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TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KUHMOSSA – KESTÄVÄ KEHITYS ELÄMÄÄN ARJEN TEOISSA 

 

1) KUHMON RAATI SEKÄ MUUT KUNTALAISIA OSALLISTAVAT TILAISUUDET 

Kokeiluhankkeen tavoitteena on kunnan osallistavan kestävyystyön systematisointi ja 

osallisuusosaamisen lisääminen niin osallistujien kuin kaupunkiorganisaation sisällä. 

Kuhmon raadin toiminta vakiinnutetaan hankkeen aikana. 

Kuhmon raati on Kuhmossa kehitetty keskustelutilaisuus- ja työpajakonsepti, jossa 

osallistujat kuulevat erilaisia näkökantoja, saavat taustatietoa ja puntaroivat erilaisia 

vaihtoehtoja kunnan kehittämiseksi. Raati kutsutaan koolle isoissa, koko kaupungin 

tulevaisuutta koskevissa asioissa. Raatiin ovat tervetulleita keskustelemaan ja 

työpajailemaan kuntalaisten lisäksi kaikki muutkin käsiteltävänä olevasta teemasta 

kiinnostuneet.  

Kuhmon raadissa on käytössä Sitran kehittämä Erätauko-keskustelumenetelmä. Erätauon 

lähestymistapa on dialogi, joka on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Erätauko-

keskustelumenetelmä soveltuu hyvin raadin konseptiin, ja menetelmän käyttö tullaankin 

vakiinnuttamaan kuhmolaisen keskustelukulttuurin kehittämisen välineeksi, ja 

kaupunkiorganisaatioon tullaan kouluttamaan lisää Erätauko-fasilitaattoreita. 

         

https://www.eratauko.fi/


Kesäkuussa pidetyssä raadissa pohdittiin yhdessä Kuhmon tulevan uimahallin palveluiden 
laajuutta. Esimerkiksi sitä, mitä ovat ne välttämättömät palvelut, joita kuntalaiset tarvitsevat 
tulevaisuudessa uimahallissa huomioiden muun muassa eri ikäryhmät ja esteettömyys. Raati 
sai näkyvyyttä myös mediassa paikallislehti Kuhmolaisen ja maakuntalehti Kainuun 
Sanomien uutisoitua tilaisuudesta laajalla artikkelilla. 

        

       Ryhmätöiden tekoa Kuhmon raadissa. 

 

Seuraava Kuhmon raati järjestetään kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 

liittyen. Tämän jälkeen kokeiluhankkeen aikana järjestetyn kahden (tai kolmen) raadin 

kokemukset nivotaan yhteen, summataan toimivimmat käytännöt, ja valmistaan niiden 

pohjalta Kuhmon raadin konsepti sekä prosessikuvaus Kuhmon raadin järjestäjälle.  

Seuraavan Kuhmon raadin teemaan liittyen 27. ja 28. lokakuuta Kuhmossa järjestettiin 

nuorten Vaikuta!-teemapäivät, jolloin 7.-8.-luokkalaiset kuhmolaisnuoret kokoontuivat 

kaupungintalolle yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkeissä. 

Teemapäivä toteutettiin yhteistyössä hankkeen ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa, ja 

teemapäivän suunnittelu aloitettiin alkusyksystä. Teemapäivän aikana oppilaat pelasivat 

pienryhmissä seppo.io-nimisellä digitaalisella oppimisalustalla Vaikuta!-peliä ja suorittivat 

erilaisia tehtäviä työpisteissä. 



Nuorten tapahtuman pääteemoina olivat kestävä 

kehitys, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tulevaan 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 

liittyen kuntalaisia halutaan kuulla 

mahdollisimman laajasti.  Nyt nuoret pääsivät 

kärkijoukkona vaikuttamaan suunnitelman 

tekoon. Myöhemmin hankkeessa järjestetään 

asian tiimoilta vielä Kuhmon raadin 

kokoontumisen lisäksi verkkokysely.  

