide 2: Kesä- ja ulkovieksiläiset osaksi kyläyhteisöä

Vieksillä tarjolla olevat palvelut ja palvelujen tarjoajat sekä yritykset on kartoitettu ja laadittu 

Vieksin palvelu-  ja  yrityshakemistoksi  Vieksin kylähakemisto.  Se on toteutettu ja julkaistu 

paitsi  hankkeen nettisivuilla66 myös paperiversiona,  jota on jaettu hankealueen asukkaille 

postilaatikkoon. Hakemisto on lisäksi jaossa 

Koskenmäen  kaupalla  erityisesti 

kesäasukkaiden  ja  matkailijoiden 

tavoittamiseksi.  Palvelu-  ja  yritystarjonnan 

yhteen  kokoava  kylähakemisto  tehostaa 

olemassa  olevien  palveluiden  käyttöä 

lisäten samalla asukkaiden turvallisuutta ja 

turvallisuuden tunnetta. Vieksin palvelu- ja 

yritystarjontaa  esitellään  myös  Kuhmon 

kyläoppaassa 2013.

Kesä- ja ulkovieksiläisten osaaminen ja sen 

tarjontahalukkuus  ja  -valmius  vieksiläisten 

arkipäivän tarpeisiin ja uuden ideointiin on 

alustavasti  kartoitettu.  Toimenpiteessä  on 

oltu erityisen huomaavaisia, sillä "akkujen lataamiseen" ei välttämättä soinnu syöksyminen 

kylän  tarpeista  huolehtimiseen.  Paljon  tekemistä  on  jäänyt  jatkotoimien  varaan. 

Kartoituksen tuloksena on silti syntynyt valmius perustaa Vieksin resurssipankki asukkaista ja 

kesäasukkaista.

Kesä-  ja  ulkovieksiläisten  saaminen  mukaan  osaksi  kyläyhteisöä on toteutunut  erityisesti 

useissa  hankkeen  järjestämissä  tapahtumissa,  joihin  on  osallistunut  kiitettävästi  muualla 

vakituisesti  asuvia.  Monet  kesä-  ja  ulkovieksiläiset  ovat  myös  ottaneet  itse  yhteyttä 

hankkeeseen ja kyläyhdistykseen. Näin on tultu molemmin puolin tutummiksi ja kiinnitytty 

kyläyhteisöön  lujemmin.  Kesä-  ja  ulkovieksiläisillä  on  monen  Vieksin  kehittämisessä 

tarpeellisen alan osaamista. Vieksin kesäasukkaiden joukosta löytyy lääkäreitä ja muita sote-

ammattilaisia,  insinööriä,  historioitsijaa,  talous-  ja  kansantalousexperttiä,  paikkatieto-

osaajaa, huippu-urheilijaa ja monen muun alan taitajaa. Tuoreita vieksiläistohtoreitakin on 

useita  vaikuttamaan  Vieksin  kehitykseen,  kun  sen  aika  elämänvaiheena  koittaa.  Mallia 

osallistumisesta  on  näyttänyt  muun  muassa  kesäasukkaana  Vieksillä  viihtyvä  eläköitynyt 

lääkäri,  jonka  kanssa  on  tarkasteltu  Vieksin  sote-asioiden  kehittämistä  ja  joka  on 

kiinnostunut vaikuttamaan niiden edistämiseksi. 

66 http://www.vieksi.fi/?page_id=4080 (9.2.2014).
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E.8. Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Mahdollisia  yhteistyön  muotoja  ja  yhteisiä  etuja  Vieksin  kylien,  muiden  Kuhmon  kylien, 

muissa  kunnissa  olevien  naapurikylien  (Ristijärven  Hiisijärvi,  Sotkamon  Heinämäki  ja 

Hyrynsalmen Tapaninkylä) ja Wiexi Vie -hankkeen näkökulmasta asianmukaisten muidenkin 

kylien  kanssa  on  selvitetty  sekä  kartoitettu  mahdollisia  kehittämiskohteita.  Kylien  välistä 

vuorovaikutusta ja toinen toisiltaan oppimista on pyritty eri tavoin kehittämään.

