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SUOMUSSALMEN KYLÄPARLAMENTIN KOKOUS TO 6.9.2018 klo 17.00 – 20.00 Vuokin kylällä

KOKOUKSEN KESKUSTELUMUISTIO:
Paikalla oli 29 henkilöä edustaen kyläyhdistyksiä, kunnan päättäjiä ja virkamiehiä, Kainuun Nuottaa ja Elävä
Kainuu Leader ‐yhdistystä. (Liitteenä osallistujalista)
1. Tilaisuuden avaus
Vuokin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Sahrman‐Hauhia toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. Hän kertoili
kylän elämästä ja tekemisistä. Toiminta kylällä on ollut hyvin aktiivista ja monipuolista. KAIKILLE AVOIN
OLOHUONE kylätalolla on ollut kovassa käytössä ja siten tullut tarpeeseen. Kyseinen palvelu ideoitiin ja
aloitettiin yhdessä Kujelma ‐hankkeen kanssa.
Kirsi myös valotti suunnitteilla olevaa Suomussalmen kylien yhteistä kehittämishanketta .

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen ja matkailupäällikkö Aija Laukkanen esittäytyivät. Uusi tekninen johtaja Niina
Kinnunen, joka saapui hieman myöhästyneenä, kertoili olevansa kunnanjohtajan tapaan suomussalmelaisia
jo syntymästään saakka. Uudet viranhaltijat näkivät Suomussalmen olevan mielenkiintoinen ja hyvä asuin‐
ja yrityskunta ja lupasivat parhaansa tehdä kunnan ja kuntalaisten eteen.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Sahrman‐Hauhia ja sihteeriksi Hannu Leinonen
3. Kuulumiset kyliltä
Käytiin läpi Suomussalmen kylillä tapahtunutta toimintaa, kuulumisia ja ajankohtaisia asioita
Alpo Heikkinen Vääkiöstä kertoi miten kaikenlaista on puuhailtu; muun muassa kotaa kunnostettu ja
pärettä höylätty. Hän oli sitä mieltä, että kun väki kylistä vääjäämättä vähenee ja toiminta hiipuu, olisi
järkevää yhdistää kylien toimintaa. Tämä sai paljon kannatusta kokousväen joukossa. Vanhat kylä‐ ja
koulurajat ovat ihmisten mielissä, eikä ’oman kylän’ identiteetistä haluta eroon – vastauksena olisi
useamman kylän muodostama yhteistyöalue.
Marja Paasovaara Selkosten kyläseurasta (mukana myös Hossa) oli samaa mieltä muiden kanssa siitä, että
enemmän hiljaiseloa kylätoiminnassa on ollut. Romunkeräys on kuitenkin järjestetty ja Tervataloa siivottu.
Kansallispuiston kävijät ovat pitäneet yrittäjät kovin kiireisinä, joten liialti luppoaikaakaan ei ole ollut. Oman
kylätalon perään Marja haikaili.
Kyllösen Kari Raatteesta kertoi muun muassa, että Raatteen koululle kunnostettiin talkoilla
tanssilavaelementit ja porukalla käytiin Taivalkoskella retkellä.
Pyhäkyläseuran Moilasen Viljo oli koonnut ja kuljettanut porukkaa Ranuan Hillamarkkinoille. Kun mukaan
oli otettu näljänkäläisiä ja metsästysseuralaisia, oli linja‐auto saatu melko täyteen. Ville olikin ehdottomasti
sitä mieltä, että matkareissuissa kannattaa kylien tehdä yhteistyötä – saadaan enemmän lähtijöitä,
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kustannukset pienenevät ja yhteisöllisyys kasvaa. Kannattaa olla yhteydessä Villeen jos ja kun kylät
matkojaan suunnittelevat. Näränkävaaraan olivat pyhäkyläläiset tekemässä seuraavaa matkaa. Kyläkoulun
omistajien kanssa ei ole ollut ongelmia, vaan hyvin ovat suhtautuneet kyläläisten pyyteisiin ja tarpeisiin.