 

 

 

 

 

Nuoret pohtimassa vaikuttamisen väyliä. 

 

Uudet tavat osallistaa – Rastiralli, uusien kuhmolaisten ilta, kyläkahvit 

Kuhmon raadin lisäksi hankkeen aikana on järjestetty jo useita kuntalaisia osallistavia 

tilaisuuksia ja tapahtumia, joiden viestinnässä ja toteutuksessa on kokeiltu uusia tapoja 

innostaa ihmisiä mukaan kertomaan mielipiteitään. 

Esimerkiksi kesäkuussa toteutettiin yhteistyössä suunnistusseura Kuhmon Peurojen kanssa 

koko perheen rastiralli, joka toimi samalla nykyisen Kuhmon terveysaseman alueen 

asemakaavan muutoksen kaavakävelynä. Tarkoituksena oli kokeilla uutta tapaa osallistaa 

kuntalaisia mukaan yhteisen kaupunkiympäristön suunnitteluun ja tarjota samalla lapsille 

kivaa tekemistä.  

Noin 1,3 kilometrin mittaisena merkittynä suunnistusreittinä toteutetun kaavakävelyn 

yhteydessä kaikki halukkaat pääsivät tutustumaan asemankaavan muutoksen kohteena 

olevaan alueeseen ja pohtimaan sen tulevan käytön mahdollisuuksia. Suunnistusradan 

rasteilla tehtävänä oli ideoida, mitä kaikkea ranta-alueella voisi olla, ja vastata kävelyn 

jälkeen tai sen aikana lyhyeen internet-kyselyyn. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös 

kirjallisesti kaavakävelyn aikana. 

Kaikkien reitin kiertäneiden ja kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin pieni yllätyspalkinto. 
Lapsille suunnistusradalla oli oma pieni tehtävä ja maalissa pillimehutarjoilu. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kuhmon Lammasjärven ranta-alueen kehittäminen 
kaikkien kaupunkilaisten käytössä olevana virkistysalueena. Alue sijaitsee keskeisellä, 
kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla Kuhmon kaupungin keskustan tuntumassa. 



Kesäkuussa pidetyn kaavakävelyn lisäksi alueen asemakaavan muutoksesta järjestetään 
myöhemmin perinteisemmät keskustelu- ja työpajatilaisuudet. 

Kaavakävely järjestettiin ison yleisötapahtuman yhteydessä, ja sen huomioarvo kuntalaisten 
keskuudessa, kuten myös osallistujamäärä, jäi monipuolisista markkinointipanostuksista 
huolimatta odotettua huomattavasti vähäisimmiksi. Kaavakävelyyn osallistuneet pitivät 
tapahtumaa kuitenkin mielenkiintoisena vaihteluna verrattuna perinteisempiin tapoihin 
osallistua kaavoitusprosessiin. 

Tapahtuman onnistuneet järjestelyt 
yhteistyössä urheiluseuran kanssa 
osoitti sen, että kaupungin kannattaa 
hakea aktiivisesti uudenlaisia 
yhteistyön tapoja paikallisten 
toimijoiden kanssa. Juuri tällaisen 
kaupungin ja paikallisten yhdistysten ja 
yhteisöjen välisen innovatiivisen 
yhteistyön vahvistamiseen hankkeessa 
työn alla oleva kestävä kehityksen 
sopimusmalli käykin todella hyvin. 

Muita hankkeessa sosiaalisen 
kestävyyden viitekehyksessä 
järjestettyjä tilaisuuksia on ollut 
esimerkiksi toukokuussa järjestetty 
uusien kuhmolaisten ilta, johon 
Kuhmon kaupunki kutsui toukokuussa 
vuonna 2020 tai sen jälkeen Kuhmoon 
muuttaneet uudet asukkaat 
kahvittelemaan, keskustelemaan ja 
tutustumaan toisiinsa.  