Vieksin ja sen lähialueiden kylät kaikilla 

suunnilla  ovat  vähäväkisiä.  Ne  ovat 

hyvinkin omaleimaisia. On yhteinen etu 

pyrkiä löytämään osapuolia hyödyttäviä 

yhteistyön  muotoja.  Eräs 

luontevimmista  kehittämisalueista  on 

kylämatkailu,  missä  muun  muassa 

Vesantalon  ja  muiden  kylätalojen  sekä 

majoittumispalveluiden  käyttöasteen 

nostoon tarjoutuu mahdollisuuksia.

Wiexi  Vie  -hankkeen  tapahtumista  on 

tiedotettu  hankealueen  kylille  ja 

naapurikylille  monipuolisesti.  Tämä  on 

tapahtunut  muun  muassa  viemällä  ilmoituksia  kylien  ilmoitustauluille  ja  tiedottamalla 

tulevista tapahtumista sähköpostitse kyläyhdistyksille ja kyläläisille ja aina tavattaessa.

Vieksin  ja  Heinämäen  kylien  yhteistyön  tiivistymiselle  on 

avautumassa uusia mahdollisuuksia,  kun jo vuosien ajan67 

Metsähallitukselle  toistuvasti  vieksiläisten  esittämä  aloite 

suoran  tieyhteyden  rakentamiseksi  kylien  välille  näyttää 

lopultakin olevan johtamassa tulokseen. Tarpeellinen, vain 

runsaan  kilometrin  mittainen  ja  enimmillään  lähes  100 

kilometrin pituisen,  Kaitainsalmen kautta kiertävän lenkin 

korvaava  kuntarajan  ylittävä  tielinja  on  merkitty 

Valkeisjärven  maastoon  kesän  2013  aikana.  Ylä-Vieksin 

kyläyhdistykselle  ei  Metsähallitus  ole  aikeistaan  asiassa 

tiedottanut,  vaan  tässä  esitetty  ennakointi  perustuu 

maastohavaintoihin.

Yhteisinä  kehittämiskohteina  oli  alustavasti  kartoitettu 

yhteistyömuotoja  alueen  hyvinvointi-  ja  sote-asioissa, 

erityisesti ennen kuin valokuituun perustuvat naapurikylien 

laajakaistaratkaisujen  toteutumiset  operaattorivetoisesti 

olivat tulleet hankkeen tietoon.

67 ks. mm. Wiexi Vie -jatkohankkeen väliraportti 1 ja alkuperäisen Wiexi Vie -hankkeen raportointi.
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Moisiovaaran Leader-tapaamisessa

Kuva 96: Tieyhteys Vieksi-

Heinämäki



Kuhmolaisten kylien yhteistyöhön ja edunvalvontaan liittyvistä kehityskuluista on raportoitu 

edempänä  sivuilla  45-50.  Keskiössä  on  siinä  Luoteis-Kuhmon  kylien  tahto 

aluelautakuntakokeiluun.

E.9. Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen

Wiexi  Vie -hankkeen ja Ylä-Vieksin kyläyhdistyksen www.vieksi.fi  -nettisivut  on uudistettu 

hankkeen  omana  työnä  vuoden  2013  alussa.  Sivujen  uudistukseen  mennessä  niiltä 

suoritettujen hakujen määrä oli noussut 3,7 miljoonaan, missä yhteydessä ei kävijälaskuria 

asennettu.

Sivuille  on  toteutettu  WordPress  -alustalle  entistä  toimivampi  ja  helposti  päivitettävissä 

oleva rakenne. Sivut ovat selkeämmat, visuaalisesti näyttävämmät ja tiedon hakeminen eri 

aihealueista on aiempaa helpompaa lisättyjen hakutoimintojen myötä. Nettisivujen sisältöä 

on lisätty muun muassa karttapalvelulla. Myös hankkeen näkyvyys ja sen tapahtumista etu- 

ja jälkikäteen tiedottaminen on parantunut uudistuksessa.

Ylä-Vieksin ja Wiexi Vie -hankkeen nettisivujen käyttö on ollut huomattavan vilkasta. Wiexi 

Vie -hanke katsoo noudattavansa kohtuullista varovaisuutta arvioidessaan, että sivustolla on 

suoritettu hankkeen loppuun ehtiessä yhteensä noin 5 miljoonaa hakua, joista vilkkaimpina 

päivinä  yli  10  000,  ja  että  eri  kävijöitä  on  kertynyt  yli  100  000  (Kainuun  asukasluku  on 

laskenut  vuoden  2014  alussa  julkaistujen  tietojen  mukaan  alle  80  000  hengen  rajan). 

