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Johdanto 

Kuluva vuosi on yhdistyksen neljäs toimintavuosi. Tarkoituksena on kehittää Vienan reittiä, vaalia reitin 
kalevalaista – ja vienalaista kulttuuriperintöä, edistää reitillä luonto- ja kulttuurimatkailua ja tehdä reittiä 
tunnetuksi Suomessa ja kansainvälisesti. Toimintavuotta rajoittaa edelleen jatkuva koronapandemia sekä 
24.2.2022 tapahtunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seurauksena tapahtunut muutos kansainvälisen 
politiikan kentässä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: - kunnostaa, ylläpitää ja hallinnoi Vienan polku- ja vesireittiä yksin 
tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa - osallistuu Vienan reittiä koskevaan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon, laatii reittiä palvelevia selvityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille; - 
järjestää reitillä kävely-, pyöräily-, melonta-, retkeily- ja hiihtotapahtumia, koiravaljakko-, poro- ja 
hevosajeluja sekä muuta kulttuuripainotteista liikuntaa; - järjestää Vienan kulttuuri-, historia- ja 
luontoaiheisia seminaareja, näyttelyitä ja muita tapahtumia, sekä edistää teemaan liittyvää tieteellistä 
tutkimusta ja selvitystyötä; - harjoittaa Vienan reittiin liittyvää tiedotus- ja valistustoimintaa; - toimii 
yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa, kuten Vuokin ja Raatteen kyläyhdistysten, Vuokkiniemen 
kyläneuvoston, Juminkeko-säätiön, Runolaulu-Akatemian ja muiden kalevalaista kulttuuria edistävien 
organisaatioiden sekä alueen kuntien ja viranomaisten sekä alueen maanomistajien kanssa. 

Vienan reitin suojelu 

Tavoitteena on, että Vienan reitti suojellaan avohakkuilta ja reitille muodostetaan riittävän leveä 
suojavyöhyke. Huhtikuussa 2021 solmitun sopimuksen mukaan Metsähallituksen hallinnoimalle 
polkureitille suojavyöhykkeen leveydeksi sovittiin 200 metriä. Jatketaan neuvotteluja maanomistajien 
kanssa Vienan vesireitin suojelemiseksi. Kannustetaan yksityisiä maanomistajia reitin suojelussa ja autetaan 
mahdollisuuksien mukaan taloudellisten korvauksien saamista maanomistajille.  

Yhdistys jatkaa neuvotteluja Metsähallituksen kanssa Vienan vesireitin suojelemiseksi hakkuilta valtion 
mailla. 

Valtioneuvosto on marraskuussa 2021 nimennyt Kuivajärven ja Hietajärven sekä Murhinsalon 
suojelualueen valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Tämä luo hyvät edellytykset muodostaa 
valtakunnallisen suojelualueen ja Vienan reitin välinen alue maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. 
Yhdistys tekee asiaa koskevan aloitteen Kainuun liitolle. Yhdistys tukee myös Museoviraston hanketta, jolla 
vahvistetaan reitin muinaismuistolain mukaista suojavyöhykettä polulle sekä reitin saamista 
valtakunnallisesti arvokkaiden arkeologisten kohteiden joukkoon. 

Hallinto  

Maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus toimikaudelle 2022. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa vahvistetaan hallitusjäsenten toimenkuvat: puheenjohtaja, sihteeri, 
taloudenhoitaja, muut hallituksen jäsenet ja niiden tehtävät. 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti Vuokissa ja Kajaanissa.  Osa hallituksen jäsenistä osallistuu kokouksiin 
puhelimen ja TEAMS-etäyhteyden välityksellä. Kokouksiin pyydetään tarvittaessa asiantuntijoita. 
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Yhdistyksen kehittäminen 

Jatketaan yhdistyksen strategista suunnittelua. Kyselyllä aktivoidaan jäsenistöä ideoimaan ja kehittämään 
yhdistyksen toimintaa.  Pyritään kirkastamaan yhdistyksen toimintaa, jotta mahdollisimman moni kulttuuri- 
ja luontoaktiivi kiinnostuisi tulemaan omatoimisesti tai ryhmänä Vienan reitille. Varustetaan Vienan reitin 
palveluja maastossa ja hyödynnetään sähköisiä palveluja. 

Elävä Kainuu Leader 

Haetaan rahoitusta palveluihin, kuten laavu Syntisenkankaalle, lintutorni Kivi-Kevättiin sekä pitkospuut 
reitin kosteille osuuksille. Selvitellään digitaalisen informaation lisäämistä ja -ratkaisujen hyödyntämistä. 

Tapahtumat (huomioiden koronarajoitukset) 

Kesäkuussa järjestetään Rentukkamelonta. 