 

Tilaisuuden osallistumiskynnys haluttiin pitää mahdollisimman matalana ja niinpä 
ohjelmassa painotettiin yhteistä kahvittelua ja jutustelua virallisemman ohjelman sijaan.  

Samanlaisella agendalla oli hieman aikaisemmin järjestetty hyvin onnistunut 
tutustumistilaisuus Kuhmon nuorille aikuisille. Tämä tilaisuus johti muun muassa nuorten 
yhteisen WhatsApp-ringin perustamiseen, jonka kautta nuoret viestivät esimerkiksi tulevista 
lautapeli-illoista ja muista yhteisistä harrastusmahdollisuuksista.  

 



          

 

 

Lisäksi nyt syksyllä hankkeen parissa on kehitetty, koordinoitu ja markkinoitu Kyläkahvit-
konseptia, jossa kaupunginjohtaja ja kuntapäättäjät kiertävät Kuhmon kylillä maaseudun 
neuvottelukunnan kokouksien yhteydessä kahveilla. Tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia 
ajankohtaisten asioiden keskustelutilaisuuksia, ja niissä onkin käyty monipuolista 
keskustelua esimerkiksi kyläyhdistysten ja kaupungin yhteistyön kehittämisestä. 

 

Hyvin sanottu -hanke osana kuhmolaista osallisuustyötä 

Kuhmon kaupunki on mukana Ylen ja Erätauko-säätiön vetämässä Hyvin sanottu -

hankkeessa, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja 

luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta 

ja ymmärrystä toisiaan kohtaan. Kokeiluhankkeessa on valmisteltu yhteistyössä YLE:n kanssa 

Kuhmon Hyvin sanottu -keskustelutilaisuutta, jossa teemoina ovat suurpedot ja elämä 

rajaseudun kunnassa. Alun perin lokakuun alkuun valmisteltu tilaisuus siirtyi 

aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi myöhemmin pidettäväksi.  

 

Osallisuusosaamisen kasvattaminen kaupunkiorganisaation sisällä 

Hankkeessa on aloitettu osallisuusmallin luominen viranhaltijoiden osallisuustyön 

työkaluksi. Eri osallistajaprofiilien tunnistamisen jälkeen luodaan visuaalinen 

osallistamismalli, joka tarjoaa käytännön ohjeistuksen osallistamisen suunnittelun eri 

vaiheisiin.  

 

 



2) KESÄTANSSIJAT 

Kokeiluhankkeessa perustettiin kesäkuussa nuorten tanssiryhmä, jonka esityksien sisältö 

pohjautui Kuhmon kaupungin strategian mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Tanssiryhmän toiminta oli samalla osa kokeilun viestintää ja nuorten osallistumista 

kestävän kehityksen työhön. 

Kuhmossa on pitkät perinteet musiikin tuomisesta kaupunkikuvaan nuorien 

kesämuusikoiden toimesta. Kokeiluhankkeen myötä tätä toimintaa laajennettiin myös 

tanssitaiteen alalle, kun Kuhmon kaupunki palkkasi tanssinohjaajan sekä viisi yläaste- ja 

lukioikäistä nuorta kesätöihin tanssijoiksi kertomaan tanssitaiteen keinoin kestävän 

kehityksen merkityksestä.  

   

Tanssijoiden kahden viikon intensiivinen työjakso sisälsi neljä tanssikeikkaa päivä- ja 

hoivakoteihin sekä viisi yhteiskonserttia kesämuusikoiden kanssa Kuhmo-talossa (kolme 

kahvilakonserttia, Suomi soi -konsertti ja iltamat pääsalissa). Kahden ensimmäisen päivän 

aikana tanssijat työstivät Tartuthan käteeni? -tanssiteoksen valmiiksi, jota lopulta esitettiin 

sekä tanssikeikoilla että iltamissa. Lisäksi teoksesta toteutettiin vielä kesätanssija-työjakson 

jälkeen tanssivideokuvaukset Agenda - Art 2030 – For the Future! -näyttelykokonaisuutta 

varten. 