Raportoidut  kokonaismäärät  perustuvat  todennäköisesti  varovaiseen  oletukseen,  että 

sivujen  suosio  olisi  säilynyt  uudistuksen  jälkeenkin.  Uudistaminen  on  voinut  suosiota 

lisätäkin, sillä suuri aineistomäärä jo hidasti selaamista vanhoilla sivuilla. Niin tai näin, Vieksin 

sivustoa suositumpaa suomalaisen kyläyhdistyksen sivustoa saattaa olla työläs löytää.
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uudistettujenkin nettisivujen  rakennetta  on parannettu toistuvasti  hankkeen kestäessä ja 

sisältöä lisätty  mm.  karttapalvelulla68.  Sivustosta  on  saatu  vain  hyvää palautetta.  Sivujen 

käytön seurannassa on ollut vuoden 2013 aikana runsaan puolen vuoden tauko. Wiexi Vie 

-hanke  katsoo  noudattavansa  kohtuullista  varovaisuutta  arvioidessaan,  että  sivustolla  on 

suoritettu hankkeen loppuun mennessä yhteensä noin 5 miljoonaa hakua ja että eri kävijöitä 

on  kertynyt  yli  100  000,  reilusti  enemmän  kuin  Kainuussa  on  asukkaita.  Voidaan  pitää 

todennäköisenä,  että  montaa  yhtä  paljon  yleisöä  kiinnostanutta  suomalaisen 

kyläyhdistyksen sivustoa ei ole helppo löytää.

Vieksi.fi  -sivusto  on  päässyt  itseään  vahvistavaan  nousuun,  missä  on  ollut  todettavissa 

kävijäkehityksen myönteinen vaikutus  hakusanahakujen sijoitukseen,  mikä puolestaan on 

lisännyt  hakuja.  Tiedetään,  että  sivusto  jää  syrjään,  jos  se  ei  yllä  ensimmäiselle  hakujen 

sivulle kymmenkunnan joukkoon.

Hankkeesta  saatujen  kokemusten  perusteella  pidetään  erittäin  tärkeänä  paikallisten 

kylätoimijoiden  näkymistä  netissä.  Sama  koskee  laajoja  ja  riittävän  pitkään  kestäviä 

paikallisia hankkeita. Vieksillä päädyttiin nettisivuihin, mikä yhdessä valitun alustan kanssa 

on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Tätäkin tärkeämpää on päivittää tietoja riittävän 

tiuhaan.  Vieksin  sivustoa on päivitetty  hankkeen aikana satoja  kertoja,  mutta  aivan  liian 

pitkiä  muutaman  viikonkin  kestäneitä  katkoksia  on  sattunut.  Kävijälaskuri  kääntyy  silloin 

lehmänhännän  tupsun  suuntaan.  Vieraiden  saaminen  vaatii  ponnistuksia,  mutta  heidän 

menettäminen käy helposti.

F YHTEENVETOA

Hankkeen sisäinen työskentely on pyritty järjestämään joustavaksi. Hierarkkisen johtamisen, 

pomottamisen  ja  pomotetuksi  itsensä  tuntemisen  sijaan  on  haluttu  työhön  osallistuvien 

kokevan työilmapiirin innostavaksi ja suunnitelman toteuttamisvapauden itse kunkin osalta 

suureksi hyväksytyissä puitteissa. Tätä on puoltanut Wiexi Vie:n osahankkeissa tarpeen ollut 

erilainen ja erityinen osaaminen,  tieto ja kokemus.  Vieksin pienen mittakaavan unohtaen 

rohkenee hanke verrata toimintatapaa ajankohtaiseen julkisuudessa esiteltyyn Super Cell'in 

johtamismalliin,  joka  on  ollut  ilmeinen  menestys.  Olivatpa  hankkeen  tulokset  osaltaan 

seurausta  sovelletusta  mallista  tai  toteutuivatpa  ne  siitä  huolimatta,  tai  aiheutuipa  siitä 

matkan varrella myös yhteensovittamisongelmia, katsotaan hankkeessa, että malli on ollut 

ainoa järkevä sen tapauksessa. 

