
Tour de Vaivaisukot 2016 
 
Toisen kerran järjestettävä vaivaishenkinen pyöräilytapahtuma alkaa perjantaina 15.7.2016 Kaustisen seu-
rakuntatalolla Toisen Suomen areenat -tapahtumalla (viime vuonna Puheita vaivaisille -tapahtuma). Se 
koostuu itsenäisistä keskustelutilaisuuksista, joissa pohditaan niin entisajan kuin nykypäivän vaivaisten ja 
köyhien tilanteita vaivaisukkoja, kulttuurihistoriaa, kansanmusiikkia ja pyörämatkailua unohtamatta. 
 
Kulttuurin eri muotoja yhdistetään suomalaisen sosiaaliturvan esihistoriaan, ja luodaan kokonaan uuden-
laista (pyöräily)kulttuurimatkailun traditiota. Vaivaisukothan ovat kansainvälisesti poikkeuksellinen ilmiö, ja 
tavoitteena onkin saada traditio ja sen sekä aineellinen että henkinen perinne UNESCOn maailmanperintö-
kohteeksi. Teemoja käsitellään tapahtuman yhteydessä Toisen Suomen areenat -keskusteluissa. 
 
Tour de Vaivaisukot 2016 -pyöräily ja Toisen Suomen areenat -keskustelut yhdistävät sosiaaliturvan ja sen 
historian monimuotoiseen kansanperinteeseen ja -taiteeseen. Pysähtyneisyyden aika on ohi! 
 
Tapahtuman sijoittuminen Kaustisen kansanmusiikkijuhlien yhteyteen ei ole sattumaa, vaan antaa ker-
rankin mahdollisuuden koko perheen osallistumiselle pyöräilytapahtumaan – pyöräillen tai ilman pyö-
rää! 
 

Ohjelma 
 

Pe 15.7.2016 klo 12:00 Toisen Suomen areenat Kaustisen seurakuntatalo (Siltatie 3) 
 
Suunnitteilla: 
 

1) ”Kuuluuko pelifuusiossa vaivaisukkojen ja akkojen ääni?”  
 

2) Vaivaisukkojen ja niiden ajattoman perinteen vaaliminen 
Ukkojen restaurointiohjeiden päivittäminen  
Ukkojen sosiaalihistoriallinen merkitys 2010-luvulla 
Ukot (ja Soinin akka) maailmankartalle 

 
3) Vaivaisakkojen kokoontuminen 

 
4) Pysähtyneisyyden aika on ohi!  

Vaivaisukot – kulttuuripyörämatkailun uusi suunta 
 

5) Matineakonsertti ”Vaivaisten soitto” – 1700-2000-luvun kansanmusiikkia  
Ohjelma kehitteillä yhdessä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa 

 
6) Lisäksi iltaohjelmaa Kaustisen kansamusiikkijuhlilla (erillinen sisäänpääsymaksu) 

 



Ohjelmamuutokset toki vielä tässä vaiheessa (1.1.2016) mahdollisia. 
 

La 16.7.2016: Tour de Vaivaisukot 2016 
 
klo 8.30-9.30 Virittäytymistä seurakuntatalolla, pelimannit ja muut esiintyjät tervetulleita 
  
klo 9.00 Lähtö (Kaustisen seurakuntatalo, Siltatie 3. Ei paikoitusta!) 
 
Lähtö tapahtuu osanottajamäärästä riippuen useammassa ryhmässä nopeuden mukaan. Ensimmäinen 
osuus Kaustinen – Veteli rytmitetään niin, että koko pyöräilijäjoukko olisi samoihin aikoihin Vetelin ukon 
luona. Niinpä eritoten sinne ja Småböndersiin sekä maaliin Kaustisen Urheilutalolle pyritään saamaan oh-
jelmaa. Pelimanneja hakusessa! 
 

Reitit (reiteillä opasteet) 

 
Perhelenkki 25 km (lähtö klo 9.00 ei mäkiä tai ehkä yksi!) 
Kaustinen (seurakuntatalo, Siltatie 3) – Virkkala – Järveläntie – Virkkalantie – Siltalantie – Kirkkotanhua – 
Vetelin kirkko (Torpantie 130): TAUKO – Kirkkotanhua – Siltalantie – Järveläntie – Virkkalantie – Virkkala – 
Urheilutie – Kaustisen Urheilutalo (Urheilutie 10) 
 
Kulttuurikierros 50 km (lähtö klo 9.15) 
Kaustinen (seurakuntatalo, Siltatie 3) – Virkkala – Järveläntie – Virkkalantie – Siltalantie – Kirkkotanhua – 
Vetelin kirkko (Torpantie 130): TAUKO – Småbönders: TAUKO – Högnabba – Teerijärvi: TAUKO – (mäki-
osuus) – Kaustisen Urheilutalo (Urheilutie 10) 
 
Kuntoryhmä 85 km (lähtö klo 9.30)  
Kaustinen (seurakuntatalo, Siltatie 3) – Virkkala – Järveläntie – Virkkalantie – Siltalantie – Kirkkotanhua – 
Vetelin kirkko (Torpantie 130): TAUKO – Räyrinki – Evijärvi: TAUKO – Teerijärvi – Kaustisen Urheilutalo (Ur-
heilutie 10) 
 
Tosivaivaiset 135 km (lähtö klo 9.30) 
Kaustinen (seurakuntatalo, Siltatie 3) – Virkkala – Järveläntie – Virkkalantie – Siltalantie – Kirkkotanhua – 
Vetelin kirkko (Torpantie 130): TAUKO – Kirkkotanhua – Siltalantie – Järveläntie – Virkkalantie – Virkkala – 
Valtatie 63 – Köyhäjoki – Halsua: TAUKO – Evijärvi: TAUKO – Teerijärvi – Kaustisen Urheilutalo (Urheilutie 
10)  
 
Kunkin ukon luona voidaan pitää puheita, ottaa selfieitä tai muistaa ukkoja muutamalla kolikolla ellei peräti 
setelillä! Ainoa vaivaisakkahan on valitettavasti liian (?) kaukana, Soinissa. 
 