Kesätanssijat saivat runsaasti medianäkyvyyttä paikallisesti sekä myös Pohjois-Suomen 

tasolla alueuutisten uutisoitua kokeilusta. Tanssijoiden yhteistyö Kuhmon perinteisten 

kesämuusikoiden kanssa oli yleisön tavoittamisen kannalta merkittävää. Esimerkiksi 

muusikoiden kahvikonsertit olivat tapahtumia, jotka keräsivät viikoittain paljon yleisöä. 

Kesätanssijakonseptin mahdollista jatkoa ajatellen yhteistyö muusikoiden ja tanssijoiden 

välillä onkin hyvin kannattavaa.  

Sekä tanssijat että tanssinohjaaja kokivat kesätanssijajakson ainoaksi miinuspuoleksi sen 

lyhytkestoisuuden. Jos tanssijoiden toimintajakso kestäisi pidempään, he ehtisivät 

harjoitella ja esiintyä enemmän. Kesätanssijan työ oli nuorille upea mahdollisuus päästä 

kokeilemaan tanssijan ammattityöskentelyä turvallisessa ympäristössä. 



Tiedote: Kuhmon nuoret kesätanssijat muistuttavat kestävän kehityksen merkityksestä: 

https://www.kuhmo.fi/ajankohtaista/kuhmon-nuoret-kesatanssijat-muistuttavat-kestavan-

kehityksen-merkityksesta/ 

YLE:n juttu aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-12496355 

Kuntalehti: https://kuntalehti.fi/uutiset/kuntakierros/kuhmo-palkkasi-viisi-kesatanssijaa-

tanssiryhma-vierailee-muun-muassa-hoiva-ja-paivakodeissa/ 

 

Kesätanssijoiden Tartuthan käteeni? -tanssiteos 

Tartuthan käteeni? -tanssiteos syntyi nuorten tanssijoiden omien ideoiden pohjalta 

yhteistyössä kesätanssijoiden ohjaajana toimineen tanssinopettaja Heli Lounilan kanssa. 

Teoksen viitekehyksenä toimii Kuhmon kaupunkistrategiasta poimitut Agenda 2030:n 

mukaiset arvot ja kestävän kehityksen teemat. Teoksen videon kuvauksesta ja editoinnista 

vastasivat kuhmolaiset nuoret. 

Tartuthan käteeni? -tanssiteoksessa otetaan kantaa kestävän kehityksen terveyden ja 

hyvinvoinnin tavoitteeseen, jossa tavoitteena on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi 

kaiken ikäisille. Tanssiteoksen keskeisiä näkökulmia ovat läheisten ihmisten 

merkityksellisyys, toiveikkuus ja se, ettei ketään jätetä yksin. 

Nuorten kesätanssijoiden kanssa on 

pohdittu teosta rakennettaessa, mitä 

hyvinvointi tarkoittaa heille, ja millaista 

on, ja miltä tuntuu, kun asiat eivät sen 

osalta ole hyvällä tolalla. Hyvinvoinnin 

mahdollistajina esiin nousivat läheisten 

ihmisten lisäksi terveys, ympäristö sekä 

koulutus- ja harrastusmahdollisuudet. 

Nuorten toive tulevaisuudelle on, että 

kaiken ikäisille turvattaisiin kunnissa 

mahdollisuus saada apua ja tukea 

matalalla kynnyksellä. He toivovat, että 

tulevaisuudessa resurssit 

mahdollistavat sen, että tukea ja apua 

on saatavissa helposti esimerkiksi 

mielenterveyden ongelmiin, tai vaikka 

koulukiusaamiseen. Lapsilla ja nuorilla 

olisi ympärillään tarpeeksi turvallisia 

aikuisia, joilla on aikaa kohdata heidät 

yksilöinä, ja aikuistenvälinen 

moniammatillinen yhteistyö toimisi. 