Kesäkuussa järjestetään Sommelo-musiikkitapahtuma yhteistyössä Sommelon ja Rimpilän 
kulttuuriyhdistyksen kanssa Rimpilän koululla. 

Heinäkuun lopulla (30.-31.7.) toteutetaan jo traditioksi muodostunut Vienan reitin patikointitapahtuma ja 
Myllyilta sekä Jussi Huovisen muistokonsertti yhteistyössä Juminkeon ja Runolaulu Akatemian kanssa 
Hietajärven Perinnetalossa. Kehitetään ja uudistetaan Myllyillan ohjemaa. 

Syyskuussa (17. -18.9.) järjestetään suomalais-vienalainen seminaari ja patikointi. Seminaarin teemana on 
ympäristö ja kansanparannus. ”Monen heinän helpehestä, kipehille 
voitehiksi - kansanlääkintää ja luonnonhoitoa Vienan reitin varrella -hanke. Seminaariin haetaan 
ulkopuolista rahoitusta. Seminaarissa julkaistaan yhdistyksen ensimmäinen antologia, johon on koottu 
edellisinä vuosina pidetyt alustukset ja puheenvuorot. Julkaisuun on saatu Koneen Säätiöltä rahoitusta.  

Syksyllä yhdistys järjestää Ruskamelonta-tapahtuman Vienan jokireitillä. Palvelut organisoidaan aiemmista 
tapahtumista saadun palautteen pohjalta. 

Neuvottelut ja tapaamiset 

Yhdistys järjestää neuvotteluja ja tapaamisia viranomaisten ja maanomistajien sekä kaikkien niiden tahojen 
kanssa, jotka ovat asianosaisia ja kiinnostuneita Vienan reitin kehittämisestä. 

Yhteistyö paikallisten ihmisten ja viranomaisten kanssa 

Kyläläisiä ja Vienan reitin maanomistajia kannustetaan mukaan yhdistyksen toimintaan. Suomussalmen 
kuntaa aktivoidaan päivittämään Kainuun liitossa laadittu raportti ”Vuokin reitti Vienaan. Toimintamalli” 
(2017) yhteistyössä allekirjoittaneiden, Kainuun ELY-keskus, Kainuun liitto, Metsähallitus, Suomen 
metsäkeskus, Suomussalmen kunta ja Vienan reitti ry, kanssa.  
 
Kansainvälinen yhteistyö 

Vienan reitti ry pyrkii sääntöjen mukaan luomaan kansainvälisiä suhteita suunnitellusti, ottaen huomioon 
kansainvälisen tilanteen, erityisesti Vienan Karjalaan ja Karjalan tasavaltaan. Yhdistys toimii tiiviissä 
yhteistyössä Via Karelian, Via Kalevalan, Juminkeko-säätiön, Elias Lönnrot -seuran, Viena-šeuran sekä 
Karjalan tiedekeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian laitoksen kanssa kansainvälisten yhteyksien 
lujittamiseksi. 
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Järjestetään säännöllisiä vierailuja mahdollisuuksien mukaan rajan molemmilla puolin koronarajoitukset ja 
kansainvälinen tilanne huomioiden. Osallistutaan Vuokkiniemen, Latvajärven ja muiden vienalaiskylien 
kesäproasniekkajuhliin. Kutsutaan vienalaisia ja karjalaisia yhteistyökumppaneita Vienan reitin tapahtumiin 
Vuokissa. Laaditaan yhteistyösuunnitelma Vienan reitin kehittämiseksi myös Vienan Karjalassa yhdessä 
karjalalaisten organisaatioiden kanssa. 

Aloitteet ja kannanotot 

Vienan reitti tekee aloitteita viranomaisille ja maanomistajille Vienan reitin kehittämiseksi vetovoimaiseksi 
luonto- ja kulttuurikohteeksi. 

Tiedottaminen ja markkinointi 

Yhdistyksen aktiivista markkinointia jatketaan. Lisätään yhteistyötä Suomussalmen matkailutoimen ja 
muiden lähialueiden matkailuorganisaatioiden kanssa. Hyödynnetään vaikuttaja- yhteistyötä (luonto- ja 
kulttuuri- ja retkeilybloggaajat). Tiivistetään yhteistyötä muiden retkeily-, kulttuuri- ja luontoyhdistysten 
kanssa. 

Talous 

Yhdistyksen jäsenhankintaa aktivoidaan. Vuoden 2022 loppuun mennessä yhdistyksen jäsenmääräksi 
tavoitellaan 100 jäsentä. Tärkeintä on, että saadaan mukaan toimivia jäseniä. Yhdistys hakee aktiivisesti 
ulkopuolista rahoitusta kulttuuri- ja muilta apurahoja myöntäviltä organisaatioilta. 

 

Vienan reitti ry, hallitus 9.3.2022 

 

 

 

 

 

 