Lisäksi prologiajot ovat suunnitteilla ainakin Kälviältä (55 km) Kokkolan kautta (45 km) sekä Seinäjoelta (111 
km). 
 



Ohjeita pyöräilijöille 
 
Juotavaa on syytä varata mukaan pyörän lisäksi. Vararengas ja pumppu on myös hyvä olla mukana. Osallis-
tujien tulee käyttää pyöräilykypärää, ja koska ajetaan yleisillä teillä, liikennesääntöjä tulee noudattaa. Kaikki 
tiet ovat asfaltoituja lukuun ottamatta Kaustisen Urheilutietä (noin 1 km). Tosin viime vuoden Giro de Italia 
-kisassakin oli hiekkatiepätkiä ja Tour de Francea pompoteltiin välillä mukulakivillä. 
 
Pyöräilyyn voivat tulla mukaan myös sähköpyöräilijät, kelaajat, käsipyöräilijät, kick bikella ajavat ja kyllä 
tuon lyhimmän pätkän ajelee sähköpyörätuolillakin, eikö! Joidenkin erikoissarjoihin osallistuvien matkus-
taminen Kaustiselle, samoin kuin mahdollinen yöpyminen vaativat joitakin erikoisjärjestelyjä. Niissä asioissa 
mm. alueelliset sosiaali- ja terveysturvayhdistykset sekä keskusliitot voivat ehkä auttaa. Lähimmät rautatie-
asemat ovat Kokkolassa (45 km) ja Pännäisissä (52 km). Yhdessä yöjunassa on tavaravaunu, johon mahtuu 
20-30 pyörää. VR:n tulevan kesän aikataulut ja junavuorot ovat vielä hämärän peitossa, semminkin kun VR 
aikoo supistaa junavuoroja. Niinpä hyvinkin aikainen lippujen varaaminen saattaa saada kellot soimaan 
siellä päässä ja lisäämään esim. ylimääräisiä vaunuja joihinkin juniin. Lisäksi liput ovat yleensä sitä halvem-
pia, mitä aikaisemmin ne ostaa. 
 

Majoittuminen 
 
Kaustinen on pieni paikkakunta, joten majoitus on syytä varmistaa hyvissä ajoin, mikäli ei halua majoittua 
vapaan taivaan alle. Hotellitasoista majoitusta löytyy Kokkolasta, Kaustiselta ja lähiympäristöstä löytyy mo-
nipuolinen tarjonta yksityismajoitusta. Tastulan leirintäalueen (7 km Kaustisen keskustasta) lisäksi kansan-
musiikkijuhlien aikana palvelevat Mosalan leirintäalue (festivaalialueen kupeessa) sekä Urheilukentän lei-
rintäalue (Urheilutalon maastossa). Lisätietoja majoitusvaihtoehdoista löytyy kansanmusiikkijuhlien ko-
tisivuilta www.kaustinen.net > info > majoitus.  
 

Paikoitus tapahtuu Kaustisen Urheilutalolla, jossa myös suihkut ja pyöräilyn maali. 

 

Tapahtumatietoa ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla. Pyöräilyyn liittyviä lisäohjeita tulee vii-
meistään lähtöpaikalla. Lisäksi tietoja päivitetään ja ehkä hiukan päivitelläänkin mm. Pelastakaa vaivaisukot 
ry:n sivuilla www.vaivaisukot.fi sekä kansanmusiikkijuhlien sivuilla www.kaustinen.net.  
 

Ilmoittautuminen avataan 1.3.2016 osoitteessa www.jelli.fi/ilmoittautumiset. Siihen mennessä 

päätetään myös mahdollisen osanottomaksun suuruus. Järjestelyt kun vaativat veronsa – ja kulunsa.  
 

Palautusbileet lauantaille 16.7. ovat suunnitelmissa. 

 
Muutokset mahdollisia. Ohjelma ym. ideoita otetaan mieluusti vastaan!  
 
 
 

http://www.kaustinen.net/
http://www.vaivaisukot.fi/
http://www.kaustinen.net/
http://www.jelli.fi/ilmoittautumiset


Lisätietoja: 
 
jouko.karjalainen@thl.fi (puh. 040 547 5723) 
elina.pajula@pksotu.fi 
jussi.salminen@kokkola.fi  
 
@Vaivaisukot 
 
Tour de Vaivaisukot2016 -tapahtuman järjestävät Pelastakaa vaivaisukot, Suomen Sosiaalipyöräilijäin seura 
– kansanterveydelle; yhteistyössä  Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Kaustisen ja Ullavan 
seurakunta, Pro Kaustinen ry (Kaustinen Folk Music Festival), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayh-
distys, Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys, Kokkolan kaupunki, Kuka kuuntelee köyhää – verkosto, Kälviän 
Veivarit, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, SOSTE ry, Pyöräilykuntien verkosto, Raha-
automaattiyhdistys, Suomen Punainen Risti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Uudenmaan sosiaali- ja ter-
veysturvayhdistys. 

mailto:jouko.karjalainen@thl.fi
mailto:jussi.salminen@kokkola.fi