https://www.kuhmo.fi/ajankohtaista/kuhmon-nuoret-kesatanssijat-muistuttavat-kestavan-kehityksen-merkityksesta/
https://www.kuhmo.fi/ajankohtaista/kuhmon-nuoret-kesatanssijat-muistuttavat-kestavan-kehityksen-merkityksesta/
https://yle.fi/uutiset/3-12496355
https://kuntalehti.fi/uutiset/kuntakierros/kuhmo-palkkasi-viisi-kesatanssijaa-tanssiryhma-vierailee-muun-muassa-hoiva-ja-paivakodeissa/
https://kuntalehti.fi/uutiset/kuntakierros/kuhmo-palkkasi-viisi-kesatanssijaa-tanssiryhma-vierailee-muun-muassa-hoiva-ja-paivakodeissa/


Kuhmon kaupunki osallistui kesätanssijoiden videoteoksella Agenda - Art 2030 – For the 

Future! -näyttelyn teoshakuun. Näyttelyyn haettiin kesäkuussa 2022 Pohjoismaissa asuvien 

nuorten ja lasten kestävään kehitykseen liittyviä teoksia taiteen eri aloilta. Teosvalinnan teki 

lapsista ja nuorista koottu raati, ja Kuhmon kesämuusikoiden tanssiteos valittiin yhdeksi 

näyttelyn 17 teoksesta.  

Teossarja esitetään loppuvuoden aikana sosiaalisessa mediassa ja Agenda - Art 2030 

teossarjan verkkosivuilla. Lisäksi teossarjasta kootaan näyttelyä varten kokonaisuus, joka 

pidetään Pohjoismaisen kulttuuripisteen tiloissa Suomenlinnassa. Näyttely oli alun perin 

tarkoitus järjestää lokakuussa 2022, mutta se siirtyi pidettäväksi myöhemmin ilmoitettuna 

ajankohtana sairastapauksen vuoksi. 

Teoksille haetaan esityspaikkaa myös Reykjavikin Pohjolan-talolta, Färsaarten Pohjolan-

talolta, Grönlannin Pohjola-instituutista ja Ahvenanmaan Pohjola-instituutista (toteutuu), eli 

muistakin Pohjoismaiden ministeriöneuvoston alaisista toimipisteistä. 

Tanssijat: 

Jenna Haapalehto 

Kaisa Kilpeläinen 

Eeva Kähkönen 

Elli Mikkonen 

Ronja Ruskosammal 

Tanssinohjaaja: 

Heli Lounila 

Video:  

Kuvaus ja editointi: Aleksi Kiirikki ja Miikka Polvinen 

Videon musiikki: 

Peltokurki – Tummuva taivas 

Tanssiteos YouTubessa: https://youtu.be/ASQV3hWlg5s 

Lisätietoa Agenda – Art 2030 -näyttelystä: https://www.agenda-art-2030.com 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ASQV3hWlg5s
https://www.agenda-art-2030.com/


3) KESTÄVÄN KEHITYKSEN SOPIMUSMALLI – KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TUKEVA VERKOSTO 

KUHMOON 

Kokeiluhankkeen aikana laaditaan yhteistyössä yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kestävän 

kehityksen sopimusmalli. Tähän mennessä sopimusmallista on valmiina teoreettinen 

kehys sekä kriteeristö tuleville sopimuksille. Sopimuksen ideaa on koeponnistettu yhdessä 

esimerkiksi Kuhmon Kamarimusiikin, kuhmolaisten kyläyhdistysten sekä Kainuun Setan 

kanssa. 

Mallia lähdetään työstämään seuraavan kerran marraskuussa kuhmolaisten yhdistysten 

illassa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa, samalla ensimmäisiä varsinaisia sopimuksia 

laatien. Sopimusmallia työstettäessä haetaan vuoropuhelulla yhteistä ymmärrystä siitä, 

kuinka kestävää kehitystä voidaan Kuhmossa lisätä. Sopimuksia ei tehdä 

itsetarkoituksellisesti, vaan keskiössä ovat yhteisöt ja ihmiset, ja konkreettinen yhdessä 

tekeminen.  

Sopimuksella eri toimijat sitoutuvat yhdessä kaupungin kanssa edistämään 

kaupunkistrategian arvojen mukaista kestävää kehitystä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 

Sopimusten tavoitteena on lisätä Kuhmon kestävän kehityksen vaikuttavuutta ja 

tuloksellisuutta sekä vastata omalta osaltaan kaupunkistrategiassa määriteltyihin 

tavoitteisiin. 

Eri toimijoiden kokemuksellinen tieto ja osaaminen yhdistettynä kaupunkistrategian 

painopisteisiin muodostavat kestävän kehityksen sopimuksen perustan. Kuhmon 

sopimusmallin laadinnassa hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaalla Maaseudun arjen 

palveluverkosto -hankkeessa kehitettyä ja käyttöön otettua elinvoimasopimusmallia sekä 

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ”Suomi, jonka haluamme 2050” -

yhteiskuntasitoumukseen kuuluvien toimenpidesitoumusten kriteeristöä. 

Kestävän kehityksen sopimus toimii myös kaupungin sisäisenä ohjausvälineenä, jonka avulla 

suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden koordinoiminen helpottuvat. Sopimusten vaikuttavuus 

syntyy siten, että tavoitteeksi otetaan pysyvät yhteistyörakenteet kaupungin ja eri 

toimijoiden kanssa. Pidemmän aikavälin tavoitteeksi voidaan asettaa pyrkimys strategiseen 

kestävän kehityksen kumppanuuteen. 

Sopimus toimii myös siten, että yhdistysten ja yhteisöjen hyvää kestävän kehityksen työtä 

saadaan tuotua entistä paremmin näkyville. Samalla yhteistyö tekee laajemmin näkyväksi 

vapaaehtoistyön merkitystä Kuhmossa. Lisäksi hyvät käytännöt toimivat esimerkkinä ja 

innostajana muille toimijoille. 

 

Kestävän kehityksen sopimuksen kriteerit 

1. Sopimus sisältää konkreettisen kehittämistavoitteen, tavoitteita voi olla myös 

useampi.  

2. Ei riitä, että luvataan edistää jotain asiaa. Pitää kertoa, miten edistetään ja 

mahdollisuuksien mukaan myös aikataulu toteutukselle. 



3. Sopimus edistää yhtä tai useampaa Kuhmon kaupunkistrategian tavoitteista. 

4. Sopimuksen täytyy olla kestävän kehityksen periaatteiden mukainen. 

5. Uudet innovaatiot ovat aina plussaa. 

 

4) VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 

Kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään niin, että viestinnässä huomioidaan 

sekä kaupungin uusi brändi että uusi strategia, joka pohjautuu Agenda 2030 -tavoitteille. 

Kuhmon kaupungin pito- ja vetovoiman kehittämiseen on tehty jo pidempään analyyttista ja 
systemaattista työtä. Kuhmon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kuhmon aluebrändin 
keväällä 2021, ja brändin ydinviesti sekä bränditunnisteet ovat kaikkien alueen toimijoiden 
käytettävissä. Kuhmon brändi työstettiinkin yhdessä eri paikallisten toimijoiden kanssa 
työpajoissa, jolloin Kuhmon alueella tunnistettiin monia omaleimaisuuksia. Niiden avulla 
kirkastettiin alueen omaa identiteettiä.  
 
Alueen brändi-imagoa kirkastettiin erityisesti kaupungin pito- ja vetovoiman 
kehittämiseksi. Alueelle on tärkeää, että se on vetovoimainen sekä nykyisten että 
mahdollisten uusien asukkaiden ja yritysten mielestä. Brändi on alueen elinvoiman perusta. 
Kuhmon identiteetin perustaksi muodostui metsä, kulttuuri, yhteistyö, taito ja laatu.   
 
Tässä hankkeessa toteutettiin huhti-toukokuussa veto- ja pitovoimaa vahvistava 

mediakampanja. TV-kampanjan (Nelonen media) ja iltapäivälehden (Ilta-Sanomat) CPC-

natiivimainoksen sisällöt oli tuotettu pääosin jo 2019-2020 Kuhmossa toteutetussa Pitoa- ja 

vetoa hankkeessa. Kampanjan suunnittelu, mediatilan kilpailutus- ja ostoprosessi sekä 

kokonaiskoordinaatio toteutettiin nyt Täyttä elämää Kuhmossa -hankkeen työnä.  

Kohderyhmät ja tavoitteet kampanjalle määriteltiin seuraavalla tavalla: 

Kohderyhmä 1: Maaseudulle muuttoa harkitsevat, entiset kuhmolaiset, jollain tavalla 
Kuhmon tuntevat henkilöt Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kuopion ja Joensuun seudulla.  
 
Tavoite: Muuttoaikeen vahvistaminen, Kuhmon identiteetin tunnettuuden kasvattaminen  
 
Kohderyhmä 2: Kuhmolaiset ja kainuulaiset  
 
Tavoite: Pitovoiman vahvistaminen, oman itsetunnon parantaminen, brändin jalkauttamisen 
jatkaminen   
 

• TV-mainoksessa käytetty spotti YouTubessa: https://youtu.be/qN9KYNFZC_k  

• Natiivimainos Ilta-Sanomien sivuilla: https://www.is.fi/mainos/art-
2000008776149.html 

 

Lisäksi hankkeen työnä toteutettiin kaupungin kotisivujen tervetuloa-sivun facelift-projekti 

sekä tuotettiin TV-mainontaa tukevaa some-markkinointia, tiedotteita ja kolumneja. 

https://youtu.be/qN9KYNFZC_k
https://www.is.fi/mainos/art-2000008776149.html
https://www.is.fi/mainos/art-2000008776149.html


Hankkeessa toteutettiin myös Kesä-Kuhmo lehden mainosliitteen suunnittelutyö sekä 

lehden artikkelien kirjoittaminen. 

 

Kuhmon Sammon Takoja – Roolihahmon näkyvyyden ja brändikonseptin kehittäminen 

Sammon Takoja on tänä vuonna toisen kerran valittu kuhmolainen roolihahmo. Rooliin 

nimetään vuodeksi kerrallaan näkyvä kuhmolainen taitaja, jonka toiminta henkii paikallisen 

laadun arvostamista, myönteisyyttä ja tinkimätöntä viimeistelyä. Roolihahmon myötä 

Kuhmo haluaa nostaa esiin suomalaista ja kuhmolaista osaamista. 

 

Kuhmon Sammon Takoja -hahmo liittyy vuonna 2021 julkistettuun Kuhmo-brändiin. Uuden 

brändin perustaksi on valittu kuusi perinteistä kuhmolaista vahvuutta: kaiken kattava 

metsäsuhde, luova kulttuuriajattelu, Kalevala, yhteistyö ja hyvän tekeminen sekä taito ja 

laatu. Ne nähdään Kuhmon Sampona, joka jauhaa hyvä muillekin. Sammon Takoja hahmon 

ja vuosittaisen valintaprosessin avulla tätä Kuhmon brändiä sekä kaupunkistrategian 

painopisteitä saadaan nostettu hyvin esiin. 

Hankkeessa toteutettiin hahmoon ja sen valintaprosessiin liittyvä viestintä sekä äänestyksen 

monikanavainen markkinointi ja tekninen toteutus. Lisäksi kilpailun visuaalista ilmettä ja 

brändihahmon konseptin vaikuttavuutta kehitettiin yhdessä hahmon valintaa varten 

perustetun asiantuntijaraadin kanssa. 

Kuhmolainen luontokuvaaja Ville Heikkinen kohotettiin vuoden 2022 Sammon Takojaksi 2. 

syyskuuta Kuhmo-talolla pidetyssä julkistustilaisuudessa. Merkiksi Sammon Takojan roolista 

Ville Heikkinen sai käyttöönsä paikallista käsityötaitoa edustavat Sammon Takojan viitan, 

päähineen ja puuvasaran.  Sammon Takoja -äänestyksen finalistit toimivat Kuhmon Sammon 

Takoja -tiiminä toisiaan tukien ja täydentäen osallistuen brändilähettiläinä erilaisiin Kuhmon 

edustustehtäviin. 



   

  Vastavalittu Kuhmon Sammon Takoja Ville Heikkinen kumauttaa vasarallaan puupölkkyä. 

 

Kahdeksanjäseninen Sammon Takoja -asiantuntijaraati valitsi kolme ehdokasta neuvoa-

antavaan yleisöäänestykseen, joka pidettiin 8.8.-19.8. Yleisöääniä annettiin yhteensä 420 

kpl, joka on hieman enemmän kuin viimevuotisessa äänestyksessä. Sammon Takojaksi 

kohotettu Ville Heikkinen sai 51 % äänistä.  Muut ehdokkaat olivat Kaesan Kotileipomo Oy:n 

yrittäjät Marianne ja Henriikka Huusko (yhdessä) sekä Juminkeko-säätiön toiminnanjohtaja 

Olga Zaitseva. 

Kuhmon Sammon Takoja: https://www.kuhmo.fi/sammon-takoja 

 

Muita viestintätekoja 

Hankkeen työnä on perustettu energianeuvonta-sivusto kaupungin kotisivuille. Sivulta 

löytyy esimerkiksi linkkejä energiansäästövinkkeihin, yhteystietoja energianeuvojiin sekä 

tietoa pientalojen perusparannuksiin ja lämmitysjärjestelmien vaihtoon liittyvistä 

avustuksista. Kuhmon kaupunki on jo aiemmin liittynyt kunta-alan 

energiatehokkuussopimukseen. Jatkossa tästä sopimuksesta ja kunnan 

energiansäästötoimista viestitään laajemmin. Näin kunnan kestävyystyötä ja sen 

taloudellisia hyötyjä tehdään paremmin näkyväksi.  

https://www.kuhmo.fi/sammon-takoja


        

Hankkeessa on konsultoitu runsaasti kaupungin eri tahoja viestintään liittyen. Konsultoinnin 

punaisena lankana on saada eri toimialueet viestimään kaupungin brändin mukaisesti. 

Tästä hyvänä esimerkkinä on elokuussa vanhus- ja vammaisneuvoston toteuttama 

esteettömyyskartoitus ja sen viestintä. Konsultoinnin tuloksena tapahtuman viestintä (some 

ja kotisivut) saatiin kytkettyä paremmin kaupungin strategian mukaiseksi ja esiin saatiin 

nostettua esimerkiksi sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä ulottuvuuksia.  

 

MAKSATUSYHTEYSTIEDOT: 

Kuhmon kaupunki 

FI02 5177 0010 0002 69, Kuhmon Osuuspankki 

 

YHTEYSTIEDOT: 

Määttä Tytti 

kaupunginjohtaja 

044 7255 220 

tytti.maatta@kuhmo.fi 

Piirainen Jarkko 

Viestinnän asiantuntija, hankekoordinaattori 

040 624 5472 

jarkko.piirainen@kuhmo.fi 

Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: https://www.kuhmo.fi/kestava-kehitys-elamaan-

arjen-teoissa 

https://www.kuhmo.fi/kestava-kehitys-elamaan-arjen-teoissa
https://www.kuhmo.fi/kestava-kehitys-elamaan-arjen-teoissa