Yrjö Puurunen kertoi Piispajärvellä olevan tekemisen meininki. Porukka on ollut tosi aktiivista ja
seuraintalon kunnostukseenkin on tehty yli 700 talkootuntia. Kelpasi siellä viettää Maamiesseuran 100 –
vuotisjuhlaa, varsinkin kun ohjelma oli oman Nuorisoseuran toteuttamaa. Yrjö murehti Talvisodan
muistomerkin ympäristöä ja puuceen poisvientiä. Kylätalon kohdalta olisi hyvä liittymää tehdä paremmaksi
ja turvallisemmaksi.
Marjo Moilanen kertoili Pesiön kuulumisia. On ollut rantakalailtaa, proasniekkaa ja hautasaarta. Ylitse
kaiken puhututtaan ja mieltä innostaa uuden kylätalon hankinta. Tiedossa on juuri sopiva , oikean kokoinen
ja hintainen ja keskeisellä paikalla. Ja sellainen pitää hankkia!
Lapintien Leena Helenius antoi ymmärtää uuden kyläseuran olevan aktiivinen. Kirjakerho on kokoontunut
koko talven ja esim. yhteisellä Kianta ‐laivan risteilyllä oli laiva täysi – 80 henkeä. Yhteistyötä tehdään ja
halutaan tehdä muiden kylien kanssa. Omaa kotaa tai majaa haaveillaan.
Keijo Mulari on ollut Korpelan kyläyhdistyksen vetäjänä jo 20 vuotta ja epäili myös seuraavat
parikymmentä vuotta olevan. Tämä vuosi on kylässä ollut enemmänkin huiluuvuosi. Koulu saatiin onneksi
myytyä, minkä seurauksena kylätalo pysyi, van maksaja muuttui. Nykyinen omistaja, joka alkaa pitää
paikassa pieneläinhoitolaa, suhtautuu hyvin myönteisesti kyläläisiin ja kylässä oleviin yhdistyksiin. Kylälle on
rakennettu ja väkeä on muuttanut, jopa yksi lapsikin on syntynyt. Kunnalle kaino toivomus, että tiet
pidettäisiin jatkossakin talvella auki.
Heikkisen Alpo Haukila/Puras suunnalta epäili heidän toimintansa olevan saattohoito –vaiheessa.
Toimintaa ei juuri ole ollut kun Raatteen marssikin hoituu uusin voimin. Ukrainalaisten muistomerkin osalta
Alpo totesi sen sijaitsevan liikenteellisesti hyvin vaarallisessa paikassa. Materon Matti luovuttaisi ilmaiseksi
vieressä olevan metsätien varrelta maata, jotta esim. linja‐autojen olisi sinne turvallista pysähtyä. Asiasta
keskusteltiin ja Niina lupasi asiaa hoitaa kunnan puolesta.
Eero Seppänen Ruhtinansalmelta oli apealla mielellä. Muutama perhe perui muuttonsa kylälle, koska koulu
lopetettiin. Monilapsinen perhe muutti kylältä pois. Nyt syksyllä huoltoasemakin sulki ovensa. Väki vähenee
uhkaavasti.
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4. Tarja Lukkari (Kajaanin Ammattikorkeakoulu / YTR:n Harvaan asutun maaseudun verkosto), sekä
Veli‐Matti Karppinen (Kainuun Nuotta ry)
Tarja Lukkari kertoi tehneensä jo parikymmentä vuotta töitä suomussalmelaisten kanssa, joten
toimintaympäristö on kovin tuttu mutta väki on osittain vaihtunut. Kylien toiminta onkin hänestä
tietynlaista aaltoliikettä – välillä ollaan aktiivisia ja välillä toiminta hiipuu. Tarja toimii Harvaan asutun
maaseudun parlamentaarisessa työryhmässä ja toivoo siksi saavan asiantuntijoilta, eli kyläläisiltä viestiä
niistä asioista, joihin kansanedustajat voivat vaikuttaa.
Veli‐Matti Kainuun Nuotan toiminnanjohtajan ominaisuudessa kertoi mitä kaikkea Nuotan väki tekee.
Nuotan palvelukokonaisuus jaetaan viiteen osioon: Lähidemokratia, Kylien palvelut, Digitaaliset palvelut,
Työllisyys/syrjäytymisen ehkäisi ja Monikulttuurisuus.