Hanke  on  saavuttanut  sille  asetut  tavoitteet  eli  hanke  on  tuloksellinen  (Keränen  2013). 

Hankkeessa on etsitty irtiottoja ja innovaatioita niin kuin maaseutukehittämisessä on syytä 

tehdäkin  (Keränen  2013).  Hankkeessa  on  myös  tunnistettu  laajempia  yhteiskunnallisia 

muutoksia, murroksia ja kehityssuuntia, joihin on pyritty omassa hanketyössä vastaamaan ja 

joita  on  pyritty  omassa  hanketyössä  edistämään  ja  monessa  tapauksessa  jopa  niihin 

yleisemmin  vaikuttamaan.  Tällaisina  aiheina  voidaan  mainita  esimerkiksi  lähidemokratian 

esiinnousu  ja  sen  edellytyksenä  oleva  kansalaisosallistuminen,  maaseudun  palveluiden 

68 https://maps.google.com/maps/ms?msid=218214415312482028309.0004cf7d918e004c85640&msa=0 

(3.12.2013).
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uudelleen  organisointi  innovatiivisine  palveluratkaisuineen,  sote-kentän  muutokset, 

tietoyhteiskunnan  toteutuminen  Vieksin  kaltaisella  harvaan  asutulla  maaseudulla  ja 

ylipäänsä  verkostoituminen  Vieksin  kytkemiseksi  mitä  erilaisimmilla  siteillä  muuhun 

maailmaan.

Monet aiheista ovat mittavia ja niissä saavutettavissa olleiden kehitysaskeleiden on osin jo 

ennakkoon  arvioitu  saattavan  jäädä  lyhyiksi  käytettävissä  olleilla  voimavaroilla  kahden 

vuoden  sangen  lyhyessä  ajassa.  Hankkeessa  on  kuitenkin  pidetty  tärkeänä  vaikuttamista 

isoissakin  asioissa  niihin  valmistelu-  ja  päätöksentekoportaisiin,  joiden  suuntaan 

toimimisesta  aiheutuneista  kustannuksista  on  arvioitu  saatavan  paras  hyöty  Vieksin 

kannalta. Onnistumiseen on uskottu, mutta epäonnistumisiakaan ei ole pelätty. 

Esimerkinomaisesti todetaan, että vaatimattomammin tavoite asettamalla eivät vieksiläisten 

kokemukset  sote-  ja  hyvinvointiasioista  olisi  välittyneet  valtakunnan  päätöksentekoon 

Kuntaliiton kanssa tehdyn yhteistyön myötä toteutuneella tavalla. Liian usein valmistelussa 

saati  päätöksenteossa eivät  ole  mukana ne joita asia koskee,  vaikka pahoin aliarvostettu 

ruohonjuuritason tieto olisi arvokasta käytettäväksi jokaisella päätöstasolla. Siksi hankkeessa 

pidettiin tärkeänä,  että sen edustajat kutsuttiin  osallistumaan Kuntaliitossa keväällä 2013 

järjestettyyn  maaseudun  palveluita  ja  niiden  järjestämistä  koskevaan  politiikkadialogiin 

päästen esittämään asiansa, muun muassa kyläterveydenhoitajakokeilunsa case-tapauksena. 

Toki  voidaan  todeta,  että  sinänsä  ansioituneesta  osallistujaporukasta  vain  harva  (jos 

yksikään)  oli  hankkeen  edustajien  ohella  aidosti  maaseudun  ja  vieläpä  harvaan  asutun 

syrjäisen sellaisen edustaja.

Wiexi Vie -hankkeen osahankkeiden ja toimenpiteiden välillä ja toimenpiteissä on tarpeen 

mukaan  ohjattu  käytettävissä  olleita  voimavaroja  tarpeellisemmaksi  ja  tärkeämmäksi 

katsottuun suuntaan tiedon ja tulosten karttuessa. Voimavaroja on myös lisätty tarpeen ja 

mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi on hankkeessa tartuttu epäröimättä ja viipymättä vastaan 

tulleisiin tilaisuuksiin. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella voidaan suositella, että 

hankkeiden annetaan paljonkin "elää" ja se hyväksytään. Hankkeen "toiseksi muuttumisen" 

kynnyksen tulisi olla korkea.

Wiexi Vie -hankkeessa esiin nostetut ja korostetut asiat sekä siinä tehdyt toimenpiteet ja 

kehitetyt  toimintatavat  liittyvät  monilta  osin  Maaseutupoliittiseen  kokonaisohjelmaan 

(2009). Hanke on toteuttanut Maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa, vaikka ohjelma ei ole 

ollut lähtökohtaisesti ohjenuorana. Vieksillä ja hankkeessa on monet asiat tiedetty ja koettu 

tärkeiksi  ja  niitä  on edistetty  ennen kuin  ne on huomattukaan kokonaisohjelmassa esille 

nostetuiksi.

Hyvinvoinnin  lähteenä  on  hankkeessa  hyödynnetty  paikallisista  olosuhteista  ja  tarpeista 

lähteviä  paikallisia  ratkaisuja  Maaseutupoliittisen  kokonaisohjelman Suomen  maaseutua 

vuonna  2020  koskevan  vision  mukaisesti.  Hankkeessa  kehitetty,  toteutettu  ja  kokeiltu 

kyläterveydenhoitajatoiminta  on  hyvä  esimerkki  alueen  erityisolosuhteet  huomioon 

ottavasta,  joustavasta  ja  asiakaslähtöisestä  palveluiden järjestämistavasta,  jolla  on  lisätty 

maaseudun  asukkaiden  hyvinvointia  (ks.  Strateginen  linjaus  3  maaseutupoliittisessa 

kokonaisohjemassa).  Paikallisuuden  korostuminen  palvelutuotannossa  ja 

kansalaistoimijoiden rooli palvelujen kaavamaisen samanlaisuuden kustannuksella on nähty 
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Maaseutupoliittisessa  kokonaisohjelmassa  2009-2013  (2009,  36)  yhtenä  keskeisimpänä 

asiana harvaan asutun maaseudun kehittämisessä ja kehittymisessä, samoin kuin se, että 

syrjäisiä  ja  harvaan  asuttuja  alueita  varten  kehitetään  niiden  olosuhteita,  tarpeita  ja 

vahvuuksia  vastaavia  palveluita.  Keskeisenä  harvaan asutun maaseudun kehittämiselle  ja 

kehittymiselle  ohjelmassa  (2009,  36)  nähdään  myös  kansalaisten  yhdenvertaisuuden 

ymmärtäminen palveluiden saatavuudessa siten, että palvelutuotanto vastaa asuinalueesta 

riippumatta palvelujen käyttäjien tarpeita.

Vieksillä  näyttää,  että  yhteiskunnan  peruspalveluissa  siirretään  vastuuta  enenevästi 

kansalaisille. Omatoimisuus korostuu etenkin syrjäseudulla julkisia palveluita vähennettäessä 

ja  etäännytettäessä.  Wiexi  Vie  -hankkeen  ja  sen  koulutus-  ja  tiedotustoiminnan ansiosta 

hankealueen  asukkaiden  tieto  on  lisääntynyt  erilaisista  hyvinvointiin  ja  terveyteen 

vaikuttavista seikoista sekä saatavilla olevista palveluista ja oikeudesta niiden saatavuuteen 

ja  käyttöön.  Näin  asukkaiden  omat  valmiudet  oman  hyvinvointinsa  ja  terveytensä 

edistämisessä ovat parantuneet.

Wiexi Vie -hankkeessa katsotaan sen käytännössä osoittaneen, että hyvällä yhteistyöllä ja 

verkostoitumisella  voi  saada korvessakin  paljon hyvää aikaan.  Syrjäseuduilla  on runsaasti 

tieto-,  taito-  ja  tahtopotentiaalia,  jota  hyödyntämällä  voidaan  tuottaa  hyviä  käytäntöjä, 

rakenteita  ja  toimintamalleja  kaikkien  yhteiseksi  hyväksi.  Monissa  asioissa  tieto  on  vain 

syrjäseuduilla, vaikka sitä ei ulkopuolella haluttaisi aina tunnustaa eikä sisäpuolella osattaisi 

arvostaa.  Voimavarat  pitää  osata  ja  rohjeta  ottaa  hyödyksi  ja  siitä  on  järkevää  maksaa. 

Voimavarojen tunnistamisessa kannattaa syrjäseutuja kannustaa. Tuloksen voidaan odottaa 

näin toimien olevan säännönmukaisesti myös kustannustehokasta ja kokonaistaloudellista. 

Muut erityiset hyötyvaikutukset tulevat siihen päälle.

Wiexi Vie -hankkeen ja siihen liittyen kyläyhdistyksen harjoittama yhteistyö eri toimijoiden, 

tahojen  ja  hankkeiden  kanssa  on  kantanut  hedelmää,  saanut  monenmoista  aikaan. 

Toimimalla yksin "omassa poterossa" olisi kokonaisvaikutus jäänyt vähäisemmäksi. Hanke on 

itse  aktiivisesti  hakeutunut  yhteistyöhön  lukuisien  eri  toimijoiden  (esim.  Kajaanin  AMK, 

Kuhmon  kuntakokeilu,  Kuntaliitto,  moninaiset  valmistelevat  työryhmät)  kanssa  ja  eri 

foorumeihin.  Osallistuminen  eri  tapahtumiin  ja  tilaisuuksiin  on  usein  ennalta 

arvaamattomalla  tavalla  poikinut  yhteistyötä.  Sitä  voi  siis  syntyä  ennalta 

suunnittelemattakin,  aktiivisesti  monessa  mukana  olemisella  ja  moneen  osallistumisella. 

Tässä on edempänä mainittu tilaisuuteen tarttumisvalmius välttämätöntä.

Wiexi  Vie  -hanke  on  mahdollistanut  sen  ja  yhdistyksen  edustajien  osallistumisen  eri 

työryhmien  ja  toimielinten  toimintaan,  mitä  ilman  hanke  ei  olisi  samassa  laajuudessa 

toteutunut tai se olisi muodostunut toteutunuttakin työläämmäksi. Kuitenkin juuri harvaan 

asutun syrjäisen ja köyhän maaseudun asukkaiden osallistumista heitä itseään koskevaan 

valmisteluun ja päätöksentekoon on pidettävä erityisen tärkeänä, jotta kylille kohdistuvat 

päätökset  ja  toimenpiteet  vastaavat  asukkaiden  olosuhteita,  tarpeita  ja  odotuksia  sekä 

ympäristön etua. Kytkeytyminen kehittämisen, oppimisen ja innovaatioiden verkostoihin on 

nähty  myös  maaseutupoliittisessa  kokonaisohjelmassa  2009-2013  (2009,  37)  keskeiseksi 

harvaan asutun maaseudun kehittämiselle  ja  kehittymiselle.  Ohjelman mukaan paikallista 

osaamista vahvistavia yhteistyömuotoja ja paikallisia yhteyksiä asiantuntemuksen ja tiedon 

verkostoihin olisi olennaisesti lisättävä.
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Wiexi  Vie  -hanke  katsoo  onnistuneensa  luomaan  uskoa  "pienen  ihmisen" 

vaikutusmahdollisuuksiin  kansalaisosallistumiseen  turvautumisen  ohella  edustuksellisen 

demokratian  keinoin.  Tämä  ilmenee  esimerkiksi  syksyn  2012  kunnallisvaalien 

äänestysprosentissa,  mikä  oli  Ylä-Vieksillä  (Koskenmäki)  69,7  %,  Kainuun  korkein  ja 

valtakunnallisestikin  erinomaista  tasoa.  Vielä  neljä  vuotta  aiemmin  vuoden  2008 

kunnallisvaaleissa  Ylä-Vieksin  äänestysinto  jäi  52,8  prosenttiin  ollen  Kuhmon  ja  Kainuun 

matalimpien joukossa. Jo yksin yhteiskuntarauhan säilymisen ja demokratian toimivuuden 

kannalta  tärkeän  äänestysaktiivisuuden  nostamiseksi  on  lähidemokratiaan  nihkeästi 

suhtautuvienkin  perusteltua  tukea  maaseudun  ihmisten  omatoimista  kehittämistyötä. 

Maaseudulla  asumisen  ja  toimimisen  perusrakenteet  on  turvattava  niin  kuin 

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelmankin visiossa Suomen maaseudusta 2020 todetaan. 

Vieksillä on harvaan asutuksi syrjäseuduksi hyvät eväät kehittyä parempaan suuntaan.
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