Veli‐Matti kehotti kyläläisiä käyttämään hyväksi uutta viestintäportaalia. Portaali on kylille ilmainen mutta
kunkin kylän pitää nimetä kaksi henkilöä, jotka asiaan sitoutuvat.
Ilmainen jätevesineuvonta jatkuu vielä tämän vuoden ajan, sen jälkeen toiminta siirtyy kuntien vastuulle.
Rajaton Verkosto –kehittämistoiminta jatkuu – sivustot avataan järjestötoiminnalle / kyläyhdistyksille.
Kyläpäälliköiden neuvottelupäivät tulossa.
Maakunnan myllyt ovat pääosin siirtyneet Nuotan omistukseen. Nyt niitä kunnostetaan ja siten
mahdollistetaan jatkossa vaikka myllymatkailupalveluja.
Nuotan hallitukseen tulisi miettiä sopiva edustaja Suomussalmelta
5. Paula Seppänen, hankeneuvoja, Elävä‐Kainuu Leader ry
Paulan Seppäsen toimisto löytyy kunnantalolta 2. kerroksesta. Paula toivottaa kaikki kävijät tervetulleiksi.
Myönnettävää avustusrahaa on vielä hyvin mutta , koska vuosittainen jakokehys on laskeva, kannattaa nyt
toimia.
Seuraavaa ohjelmakautta suunnitellaan ja mielellään otetaan vastaan ajatuksia siitä, mihin suuntaan
toimintaa tulisi kehittää ja mitä painottaa.
Rojektirahoitus on yksinkertaistettu tapa rahoittaa nuorten omia projekteja – kannattaa kysyä.
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6. Kunnan terveiset kylille
Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen totesi Kianta‐opiston toiminnan olevan tärkeää kylille, eikä siitä
jatkossakaan luovuta. Omatoimikirjasto –palvelu helpottaa asioimista pääkirjastossa, joten mahdollisimman
monen kannattaa palvelu ottaa käyttöön. Uuden kirjastoauton hankinta on kunnalla suunnitelmissa
vuodelle 2020. Kunnanjohtaja Erno Heikkinen muistutti kesäasukkaiden olevan tärkeitä koko kunnalle ja
varsinkin kunnassa toimiville yrityksille. Nyt vaan yritetään saada heistä mahdollisimman paljon hyötyä.
Talousarvioluvut ovat murheellista katseltavaa. Mitään akuuttia hätää ei kuitenkaan ole, vaan tilanne on
hallinnassa, eikä äkkijarrutuksen tarvetta ole. Kyläavustuksia tullaan jatkossakin jakamaan ja Kylien
kehittämisrahastosta voi lisäksi anoa avustusta yksittäisille hankkeille. Lopuksi Erno toivoi rohkeita
yhteydenottoja ja jatkuvaa yhteydenpitoa.
Terttu Huttu‐Juntunen, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, kertoi, että on mukavaa kuulla kylien
aktiivisesta toiminnasta ja siitä, että Suomussalmella on paljon eläviä kyliä. Hän muistutti kylillä ja
kyläläisillä olevan oma tärkeä tehtävänsä vanhusten toimintakyvyn ylläpitäjinä. Terttu myös kehotti kyliä
käyttämään hyväksi eri rahoituslähteitä ja rahastoja.
Lopuksi Pentti Moilanen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kiitti kyläparlamenttiväkeä runsaasta
osanotosta ja toivoit, että kylillä jaksetaan jatkossakin toimia. Kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat
ovat juuri teitä varten – ottakaa yhteyttä!
Muut asiat ja seuraava kokous
Puheenjohtaja kysyi, olisiko moni kyläyhdistys halukas osallistumaan mahdolliseen Suomussalmen kylien
kehittämishankkeeseen. Pari, kolme kylää esitti tässä vaiheessa kiinnostuksensa. Asiaan palataan
myöhemmin.
Seuraava Kyläparlamentti kokoontuu ensi keväänä Korpelan kylällä. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin.

7. Tilaisuuden päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Tilaisuuden keskustelumuistion laati elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen

