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Johdanto
Kaikki tietävät, millaiset asiat edistävät omaa henkilökohtaista hyvinvointia, mutta kun kyse on yhteisöjen kehittämistoiminnasta, hyvinvointikäsite hajoaa helposti käsiin. Käynnissä olevan JAKE -Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen kylä-hankeosion yksi tärkeä tavoite on määrittää
aiempaa selkeämmin kylähyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvat asiat – ja löytää niistä ne tärkeät
”kylän mittaiset” tekemiset. JAKE-hankkeessa kartoitettiin kylähyvinvoinnin kokonaisuuden teemoja
ja toimintamalleja. Tässä raportissa kylähyvinvointikäsitettä tarkastellaan erityisesti paikallisyhteisöjen näkökulmasta, ja olemme pyrkineet saamaan siitä otetta kokoamalla erilaisia jo toteutuneita kehittämistoimia kymmenen eri teeman alle. Kartoituksen on koonnut hanketyöntekijä Päivi Pohjolainen.
Paikallisyhteisöillä on aivan erityinen rooli kylähyvinvoinnin edistämisessä. Yhteisön sisäiset sosiaaliset suhteet ja naapuriapu ovat turvaverkko, jonka avulla olemme selviytyneet vaikeissakin oloissa näihin päiviin. Nyt kun julkisen sektorin resurssit ovat mystisesti loppumassa, yhteiskunnan odotukset
paikallisyhteisöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan jatkuvasti kasvavat. Ja näin
tapahtuu ilman, että paikallisyhteisöjen rakenteita tai toimintaedellytyksiä olisi yhtään tarkemmin
mietitty. Muutosvaiheen haasteita on edessä sekä julkisella että kolmannella sektorilla.
Kehittämistyössä meidän pitäisi pystyä määrittämään yhtä aikaa monta asiaa: mitkä erilaisista kylähyvinvoinnin teemoista ovat niitä oleellisia ja tärkeitä, millaisen vastuun paikallisyhteisöt itse voivat
kehittämisprosessi kantaa ja millaisilla tavoilla voimme luoda aitoja hyvinvointirakenteita, jotka vastaavat paikallisyhteisöjen tarpeisiin? Lisäksi kehittämisessä täytyy pysyä kyläkohtaisuus: mitkä hyvinvoinnin osa-alueet ovat niitä tärkeimpiä ja mitkä ovat sellaisia toimenpiteitä, joilla on myös aidosti
vaikuttavuutta juuri siinä kyläyhteisössä? Kehittämistyön keskiössä on fakta, että kaikki kylät ja paikallisyhteisöt ovat rakenteiltaan ja tarpeiltaan erilaisia.
Toivomme, että tämä raportti jäsentää selkeällä ja ehkä uudellakin tavalla paikallisyhteisöjen hyvinvointikehittämisen teemoja ja mahdollisuuksia. Ennen kaikkea toivomme, että paikalliskehittämisessä
nousee entistä vahvemmin esille myös kylähyvinvointinäkökulma. On myös välttämätöntä, että kyläyhdistykset ja muut kylien yhdistykset tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä koko paikallisyhteisön
hyvinvoinnin edistämisessä. Myös julkisen sektorin tulee ymmärtää, että toimiva kumppanuus paikallisyhteisöjen kanssa edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja ja toimivaa vuorovaikutusta.
Hyviä pyöriä on keksitty miltei joka lähtöön. Nyt nämä pyörät on sovitettava paikoilleen ja pantava
pyörimään.
Tuomo Eronen
kyläasiamies, Pohjois-Karjalan Kylät ry
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Kartoitustyön kulku
JAKE- Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishankkeen (2013‒2017) kylä-hankeosiossa tehdyn kylähyvinvoinnin kartoitustyön tuloksena kylähyvinvointi jaettiin kymmeneen teemaan, joita mukaillen
kartoituksesta koottiin kaksi raporttia: toimintamalleja kuvaava raportti sekä hankkeita ja toimijoita
kuvaava raportti. Sinällään kartoituksen sisältö ei tuo mitään uutta auringon alle, mutta teemallisesti
se kokoaa yhteen maaseudun ja paikallisyhteisöjen kehittämisen aihealueita laadullisen ja yhteisöllisen kylähyvinvointiteeman alle. Kartoitukseen valitut hankkeet ja mallit ovat varmasti vain osa Suomessa tehdyistä kylähyvinvoinnin toimenpiteistä, mutta ne antavat esimerkinomaista tietoa millaisin
toimenpitein kylähyvinvointia on jo edistetty. Osa kartoitukseen valituista hankkeista ja malleista oli
kuitenkin hankala istuttaa sopimaan vain yhteen teemaan, koska teemat limittyvät keskenään toisiinsa.
Tällaisissa tilanteissa malli tai hanke on sijoitettu teemaan, jota se ensisijaisesti edistää. Lisäksi useimmissa kartoitukseen valikoiduissa hankkeissa ja malleissa yhteisöllisyys on kaikki läpäisevä punainen
lanka, joka on taustalla mukana lähes kaikessa tekemisessä, koska yhteisöllisyys on toiminnan ydin.
Tähän laajaan kylähyvinvoinnin raporttiin on koottu erilaisia, eri mittakaavassa toteutettuja hankkeita
sekä toimijoita eri puolilta Suomea. Tämä raportti on saatavilla vain verkkoversiona. Hankkeita on
käyty läpi muun muassa Raha-automaattiyhdistys RAY:n avustustietokannasta, LEADER-toimintaryhmien hankerekistereistä ja Maaseutuviraston hankerekisteristä. Näistä rekistereistä on kartoitukseen otettu mukaan hankkeita ja toimenpiteitä, jotka teemallisesti sopivat kylähyvinvoinnin alle ja
joista on ollut saatavilla riittävästi lisätietoja. Mukaan ei ole otettu esimerkiksi yksittäisiä kylätalojen
kunnostushankkeita. Hankkeista ja toimijoista mainitaan ensin hankkeen tai toimijan nimi, toimintavuodet, tiivistetty kuvaus hankkeesta tai toimijasta sekä linkit, joista löytyy lisätietoja.
Tästä hankkeita ja toimijoita sisältävästä raportista on poimittu toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä,
joita esitellään toisessa kylähyvinvointiraportissa, joka on saatavilla sekä painettuna että verkkoversiona jake-hanke.fi -sivulta. Kokonaisuudessa kartoitustyön raportit täydentävät toisiaan tarjoten erilaista tietoa kylähyvinvoinnin toimijakentästä ja toimintatavoista. Kaiken kattavaa tietoa hankkeista ja
toimintamalleista kartoitustyö ei tarjoa, vaan sen on tarkoitus tarjota ideoita ja inspiraatiota kylähyvinvoinnin kanssa työskenteleville maaseudunkehittäjille ja kylätoimijoille
Päivi Pohjolainen
kylien hyvinvointikehittäjä, JAKE-hanke

Kuka rahoittaa kylähyvinvointia edistäviä toimenpiteitä?
Kartoituksessa mukana olleita hankkeita ovat rahoittaneet monet eri tahot. Rahoitusta kartoitukseen
kerätyt toimet ovat saaneet muun muassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (mm.
Euroopan maaseuturahasto, LEADER), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Palosuojelurahastosta,
Euroopan pakolaisrahastosta, Oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvostolta, Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY), valtiolta, maakuntaliitoilta ja kunnilta. Osa hankkeiden omarahoitusosuudesta
on tehty talkoilla.
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Mitä on hyvinvointi ja miten
siitä tulee kylähyvinvointia?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suomenkielinen hyvinvointi-käsite viittaa sekä
yksilölliseen hyvinvointiin että yhteisötason hyvinvointiin. Yleensä hyvinvointimääritelmässä hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöitä ovat sosiaaliset suhteet,
itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. THL:n mukaan puolestaan yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat esimerkiksi elinolot, työllisyys ja työolot sekä toimeentulo. (Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos 2014.)
Pohjois-Karjalan hyvinvointisuunnitelmassa hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Hyvinvoinnin nähdään koostuvan ihmisten kokemasta hyvinvoinnista ihmissuhteissa, elämän ja ympäristön laadussa ja taloudessa. Hyvinvointisuunnitelman toteuttamissuunnitelmassa Pohjois-Karjalassa
korostetaan kansalaisten omaa aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, ennaltaehkäisyä, asiakaslähtöisyyttä ja
verkostoitunutta osaamista palveluja kehitettäessä. Maakunnallinen hyvinvointi voidaan tiivistää viiteen teemaan:
1. hyvinvoiva ja terve väestö
2. asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut
3. korkeatasoinen ja verkostoitunut osaaminen
4. viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö
5. aktiivinen ja osallinen kansalainen.
Maakuntaliiton hyvinvointisuunnitelmassa todetaan, että hyvinvointiohjelmaa toteutetaan kuntien,
kuntayhtymien, järjestöjen, yrittäjien ja asiantuntijaorganisaatioiden kautta. (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 2012.)
Suontauksen ja Tynin mukaan hyvinvointi voidaan jakaa myös selkeästi yksilölliseen ja yhteisölliseen
hyvinvointiin. Yksilöllinen hyvinvointi on tila, jossa ihminen voi tyydyttää tarpeensa. Yksilöllinen hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta. Fyysinen hyvinvointi on fyysistä tarpeiden tyydytystä, terveyttä ja sairauttomuutta. Psyykkinen hyvinvointi on itsemääräämisoikeutta, loukkaamattomuutta, ymmärrystä, henkistä tasapainoa, mielenterveyttä, sosiaalistumista, itsensä
toteuttamista ja mielekästä toimintaa. Ihminen on sosiaalinen toimija, joten tälle on luontaista olla osa
yhteisöjä tai ryhmiä, kuten perhettä, ystäväpiiriä tai työyhteisöä. (Suontaus ja Tyni 2005.)
Hyvinvointi on vastavuoroinen ilmiö yksilön ja yhteisöjen välillä. Yhteisöllinen hyvinvointi määrittyy
yhteisöön kuuluvien yksilöiden elintason, elämänlaadun, tyytyväisyyden ja onnellisuuden kautta. Jos
edellä mainitut asiat toteutuvat hyvin yksilötasolla, lopputuloksena on hyvinvoiva yhteisö. Yhteisöllisen tason hyvinvointiin kuuluvat terveys, koulutus, työllisyys, asuminen, perheen ja yhteisön toiminta,
taloudelliset resurssit, väestön määrä ja rakenne, kulttuuri ja vapaa-aika, ympäristön tila, taloudellinen
kasvu ja sosiaalinen yhtenäisyys. (Suontaus ja Tyni 2005.)
Näissä kaikissa yllä esitetyissä hyvinvoinnin määritelmissä on useita elementtejä, joista hyvinvoinnin
nähdään koostuvan. Niissä huomioidaan, että hyvinvointi ylettyy yksilötasoa pidemmälle. THL nostaa esiin hyvinvoinnin yhteisötason, mutta taso on enemmänkin yhteiskunnallinen numeerinen taso
kuin paikallisyhteisön hyvinvointia kuvaava määritelmä. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvoinnin määritelmässä tuodaan esiin, että maakunnallista hyvinvointiohjelmaa toteutetaan eri sektoreiden
kautta. Hyvinvoinnista muotoutuu monitoimijainen teema. Myös Suontauksen ja Tynin määritelmässä
yhteisöllinen hyvinvointi sisältää paljon yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyviä elementtejä, kuten väestön
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määrän ja rakenteen. Toki nämä ovat myös yhteisöön vaikuttavia tekijöitä, mutta ne linkittyvät tiiviisti
laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kylänäkökulmasta katsottuna määritelmissä on epätarkkuuksia
ja puutteita, mikä ilmentää hyvinvoinnin käsitteen määrittelyn vaikeutta ja linkittymistä eri tasoille. Tuskin koskaan saadaan tyhjentävää hyvinvointimääritelmää, joka sopii kaikkiin tilanteisiin.
Hyvinvointi käsitteenä on laaja-alainen ja jopa monimutkainen kokonaisuus. Jokainen voi varmasti
kuvailla omaa henkilökohtaista hyvinvointiaan ja toimenpiteitä sen edistämiseksi. Entä kun hyvinvointi viedään seuraavalla tasolle, yhteisötasolle? Yksilöt muodostavat yhteisön, joten mitä on yhteisön hyvinvointi? Mitä on yhteisöllinen hyvinvointi? Mitä on hyvinvointi paikallisyhteisössä? Mitä
on kylähyvinvointi? Tästä hyvinvointi voidaan viedä vielä uudelle tasolle, yhteiskunnan tasolle. Näin
ollen vuorovaikutteisesta hyvinvoinnin palapelistä tulisi kolmiportainen: yksilö-yhteisö-yhteiskunta.
Tämän jaon mukaan yksilötason hyvinvointia olisi esimerkiksi terveys, elämänlaatu, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, nautinto, riittävä toimeentulo, tyytyväisyys asumiseen ja ympäristöön sekä yhteys
toisiin ihmisiin. Yksilötason hyvinvointia seuraisi yhteisöllinen hyvinvointi, joka koostuisi esimerkiksi
viihtyisästä ja turvallisesta asuinympäristö, yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja paikalliskulttuurista.
Tästä puolestaan päästäisiin yhteiskunnalliselle hyvinvointitasolle, jonne kuuluisivat numeeriset mittarit työttömyydestä, toimeentulosta, asumisesta, tapaturmista, elinoloista ja elinajanodotteesta. Lisäksi yhteiskunnallisella tasolla olisivat asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät palvelut, jotka tuotuna
paikallisyhteisö- ja yksilötasolle muuttuisivat lähipalveluiksi. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ihanteena olisi hyvinvoiva ja terve väestö, joka ei näin ollen tulisi yhteiskunnalle taloudellisesti kalliiksi.
Tässä kolmijaossa yksilön hyvinvointi on edelleen perinteisen hyvinvointinäkemyksen mukainen.
Yhteisötason hyvinvointi on paikkaperusteinen ja yhteisön laadullista hyvinvointia mittaava taso. Yhteiskunnallisessa tasossa hyvinvointi nähtäisiin numeroilla mitattavana väestön hyvinvointina. Tätä
hyvinvoinnin kolmiportaista jaottelua sekä hyvinvoinnin paloja on kuvattu sivulla 8 olevassa kuvassa.

Yhteistyössä tärkeää on myös leikkimielinen
yhdessäolo.

myys
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Mikäli hyvinvoinnin määritelmä olisi edellä esitetyn kolmijaon mukainen, voisi yhteisöllinen hyvinvointi olla paikallisyhteisöperusteista. Kylissä puhuttaisiin kylähyvinvoinnista. Kylähyvinvointi on
paikkaperusteista yhteisön hyvinvointia, jolloin lähes jokainen kuuluu kylähyvinvoinnin piiriin. Paikkaperusteisessa hyvinvoinnissa osallisena ovat kaikki jotka asuvat tai oleskelevat kylässä tai asuinalueella. Vaikka ihmisellä ei olisi työtä ja näin ollen hänellä ei olisi mahdollisuutta osallistua työyhteisön
hyvinvoinnin edistämiseen, hän todennäköisesti asuu jossakin, jolloin hän voi osallistua paikkaperusteisen yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Paikkaperusteinen kylähyvinvointi ottaa huomioon myös
ihmiset, jotka eivät kuuluu perheyhteisöön, harrastusyhteisöön, työyhteisöön tai ystäväporukkaan.
Paikkaperusteinen kylähyvinvointi periaatteessa siis kokoaa alueen kaikki yksilöt yhteisöön, jonka hyvinvoinnista kylähyvinvoinnissa on kysymys. Edelleen ihanne on, että yhteisö koostuu hyvinvoivista
yksilöistä, mutta kylähyvinvoinnissa hyvinvointi on selkeästi yhteisöperusteinen. Yhteisöllisyys on kylähyvinvoinnin kivijalka. Kolmijaossa kokonaishyvinvointi on sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan asia, mikä tarkoittaa hyvinvoinnin monitoimijuutta. Hyvinvointia ei voida edistää vain yhdeltä
tasolta, vaan kolmen eri tason yhteistyöllä. Hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys vaan sitä tulee tietoisesti
ylläpitää ja edistää, jolloin se muuttuu myös resurssiksi. Näin ollen myös kaikki kolme tasoa hyötyvät
hyvinvoinnin edistämisestä.

Kylähyvinvointi ja arjen turva
Kylähyvinvointi on paikallisyhteisön hyvinvointia: sitä että sinä ja minä voimme hyvin yksilöinä,
mutta myös sitä, että me molemmat ja muut yhteisön jäsenet voimme hyvin yhdessä. Kylähyvinvointi
on yksilöistä koostuvan yhteisön hyvinvointia, jota voidaan tukea eri toimijoitten yhteistyön kautta.
Toimijoina voivat olla yksilöiden lisäksi niin järjestöt ja yhdistykset kuin viranomaistoimijat. Kylähyvinvoinnin osia ovat esimerkiksi yhteisöllisyys ja osallisuus, kyläturvallisuus, toimivat lähipalvelut,
terveyden edistäminen, toimiva kylätalo, kylätalous ja kylän kulttuuritapahtumat. Kylähyvinvointia
on se, että kylätalon portaat ovat kunnossa, kylässä ollaan ylpeitä omasta kylästä, kyläläiset tuntevat
toisensa, apua arjen askareisiin on saatavilla ja säännöllisesti tarvittavat palvelut ovat saavutettavissa.
Kylähyvinvointiin liittyy läheisesti arjen turvan käsite. Arjen turvan voidaan nähdä kattavan turvallisen koti-, asuin- ja työympäristön, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuuden, apua tarjoavat
tukiverkostot, toimivat peruspalvelut, nopean avunsaannin poikkeustilanteissa, osallisuuden yhteiskuntaan ja riittävän toimeentulon. Arjen turvan ylläpitoon tarvitaan monen eri toimijan yhteistyötä.

10

1. Yhteisöllisyys sekä
kylä- ja kotiseutuidentiteetti
elinvoiman lisääjinä
Kylätoiminta edustaa parhaimmillaan aitoa yhteisöllisyyttä, joka luo yhteisöön lisää luottamusta ja vuorovaikutusta. Yhteisöllisyyttä itsessään on vaikea parantaa tai edistää, sillä yleensä yhteisöllisyys on läsnä
kaikessa kylätoiminnassa ja yhdessä tekemisessä. Yhteisöllisyys on ikään kuin kaikki läpäisevä punainen
lanka. Ihmisten elintapojen muutos, väestörakenteen muutokset ja paikallisidentiteettien hämärtyminen
muuttavat myös kylätoimintaa. Oman haasteen osallisuuteen ja vaikuttamiseen tuovat valtakunnalliset
hallinnolliset muutokset, joiden uhkana on kyläläisen ja kuntalaisen näkökulman unohtuminen julkisesta
päätöksenteosta. Vastineeksi kylillä on tarjota paikallisvaikuttamista ja oman alueen asiantuntijuutta. Kylän historia ja kyläidentiteetti syntyvät kylissä. Näitä siirretään tuleville sukupolville suullisesti, mahdollisesti murretta puhuen sekä kirjallisina ja kuvallisina tallennuksina. Arjen turvan näkökulmasta on tärkeää,
että kylätoiminta liittää kaikki asukkaat mukaan toimintaan. Avoin viestintä, ennakkoluulottomat asenteet
ja luottamus toisiin kyläläisiin ovat yhteisöllisyyden perusasioita.

Yhteiset tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä.
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Aijjoos –kumppanuushanke
Aijjoos –kumppanuushanke II

Kauhavan seudun vanhustenkotiyhdistys ry 2008‒2012, 2013‒2015

Aijjoos –kumppanushankkeen tavoitteena oli vastata ajoissa ikäihmisten tarpeisiin, ennaltaehkäistä ongelmia ja tukea ikäihmisten kotona asumista. Hankkeessa edistettiin ikäihmisten hyvinvointia
kotikäynnein. Kotikäynneillä käytiin systemaattisesti kaikkien kotona asuvien, säännöllisten vanhustenpalvelujen piiriin kuulumattomien 75-vuotiaiden luona. Hanke järjesti myös hyvinvointia tukevaa
ryhmätoimintaa, jolla tavoitettiin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Lisäksi hanke järjesti ohjausta ja
neuvontaa sekä laati palveluoppaan ikäihmisille. Hankkeessa koulutettiin tukihenkilöitä ja annettiin
ikäihmisille koulutusta teknologian (puhelin, pankkikortti, tietokone, bensa-automaatti) käytössä.
Hanketta toteutettiin yhteistyössä Kauhan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:n, Härmän Vanhustentukisäätiön, Kortesjärven Vanhustenhuolto ry:n, Lappajärven palvelukoti ry:n, RAY:n, Kauhavan kaupungin, Evijärven kunnan, Lappajärven kunnan ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa.
Kumppanuushanke II:n tavoitteena on edelleen vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia lisäten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke järjestää ryhmätoimintaa, luentoja, koulutusta ja tapahtumia. Hanke lisää osallistumismahdollisuuksia järjestämällä tapahtumia ja tilaisuuksia lähellä ikäihmisiä esimerkiksi kylätaloilla. Tavoitteena on toimia ikäihmisten omista lähtökohdista sekä vahvistaa
sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllisyyttä. Hanke kouluttaa vertais- ja vapaaehtoistoimijoita sekä järjestää heille virkistystä ja työnohjausta. Hankkeen puitteissa perustetaan vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä
paikallisten tarpeiden mukaan. Hankkeessa on luotu ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistumisen malleja
kuten Hyvää mieltä kyläilemällä- ja Kyläluuta –mallit. Hanke toimii yhteistyössä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, Evijärven kunnan, Lappajärven kunnan, Kauhavan kaupungin sekä alueen seurakuntien,
yhdistysten ja yritysten kanssa.
Lisätietoja: Aijjoos -hankesivut
Hyvää mieltä kyläilemällä -toimintamalli Innokylässä
Kyläluuta -malli Innokylässä

Amazing Lande -hanke

Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli laajentaa käsitystä LEADER –toiminnasta etenkin 13‒24-vuotiaiden nuorten kohdalla sekä aktivoida nuoria mukaan paikalliseen maaseudun kehittämiseen. Hanke pyrki luomaan uskoa maaseudun kehittämiseen nuorten kanssa ja lisäämään nuorten positiivista kotiseutukuvaa. Hankkeen myötä nuoret oppivat toteuttamaan itselleen mielekästä tekemistä. Hankkeen kautta
nuorilla oli mahdollisuus verkostoitua ja oppia tapahtumajärjestämisestä. Nuoret saivat suunnitella
hankkeen sisältöä ja tapahtumia.
Hankkeessa järjestettiin seikkailuja jokaisen hankekunnan alueella. Seikkailut olivat kaksipäiväisiä viikonlopputapahtumia, joiden sisältö vaihteli kunnittain. Paikalliset nuoret suunnittelivat seikkailujen
ohjelman yhdessä hankkeen kanssa. Jokaisessa seikkailussa oli jokin LEADER-toimintaan liittyvä toiminto. Lisäksi hanke järjesti nuorille opintomatkan Viroon, jossa tutustuttiin paikalliseen LEADERtoimintaa ja nuorisotoimijoihin. Hankekunnissa järjestettiin lisäksi yhdessä nuorten kanssa kaikille
avoimia tapahtumia, joissa teemoina olivat muun muassa seikkailut, elämykset, liikunta ja kulttuuri.
Hankkeen päätöksen kunniaksi järjestettiin kaksiosainen juhla. Päiväsaikaan nuoret tutustuivat yrittäjyyskasvatukseen, ratkoivat paikallisten yritysten ongelmia ja kotikansainvälistyivät haastattelemalla
paikkakunnan ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Iltajuhlassa ohjelmassa oli ruokailua ja musiikkia.
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Hanke valittiin Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2012 –kilpailussa kilpailusarjan Leader - oiva
paikallisteko finalistiksi.
Lisätietoja: Amazing Lande -facebooksivut
Amazing Lande -hanke Maaseutuverkoson sivuilla
Amazing Lande –hanke Maaseutuverkoston tietokannassa

Amaze Me Leader –hanke

Maaseutuverkosto, Ylä-Savon Veturi ry, Joensuun seudun Leader-yhdistys ry,
Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry 2011

Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten 16‒28 –vuotiaiden nuorten tietoisuutta LEADER-toiminnasta, mahdollistaa nuorten osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja edistää suvaitsevaisuutta muista
kulttuureista tulevia ihmisiä kohtaan. Hankkeessa toteutettiin Suomessa noin viikon mittainen kansainvälinen nuorille suunnattu Amaze Me Leader – seikkailuseminaari, jossa tutustuttiin suomalaiseen
Leader-toimintaan. Osallistujia oli neljästätoista maasta, yhteensä noin sata nuorta. Osallistuvat nuoret jaettiin autokuntiin niin, että saman maan kansalaiset olivat eri ryhmissä. Seikkailutapahtumassa
kierrettiin noin viikko autolla Suomen maaseutua, jossa osallistujille oli rasteja. Rasteilla suoritettiin
erilaisia tehtäviä ja kerrottiin suomalaisesta Leader-toiminnasta sekä suomalaisen maaseudun erityispiirteistä. Nuoret pääsivät kokeilemaan muun muassa maitokärrirallia, ruisleivän leivontaa, keppihevoskisoja, parkouria ja metsäkonesimulaattoria. Iltaisin osallistujat kokoontuivat samaan yöpaikkaan,
josta taas seuraavana päivänä lähtivät liikkeelle. Hanketta toteutettiin Ylä-Savon Veturi ry:n, Joensuun
seudun Leader-yhdistys ry:n, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n ja Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n alueella. Yhteistyötä hanke teki muun muassa 4H-yhdistyksen, seurakuntien, partiolaisten,
kuntien nuorisotyön ja kyläyhdistysten kanssa.
Lisätietoja: Amaze Me Leader -hanke Maaseutuverkoston sivuilla
Amaze Me Leader- facebooksivut
Amaze Me Leader -esittelydiat

Creative Landscapes –hanke
Lapuan kaupunki 2011‒2013

Hanke oli jatkoa Active Villages –projektille (2010) ja sen tavoitteena oli rohkaista kyläläisiä aktiiviseen osallistumiseen kyläyhteisössään. Hankkeessa oli mukana kolme kylää Lapun alueelta. Hankkeen
tavoitteena oli edistää kylien toimintaa, kansainvälistymistä, kulttuuria, aktivoida kyläläisiä osallistumaan päätöksentekoon ja vaikuttamiseen, vahvistaa asukkaiden omatoimisuutta hyvinvoinnin ja
terveyden osa-alueilla, tukea kyläläisten yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä sekä kehittää yhteistyötä kaupungin ja muitten Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa. Hankkeessa
muun muassa päivitettiin kyläsuunnitelmia, parannettiin kylien näkyvyyttä, järjestettiin kylätapahtumia, tehtiin kylävideoita ja päivitettiin kylien nettisivuja. Hanke teki kansainvälistä yhteistyötä irlantilaisten kylien kanssa, ja hankkeessa toteutettiinkin tutustumismatka Irlantiin sekä viikinkitapahtuma
yhteistyössä irlantilaisten hankekumppaneiden kanssa.
Lisätietoja: Creative Landscapes -Alanurmon kyläyhdistyksen kotisivuilla
Creative Landscapes -Luoma-ahon kotisivuilla
Creative Landscapes -loppuraportti
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Elinvoimaa Joutsaan!
-kehittämishanke
Joutsan kunta 2012‒2014

Hankkeen päämääränä on lisätä Joutsan alueen elinvoimaa luomalla uudenlaista yhteistoimintaa kunnan ja kylien välille. Tavoitteena on luoda positiivinen kierre elinvoimaisuuden jatkumisen takaamiseksi. Tavoitteena on luoda uudenlainen toimintatapa kunnan ja kylien välille, vauhdittaa tonttikauppaa, hankkia uusia rakentajia ja asukkaita, kehittää palveluita, lisätä palveluiden kysyntää ja parantaa
kunnan elinvoimaa erityisesti viestinnän ja markkinoinnin avulla. Hanke aktivoi ja tiedottaa Joutsan
aluetta, järjestää kyläkohtaisia kehittämis- ja kunnostustoimenpiteitä sekä markkinoi aluetta mahdollisille muuttajille. Hanke järjestää muun muassa kuntalaistapaamisia kuntalaisten, viranomaisten ja
luottamushenkilöiden välille sekä toteuttaa Kunta kylässä –kierroksen kylissä. Hanke järjesti myös
kirjoitus- ja valokuvauskilpailun, jonka puitteissa järjestettiin näyttely kirjastolla. Hankkeen puitteissa
on järjestetty myös yhdistystoimintakoulutusta.
Lisätietoja: Elivoimaa Joutsaan! -blogisivut
Elinvoimaa Joutsaan! -hanke Joutsan kunnan sivuilla

Elämää Sompion kyliin –kehittämishanke
Sodankylän kunta 2012‒2013

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kylien elinvoimaa ja viihtyvyyttä. Tavoitteena oli päivittää kyläsuunnitelmia ja kerätä samalla tietoa kunnan maaseutustrategian tekemistä varten. Lisäksi tavoitteena oli
kiinnittää huomiota tapahtumien järjestäjien jaksamiseen ja miettiä keinoja, joilla tapahtumien järjestäminen olisi mielekkäämpää ja helpompaa. Hankkeessa myös kartoitettiin tyhjän tontit ja kiinteistöt, joista koottiin tiedot helposti löydettävään muotoon. Hankkeessa luotiin kyliin muuttajan opas,
tehtiin ja päivitettiin kylien nettisivuja, tehtiin kylille opastauluja ja markkinoitiin kyliä muun muassa
messuilla. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota kylien viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen järjestämällä
luontopolkuja, maisemakävelyitä ja talkoita viihtyvyyden lisäämiseksi.
Lisätietoja: Elämää Sompion kyliin -blogisivut

Ennen vanhaan –hanke

Toivakan 4H-yhdistys ry 2014
Hankkeen päämääränä on säilyttää paikallista perinnekulttuuria, luoda sukupolvien välistä yhteistyötä, luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja ja tapahtumia.
Hankkeen myötä Toivakan nuoriso saa
käsityksen miten ennen vanhaan elettiin,
oppivat valmistamaan perinneruokia ja
tekemään perinteisiä käsitöitä. Tavoitteena on, että uudet yhteistyömuodot
jäävät pysyviksi rakenteiksi tulevaan toimintaan. Hanke järjestää työpajoja, työnäytöksiä ja tapahtumia, joitten teemat
liittyvät Toivakan perinnetietouteen ja paikkoihin kuten pappilaan ja kotiseutumuseoon. Tapahtumissa
ikäihmiset opettavat vanhoja taitoja nuorille, jolloin eri-ikäryhmien välille syntyy yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hanke on järjestänyt muun muassa lypsykisan, karjalaiset perinnepiiraat –kursseja, isoäidin
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aikaan –toimintapäiviä sekä opintomatkan. Hanke on myös järjestänyt isoäidin ruokaa-, isoisän riistaaja rengin kalareissu –tapahtumat.
Lisätietoja: Ennen vanhaan -hankesivut

Etupäässä erinomaista –hanke

Velkuan saaristolaisyhdistys ry 2013‒2014

Hanke pohjautuu Livonsaari-Velkua –Samaan suuntaan –esiselvityshankkeeseen (2011), jonka loppuraporttiin kirjattuja kehittämiskohteita Etupäässä erinomaista –hanke toteuttaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Velkuan ja Livonsaaren asukkaitten ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja kanssakäymistä,
organisoida yhteisiä tapahtumia ja talkoita, kohentaa viestinnän määrällistä ja laadullista tasoa, perustaa kyläfoorumi, luoda yhteinen kyläsuunnitelma ja tuottaa tapahtumakalenteri ja palveluhakemisto.
Yhtenä tavoitteena on lisätä kylien elinvoimaa. Hanke on tuottanut internettiin tapahtumakalenterit
ja palveluhakemistot. Kylissä on järjestetty yhteisiä tapahtumia esimerkiksi mäenlaskun ja siivoustalkoiden merkeissä. Kerran kuukaudessa järjestetään lukupiiri. Kylien yhteisen kyläsuunnitelman teko
on aloitettu yhteisellä palaverilla.
Lisätietoja: Etupäässä erinomaista -hanke Velkuan saaristolaisyhdistyksen sivuilla
Etupäässä erinomaista -hanke Livonsaaren kyläyhdistyksen sivuilla
Etupäässä erinomaista -facebooksivut

Hinku –hanke

Aisapari ry, Kuudestaan ry ja Pirityiset ry 2012‒2014

Hanke jatkaa HYMY –hankkeen (2008‒2010) jalan jäljissä kylien identiteetin vahvistamista, kylien välisen verkostoitumisen edistämistä ja hyvien käytäntöjen levittämistä. Tavoitteena on kehittää
kylien toimintoja ja ylläpitää yhteisöllisyyttä lähidemokratiaa edistäen. Tavoitteena on lisätä eri yhdistysten välistä yhteistyötä, lisätä kylien välistä kulttuuritoimintaa sekä kannustaa nuoria kulttuuri
–ja kylätoimintaan. Lisäksi hankkeessa edistetään kylämatkailua kartoittamalla kylien nähtävyyksiä,
edistetään ruokapiirien syntyä, tiedotetaan ympäristönhoidollisista asioista, järjestetään teemailtoja
toimijoitten kouluttamiseksi ja aktivoidaan kyliä kansainväliseen toimintaan. Lisäksi hanke tiedottaa
erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja kokoaan niistä tietopaketin.
Lisätietoja: HINKU -hanke Kuudestaan ry:n sivuilla
HINKU -hanke Aisapari ry:n sivuilla

HYMY –Hyvinvointia, kulttuuria ja osaamista kyliin
–kylien aktivointihanke
Aisapari ry, Kuudestaan ry, Pirityiset ry 2008‒2010

Hymy –hanke oli kylien aktivointihanke, joka toteutettiin kolmen kehittämisyhdistyksen toimesta
kolmella eri alueella. Jokainen alue toteutti omia tärkeiksi katsomiaan toimenpiteitä yhteisten toimien
rinnalla. Hankkeen tavoitteena oli kannustaa asukkaita osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen sekä lisätä toimijoitten osaamista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä. Lisäksi hankeen
tavoitteena oli aktivoida kyliä varainkeruuseen ja taloudelliseen toimintaan.
Hankkeessa kartoitettiin kylien kehittämistarpeita ja järjestettiin niitä vastaamaan teemallisia tilaisuuksia
ja aktivointitilaisuuksia. Aiheina olivat esimerkiksi kylän maisemanhoito, yhdistyksen viestintä, verotus ja
palveluitten tuottaminen. Lisäksi hankkeessa levitettiin hyviä käytäntöjä ja järjestettiin kyläkävelyitä. Hanke
toteutti Äänestä kaunein kuivakäymälä –kilpailun, jonka päätteeksi järjestettiin huussiseminaari jätevesien
käsittelystä. Hanke toteutti alueen kylistä kertovan esitteen yhdessä kylien kanssa niin, että kylät itse kuvai-
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livat omia kyliään ja vahvuuksiaan ennalta annettujen otsikoitten pohjalta. Hanke teki yhteistyötä muun
muassa Keski-Pohjolaiset kylät ry:n, Ruralia –instituutin, Kokkolan maaseutulautakunnan ja kuntien kylävastuuhenkilöitten kanssa. Verkostotyöskentelyn myötä aktiivisuus ja kyky nähdä oma kylä ja sen kehittäminen uudesta näkökulmasta lisääntyivät. Kylät innostuivat järjestämään uusia tapahtumia ja herättämään
henkiin vanhoja tapahtumia. Tietoisuus kylistä ja kylien asioista sekä mahdollisuudet kylissä asumiseen,
toimeentuloon ja palveluihin lisääntyivät. HYMY- hanke sai jatkoa HINKU –hankkeena (2012‒2014).
Lisätietoja: HYMY -hanke Kuudestaan ry:n sivuilla
HYMY -hankkeen loppuraportti

Isoäidin aikaan –hanke

Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys ry 2012‒2013

Hankkeen avulla pyrittiin siirtämään perinnetietoa ikäihmisiltä nuoremmille sukupolville sekä lisäämään sukupolvien välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena oli koota ikäihmisten haastatteluja, joissa haastattelijoina olivat koululaiset. Hankkeen toimenpiteissä periaatteena oli tekemällä oppiminen.
Hankkeessa myös elvytettiin kyläilykulttuuria kyläilyhaasteen avulla. Hanke antoi vieraskirjan ja kahvipaketin eteenpäin toimitettavaksi niin, että vieraskirjan haltija kyläili jonkun luona ja haastoi tämän
kyläilemään. Näin vieraskirja vaihtoi omistajaa paikkakunnan sisällä ja kyläilykulttuuri elpyi. Hanke
myös järjesti vuotuisjuhliin liittyviä tapahtumia.
Lisätietoja: Isoäidin aikaan -hankesivut

Kainuun kyläteemahanke 2008‒2014
Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

Kainuun kyläteemahanke koordinoi Kainuun kyläteemaohjelmaa, johon on laaja-alaisella yhteistyöllä
koottu kehittämistoiminnan kannalta keskeiset asiat, joihin kulloisellakin ohjelmakaudella maakunnan alueella paneudutaan. Ohjelman pohjana ovat toimineet kyläsuunnitelmiin kirjatut kehittämistarpeet. Koordinoinnin lisäksi kyläteemahanke toteuttaa kyläteemaohjelmaa yhteistyössä eri tahojen
kanssa, vastaa kylien teemasuunnitelmien laadinnasta ja tuo tarpeita vastaavasti koulutusta kylille.
Hankkeen tavoitteena on maaseudun elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin lisääminen maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on Kainuun kyläteemaohjelman toteutus, päivitys ja kehittäminen. Lisäksi
päämääränä on tiivistää yhteistyötä maaseudun kehittämisorganisaatioiden ja järjestöjen, viranomaisten ja kylien kanssa teemaohjelman toteuttamiseksi. Hanke koordinoi kyliin kohdistuvia kehittämishankkeita keskitetysti sekä huolehtii että uusia kyläteemaohjelmaa toteuttavia kehittämishankkeita
syntyy. Uusien hankkeiden syntyyn kyläteemahanke antaa tukea ja avustaa niihin liittyvissä toimissa.
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja kylien kehittämisen tueksi ja vahvistaa kylien
suunnitelmallista kehittämistyötä. Hanke tukee kylien kehittymistä yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa jalkautumalla kyliin. Tavoitteena on saada myös hiljaiset kylät mukaan toimintaan.
Lisätietoja: Kainuun kyläteemaohjelma ja -hanke 2008‒2014 -kotisivut

Kajaani Express -kulttuurikierros
Kajaanin Tanssiteatteri ja Routa 2014

Tanssiteatterillisella Kajaani Express -kulttuurikierroksella käveltiin tunti Kajaanin kaupungissa samalla käyden läpi Kajaanin paikallishistoriaa tanssin keinoin. Kulttuurikävelyllä oli mukana opas,
joka johdatti osallistujia kävelyllä. Esityksen teemoina olivat alkuperäiskansat, Kajaanin Linna, Elias
Lönnrot, kaupunkielämä, salaiset puutarhat ja kirkko. Kierroksella oli yhdistetty perinteinen tanssiteatteri, kulttuurikävely, kotipaikkahistoria sekä matkailulliset elementit. Näin ollen kierros avasi uusia
näkökulmia kotipaikkaan paikallisille asukkaille mutta tutustutti myös matkailijat Kajaaniin. Kulttuu-
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rikierros toteutettiin yhteistyössä Kajaanin Tanssiteatterin, Roudan ja Kajaanin evankelisluterilaisen
seurakunnan kanssa.
Lisätietoja: Routa -kotisivut
Kajaanin Tanssiteatteri -kotisivut
Paikallishistoria avautuu tanssin kautta (YLE 2.7.2014)

Karvian elävöittämishanke –hanke
Karvian kunta 2011

Hankkeen tavoitteena oli elävöittää Karvian kuntaa ja houkutella sinne uusia asukkaita. Hankkeessa
kunta kartoitti kunnan alueella olevat asumattomat kiinteistöt ja tontit, selvitti niitten omistajien kanssa myynnin mahdollisuuden. Kunta ei toiminut kiinteistönvälittäjän vaan saattoi myyjät ja taloista
kiinnostuneet yhteen. Kunnan internetsivuilta löytyi kiinteistörekisteri, johon kohteita pystyi ilmoittamaan maksutta. Sivustolla oli myös linkkejä paikallisiin yrityksiin, jotka tarjoavat rakentamiseen
liittyviä palveluita. Hanke myös antoi tukea korjausrahoituksen hakemiseen liittyen.
Lisätietoja: Asu Karviassa -hankesivut

Kittilän kylähanke

Kideve Elinkeinopalvelut 2010‒2013
Hankkeen päätavoite oli Kittilän kylien elinvoimaisuuden lisääminen. Lisäksi haluttiin tunnistaa alueen vetovoimatekijät ja tuoda esille alueen monipuolisuutta. Hankkeella haluttiin vahvistaa alueen
identiteettiä ja kylien välistä yhteistyötä sekä lisätä kylien yhdistysten ja tapahtumien tunnettuutta.
Hankkeessa kartoitettiin kylien tilanne ja päivitettiin kyläsuunnitelmia. Kylien tietoja koottiin internetsivuille tiedotuksen ajantasaistamiseksi. Noin 25 kittiläläistä kylää saivat valitsemilleen, ohikulkijoiden reittien varsille kyläkyltit, jotka sisältävät opaskartan, sijainnin kunnan alueella, välimatkat
lähimpiin kuntakeskuksiin, kylän käyntikohteet ja palvelut. Hankkeen rinnalla toteutettiin investointihanketta, joka tuki kylähankkeen tavoitteita.
Lisätietoja: Kittlän kylähanke -kotisivut

Kulttuuri ja kyläläiset –hanke
Nurmeskotiyhdistys ry

Hanke jatkaa Ystävänpysäkin kehittämistä. Ystävänpysäkki on paikka, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata ja kokoontua kulttuuriharrastusten ja omaehtoisen toiminnan parissa. Nurmeksessa on kolme Ystäväpysäkki –toimitilaa. Hankkeen tavoitteena on torjua yksinäisyyttä ja kehittää Nurmekseen vapaaehtoistyön toimintamalli. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan nurmeslaisia ja naapuripaikkakuntien
yksinäisiä, seuraa kaipaavia ja erilaisista harrastustoiminnoista kiinnostuneita ikäihmisiä. Tavoitteena on
kehittää Ystävänpysäkistä eri kylien nykyisten ja entisten asukkaiden säännöllisten kohtaamisten paikka.
Tavoitteena on saada sivukyläläiset mukaan toimintaan. Hanke pyrkii luomaan yhteistoimintaa muun
muassa kylätoimikuntien, nuorisoseurojen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.
Ystävänpysäkillä järjestetään muun muassa käsityökerhoja, yhteislaulutapahtumia, vertaisryhmätoimintaa, nojatuolimatkoja ja seurakunnan tapahtumia. Ystävänpysäkki koordinoi myös Nurmeksen
vapaaehtoistoimintaa kuten välittää ulkoiluseuraa, saattoapua ja tukiystäviä. Hankkeen puitteissa järjestetään toimijoille vertaistuki- ja virkistysiltoja säännöllisesti.
Lisätietoja: Kulttuuri ja kyläläiset -projektisivut
Ystävänpysäkki -kotisivut
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Kylähistoriasta virtaa 1 –kehittämishanke
Pyhäjärven Kolmikanta ry 2008‒2010

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kylien historiaa ja erityispiirteitä tutuksi paikkakunnan asukkaille
ja matkailijoille esimerkiksi pienimuotoisen ohjelmapalvelun kautta. Tavoitteena oli lisäksi kehittää
uusia menetelmiä ja näkökulmia historian tunnetuksi tekemiseksi ja hyödyntämiseksi sekä sitouttaa
uusia yhteistyökumppaneita ja asukkaita mukaan toteutukseen. Lisäksi hankkeessa pyrittiin vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja kylien historian hyödyntämiseen. Aiemmin kerätystä perinneaineistosta tuotettiin kylämatkailua ja kouluopetusta palveleva materiaali. Hanke piti blogia, jossa oli mahdollisuus vuorovaikutteiseen keskusteluun. Lisäksi hanke kokosi kylän merkkihenkilöistä ja suvuista
tietoa, joita voidaan käyttää matkailupalvelujen osana. Varsinaisia rooliopastuksia hankkeen nimissä
järjestettiin vain yksi. Hanke teki kaksi opintomatkaa liittyen kyläperinteen hyödyntämiseen matkailussa ja rooliopastuksissa.
Lisätietoja: Kylähistoriasta Virtaa 1 -kehittämishankkeen loppuraportti

Kotiinpäin Kyläportti –hanke
Vieremän kunta 2010‒2012

Hankkeen tavoitteena oli neuvoa ja opastaa kahdeksan kunnan maaseutukyliä ja taajamien asukasyhdistyksiä kotisivujen tekemisessä ja päivittämisessä. Lisäksi hanke kokosi vapaat tontit ja kiinteistöt
Ylä-Savon yhteiseen kiinteistöpörssiin internettiin.
Lisätietoja: Kotiinpäin Kyläportti -hankesivut

Koti maalla –hanke

Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Suomen aluekeskus 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä maaseutumaisilla paikkakunnilla (Kärsämäki,
Liminka, Pudasjärvi, Raahen seutu), lisätä yhteisöjen monikulttuurisuusosaamista ja jakaa hyviä
käytäntöjä. Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hanke pyrki lisäämään kuntien
vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä sekä juurruttamaan uudet asukkaat, nuoret ja maahanmuuttajat oman kunnan alueelle. Hankkeessa toteutettiin erilaisia luovia työpajoja, kuntafoorumeja
sekä tuotettiin materiaalia kuntalaisten käyttöön. Työpajojen teemoja olivat muun muassa elokuvat,
kädentaidot sekä omakotitalon talonmiestyöt. Kuntafoorumit kokosivat kuntalaisia ja kunnan eri toimijoita yhteen yhteistyöhön. Hankkeen loppujulkaisu oli yhteisökehittämisen menetelmäopas, jossa
on kuvattu hankkeessa hyödynnetyt menetelmät.
Lisätietoja: Koti maalla -hankesivut
Koti maalla -hanke MSL:n sivuilla
Me maalla -Menetelmäopas yhteistyöhön -loppujulkaisu

Kotiseutufoorumi –hanke
Virolahti Seura ry 2010

Kotiseutufoorumin tavoitteena oli esitellä virolahtelaista kulttuuria, historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Tavoitteena oli rakentaa pysyvä ja toimiva yhteistyöverkosto. Seura kokosi virolahtelaisista yhdistyksistä, yrittäjistä ja muista toimijoista foorumin, jossa osallistujat esittelivät virolahtelaisuuttaan
sen monissa muodoissa. Foorumi järjesti myös näyttelyitä, esityksiä, esitelmiä ja keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Hankkeessa valmistui myös kotiseutuopas.
Lisätietoja: Virolahti Seuran toimintakertomus 2010
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Kotiseutupolku -hanke
Pöljän Kyläyhdistys ry 2013

Hankkeen tavoitteena oli kylän asukkaiden yhteisöllisyyden ja asumisviihtyvyyden vahvistaminen
sekä kylän vetovoiman lisääminen. Tavoitteena on, että hankkeen myötä kylän historian ja ihmisten
tunteminen antavat kaikelle kylän toiminnalle uusia näkökulmia ja vahvistavat identiteettiä sekä eriikäisten ihmisten yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä. Hankkeessa toteutettiin kylään kotiseutupolku, jonka varrella on kyltein tietoa kylästä.
Lisätietoja: Kulttuuripolku Pöljän Kyläyhdistyksen kotisivuilla

Kuusiston Piispanpäivät –hanke

Suomen liikemiesten lähetysliitto ry 2008‒2009

Kaarinan Kuusistossa toteutetun hankkeen tavoitteet jakautuivat kahtia. Yhtenä tavoitteena oli järjestää Piispanpäivät –tapahtuma Kuusistossa ja toisena tavoitteena oli kehittää alueen yrittäjyyttä
niin, että tavoitteet limittyivät yhteen. Piispanpäivät –tapahtumaosion tavoitteena oli luoda Kuusiston saarelle kulttuuritoimintaa, vahvistaa alueen asukkaiden kotipaikkatietoutta ja –tuntemusta sekä
lisätä yhteisöllisyyttä. Yritysosion tavoitteena oli edistää alueen yrittäjien verkostoitumista, aktivoida
yrittäjiä yhteistyöhön sekä vahvistaa yrittäjien identiteettiä ja lisätä työssäjaksamista. Piispanpäivien
tapahtumaohjelma laadittiin eri-ikäiset ja erilaisista asioista kiinnostuneet ihmiset huomioon ottaen. Ohjelman sisältä koostui kulttuuri-, kotiseutu-, vapaa-ajan-, viihde- ja hengellisestä ohjelmasta.
Piispapäivät –tapahtumassa ohjelmassa oli muun muassa maalaismarkkinat, iltamat, yhteislaulua,
konsertteja ja lastentapahtumia. Hankkeen tavoitteena oli luoda tapahtumasta jatkuva vuosittain järjestettävä tapahtuma, vaikka hankkeen puitteissa tapahtuma järjestettiinkin vain kaksi kertaa. Hanke
teki yhteistyötä muun muassa Kaarinan kaupungin, Kaarinan seurakunnan, Kaarinan yrittäjät ry:n ja
paikallisten yhdistysten ja yrittäjien kanssa.
Hankkeen jälkeen Kuusiston Piispanpäivät –tapahtumaa ovat järjestäneet Kaarinan kaupungin kulttuuripalvelut ja Kaarinan seurakunta.
Lisätietoja: Piispanpäivät -kotisivut
Kuusiston Piispanpäivät -hanke Varsin-Hyvä ry:n hankerekisterissä

KyKyä –Kylät ja kunta, yhdessä älykkäästi hanke
Hausjärven kunta 2012‒2014

Hankkeen tavoitteena oli tukea osaamista, tehostaa viestintää sekä edistää asumisviihtyvyyttä ja henkistä hyvinvointia kylissä. Hankkeen toiminnassa oli mukana 13 kylää tai kyläryhmää Hausjärven ja
Lopen alueelta. Hankkeen tavoitteena oli edistää kylien sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa sekä yhteistyötä kuntien kanssa. Hankkeessa rohkaistiin yhteisöjä hakemaan hankerahoitusta sekä organisoimaan
ja uudistamaan kylätapahtumia. Hanke myös tuki ja kannusti kylätoimikuntia rekisteröitymään ja tarjosi
mahdollisuuden parantaa osaamista esimerkiksi koulutustilaisuuksien ja neuvonnan avulla. Hankkeessa
järjestettiin kotiseuturetkiä ja opintomatkoja. Lisäksi hankkeessa järjestettiin muun muassa evakuointiharjoitus, kyläturvallisuuden tiedotustapahtumia, hygieniapassikoulutus yhdistystoimijoille ja Terveyttä
ja Hyvinvointia –päiviä, jotka vakiintuivat muutaman kylän toimintaan. Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin yhteistyössä useiden eri yhdistysten, kuten Marttojen, asukasyhdistysten, teattereiden, VPK:n, Vapepan, kotiseutuyhdistysten ja MLL:n kanssa.
Lisätietoja: KyKyä -loppuraportti
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Kylä kiinnostaa –hanke
Jyväsriihi ry 2010‒2013

Hankkeen tavoitteena oli madaltaa Jyväskylän maaseutualueiden, Muuramen, Laukaan ja Uuraisten kyläyhdistysten kynnystä toteuttaa kyläsuunnitelmia ja muita kehittämistoimenpiteitä. Hankeen
tavoitteena oli tukea pieniä kyläyhdistyksiä hoitamalla hankehallinnointi, jolloin yhdistysten ei itse
tarvitse vastata hallinnosta. Tavoitteena oli lisäksi aktivoida kylä- ja asukastoimintaa, lisätä paikallistoiminnan arvostusta ja merkitystä, aktivoida nuoria mukaan toimintaan, lisätä vuorovaikutusta ja
yhteistyötä yhdistysten, kylien, yritysten, päättäjien, viranomaisten ja rahoittajien välillä, lisätä kaupungin ja maaseudun välistä tiedotusta sekä kehittää kummikylätoimintaa.
Hankkeessa toteutettiin kyläkysely, joka toimi eräänlaisena lähtökohtana hankkeelle. Hankkeessa
ohjattiin ja avustettiin kyliä kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja päivityksessä, järjestettiin kylien kanssa yhteistyössä tapahtumia, tilaisuuksia ja opintomatkoja, edistettiin kylien markkinointia ja
tiedotusta, laadittiin liikunta- ja kokoontumispaikkaselvityksiä sekä edistettiin kyläyhteisön toimintavalmiuksia, osaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke järjesti kyläiltoja, joihin kutsuttiin
myös naapurikyliä vaihtamaan ajatuksia ja hyviä keinoja sekä verkostoitumaan. Yhteistyötä tehtiin
esimerkiksi Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistyksen, Keski-Suomen kylät ry:n, JAPA ry:n, alueen
kuntien ja yritysten kanssa.
Hankkeen myötä lähes kolmekymmentä kylää teki kylä- ja toimintasuunnitelmat, joiden tekoprosessissa tärkeää oli yhteisöllisyys ja vuorovaikutus kyläläisten kesken. Hankkeen myötä osallistuneitten
kylien toimintapuitteet parantuivat yhteistyöverkostojen avulla. Kummikyläpareja hankkeen myötä
syntyi 10 kappaletta. Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyi yhdistysten, kylien, yritysten, päättäjien ja
viranomaisten sekä rahoittajien välillä.
Lisätietoja: Kylä kiinnostaa -hankesivut

Kyläkoulu kylän sydämessä –hanke

Selkien kyläyhdistys ry, Mönnin kyläyhdistys, Selkien koulu,
Selkien koulun vanhempainyhdistys 2008‒2010

Yhteistoimintahankkeen tavoitteena oli etsiä uusia suuntia kyläkoulujen puolesta. Hankkeen lähtökohtana oli ajatus, että kyläkoulu on kylän keskeinen osa, kylän sydän. Hankkeessa panostettiin
perinteen ja ympäristötuntemuksen lisäämiseen koulun toiminnassa sekä perustettiin aktiivinen yhteisöpohjainen kansainvälinen verkosto. Hankkeessa kerättiin Selkien ja Mönnin perinnettä kuten
paikannimistöä, kalastus- ja metsästysperinnettä, tarinoita, säähän liittyviä tietoja sekä havaintoja
ilmastonmuutoksesta. Hankkeessa oppilaat keräsivät perinneaineistoa, josta julkaistiin Selkien perinteestä ja luonnosta kertova vihko. Lisäksi oppilaat tutustuivat kalastukseen ja metsästykseen, sepän
pajaan sekä perinnekäsitöiden tekemiseen. Selkien koululla oli hankkeen puitteissa kumppanuuskyliä
muun muassa Udmurtiassa ja Alaskassa. Koulujen oppilaat olivat yhteydessä toisiinsa sähköpostilla ja
vierailijoita kävi Selkien koululla esittelemässä omaa kulttuuriaan.
Lisätietoja: Kyläkoulu kylän sydämessä -hankesivut

Kylävoimaa –Keruun kylien yhteinen projekti
Keuruun kaupunki 2012‒2014

Projektin päämääränä on aktivoida kyliä ja kyläläisiä, kehittää elinympäristö ja kohentaa seudullista imagoa.
Lisäksi tavoitteena on parantaa yhteisöllisyyttä sekä taata kylille luotettavasti toimivat tietoliikenne- ja puhelinyhteydet sekä hyvä tiestö. Tavoitteena on että kylien asukasmäärä säilyy ja kasvaa, elinympäristön viihtyisyys lisääntyy, kylien kehittämistä tuetaan entistä paremmin, yritykset saavat osto- ja työvoimaa, alueen elinvoima säilyy ja kehittyy, päättäjät saavat ajantasaista tietoa kylien tilanteesta sekä toimintaa kylillä aktivoituu.
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Projektissa luotiin vuoteen 2020 saakka ulottuva kehittämisohjelma, jonka avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia asua, elää ja yrittää kylissä sekä huomioida kylänäkökulmaa kaupungin päätöksenteossa. Tavoitteena on, että kaupungin päätöksenteossa noudatetaan yhteisesti laadittua kylien kehittämisohjelmaa.
Projektin aikana järjestetään tiedostustilaisuuksia esimerkiksi petoasioista ja jätehuollosta sekä kehitetään
kylien sisäistä ja ulkoista viestintää. Hanke pyrkii siihen, että kylillä toimivat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja tukevat kylien elinvoimaisuutta sekä kylillä on toimivat tietoliikenneyhteydet, kunnossa oleva tiestö ja
siistit tienvarsinäkymät. Elinympäristöä pyritään kohentamaan niin, että ympäristö on puhtaampi, turvallisempia ja viihtyisämpi. Hanke järjestää myös opintomatkoja vireästi toimiviin kyliin. Hanke järjesti myös
kyläkyselyn ja kyläkierroksia Keuruun kylissä.
Lisätietoja: Kylävoimaa -Keuruun kylien yhteinen projekti -blogisivut
Keuruun kylien kehittämisohjelma
Keuruun kylät -kotisivut
Keuruun kylät -facebooksivut

Lehmisavusta nykyaikaan –hanke
Keski-Karjalan 4H-yhdistys ry 2011‒2013

Hankkeen päämääränä oli tuoda näkyväksi Keski-Karjalan alueen 6‒20 –vuotiaille lapsille ja nuorille
kotieläinten, maatalouden eläinten ja maatalouden merkitys menneisyydessä ja nykyaikana. Tavoitteena oli rakentaa linkki omasta lapsuudesta menneeseen, isonvanhempien lapsuuteen. Lisäksi hanke
pyrki lisäämään lasten ja nuorten oman kotikylän ja sen perinteiden tuntemusta sekä luomaan yhteistyötä eri ikäpolvien välille. Hanke tavoitteli eläinten ja ympäröivän luonnon roolin merkityksen
kasvamista osana lasten ja nuorten elämää. Hanke järjesti lapsille ja nuorille erilaisia eläimiin liittyviä
kerhoja sekä tutustumisretkiä maatiloille. Lapsille ja nuorille järjestettiin myös leirejä ja kurssitilaisuuksia. Lisäksi hanke järjesti alueen kyläläisille kyläiltoja ja tapahtumia teemaan liittyen.
Lisätietoja: Lehmisavusta nykyaikaan -hankesivut

Lemu ennen ja nyt –hanke

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kotiseututeos, joka sisältää vanhoja valokuvia lemulaisista maisemista ja ihmisistä. Tarkoituksena on seurata sadan vuoden aikana tapahtuneita muutoksia ottamalla
mukaan vanhoja valokuvia nykyajan valokuvien rinnalle. Kotiseutukirjaan valitaan vanhoja kuvia ja
tarinoita, joita kerättiin muisteluilloissa, valokuvanäyttelyistä ja kotialbumeista. Vanhojen valokuvien
osalta järjestetään myös muistelu- ja kuvantunnistusiltoja. Uudet kuvat otatetaan ammattikuvaajalla.
Tarkoituksena on tehdä kotiseutua tutuksi paikallisille asukkaille, etenkin nuorisolle. Kotiseutukirjan
on tarkoitus valmistua syksyllä 2014.
Lisätietoja: Lemun Kempit ry -facebooksivut
Lemu ennen ja nyt -hanke J. Alber Vallusen sivuilla
Lemun Kempit ry:n kotiseututeos valistunee 2014 syksyllä (Kaupunkiuutiset 27.5.2013)

Lähellä on tilaa –Hjärterum –hanke
Ystäväympyrä ry 2011‒2013

Hankkeen päämääränä oli edistää ihmisten hyvinvointia ja viihtymistä kyläyhteisöissä Lapinjärvellä sekä
edistää asukkaiden, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Lisäksi tavoitteena oli tarjota
tietoa Lapinjärven yhdistysten ja yhteisöjen toiminnasta sekä ennaltaehkäistä yksinäisyyden ja syrjäytymisen takia tapahtuvaa poismuuttoa kunnasta. Kokonaistavoitteena on luoda jatkuvaa hyvinvointia
Lapinjärven alueen ihmisille. Hankkeelle luotiin We love Lapinjärvi -internetsivut, joilta löytyi tietoa
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yhdistysten ja yhteisöjen toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi hanke toteutti muuttajan käsikirjan, joka
toimi kuntaan muuttajan oppaana. Hanke järjesti myös We Love Lapinjärvi -kylätapahtuman.
Hankkeen toteuttanut Ystäväympyrä ry on vuonna 2010 perustettu yhdistys, joka pyrkii edistämään
tulomuuttajien ja paikallisten asukkaiden vuorovaikutusta. Ystäväympyrä on pitänyt muun muassa
lapsiparkkia, kuntopiiriä ja kokkauskursseja. Yhdistys myös on koonnut kunta- ja palvelutietoa sisältävän infokassin uusille asukkaille.
Lisätietoja: We love Lapinjärvi -kotisivut
Lähellä on tilaa -hanketta käynnistellään Lapinjärvellä (Loviisan Sanomat 31.1.2012)
Verkostoitumisen merkitys Lapinjärven kuntaan muuttaneella kuntalaiselle (Brusas 2014)
Maallemuuttaja kaipaa kaveria (Helsingin Sanomat 16.8.2012)

Maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden
tukeminen matalankynnyksen toiminnan ja etsivän
vanhustyön avulla - Yhres etteskesi –projekti
Särkisalon vanhustentaloyhdistys ry 2014‒2016

Projektin tarkoituksena on kehittää maaseudulla asuvien ikääntyvien asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa pyritään luomaan kevytrakenteinen yhteistyön toimintamalli kolmannen sektorin, seurakunnan, paikallisten yritysten ja kunnallisten toimijoiden välille. Tavoitteena on luoda toimintaa myös eri sukupolvien välille, jolloin kaikki kyläläiset pääsevät osalliseksi hanketta. Hankkeen
keskiössä ovat kuntakeskuksen ulkopuolella asuvat ikääntyneet ihmiset.
Hanke järjestää muun muassa kaikille kyläisille avointa Keskiviikkokaffet-tapahtumaa, jossa paikalliset yhdistykset järjestävät pientä ohjelmaa kuten yhteislaulua. Lisäksi hanke on koonnut alueen tapahtumia omille kotisivuilleen. Hankkeen kautta alueen ikäihmiset voivat saada myös vapaaehtoisapua
esimerkiksi siivoukseen tai kauppa-asiointiin. Hanke tekee yhteistyötä muun muassa seurakunnan ja
Salon muistiyhdistyksen kanssa.
Lisätietoja: Yhres etteskesi -hankesivut

Mennyttä etsimässä –hanke

Hankasalmen 4H-yhdistys ry 2008‒2011

Hankkeen tavoitteena oli lisätä hankasalmelaisten lasten ja nuorten innostusta kylien, kunnan ja maan
historiaan. Tavoitteena oli vahvistaa 6‒20-vuotiaiden hankasalmelaista identiteettiä sekä tarjota ymmärrystä historian merkitykselle osana tämän päivän maaseudun arkea. Välillisenä tavoitteena oli vaalia paikkakunnan maaseutuperinnettä ja lisätä myös aikuisten Hankasalmi-identiteettiä. Hankkeessa
historia ”tehtiin eläväksi”. Lasten ja nuorten toimintoina hankkeessa oli tutustuminen kunnan paikallishistoriaan ja tutustuminen oman kylän historiaan (asioihin, joita on vielä jäljellä sekä asioihin, joita
ei enää näy). Näiden kahden toiminnon kautta laadittiin oman kylän kansatieteellinen kartta, koottiin
perinneleikkejä sekä tutustuttiin perinnepukeutumiseen ja ruokailuun. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa menneen ajan markkinat, kuntakokous ja hevospäivä. Nuorisolla oli mahdollisuus
myös osallistua pellavan kasvatukseen ja käsittelyyn.
Lisätietoja: Mennyttä etsimässä -hankesivut
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Mäntsälän murre tutuksi –hanke
Mäntsälä Seura ry 2012‒2014

Hankkeen tavoitteena on Mäntsälän murreperinteen säilyttäminen ja murteen tutuksi tekeminen. Tavoitteena on muokata murrekortistoaineisto julkaistavaan muotoon ja tallentaa aineisto myös seuran
kotisivuille. Lisäksi hankkeessa tilataan pienoisnäytelmän käsikirjoitus Mäntsälän murteella. Näytelmän
toteuttaa paikallisteatteri ja sitä esitetään seuran tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lisäksi hanke järjestää
murretietokilpailuja, julkaisee seuran kotisivuilla puhuttuja murrenäytteitä, kerää lisämateriaalia Mäntsälän murretta hallitsevilta henkilöitä ja tallentaa murrehaastattelut digitaaliseen muotoon. Lisäksi hankkeessa kerätään Mäntsälän eri kylille tyypillisiä sanoja, sanontoja ja paikannimiä sekä teetätetään tutkielma Mäntsälän murteesta. Hankkeen myötä seuran kotisivuille koottiin murrekorttiaineisto.
Lisätietoja: Murre tutuksi -hankesivut
Murre tutuksi -hankesuunnitelma

Kyläidentiteetti rakentuu kylässä ja kyläyhteisössä.
Ilomantsin Kivilahdessa yhteisöllisyyttä tuo muun
muassa kylätalon seinällä oleva kylän oma lippu.

Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma –hanke
Helsingin yliopisto / Ruralia-instituutti 2012

Hanke oli osa Ruralia-instituutin vuonna 2011 käynnistämää kotiseudun kehittämiseen ja tutkimukseen keskittyvää tutkimusohjelmaa. Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma –hankkeen tavoitteena
oli kehittää ja luoda kotiseutusuunnittelun pilottimalli sekä luoda kuva asukkaiden yksittäisistä kotiseutukokemuksista yleiselle tasolle koostuvasta kotiseudusta. Pilottihankkeen tavoitteena oli selvittää
mitkä ovat asukkaiden mielestä keskeiset luonnonympäristöt, rakennetut ympäristöt ja toiminnalliset
kohteet, jotka tulee ottaa huomioon aluekehittämisessä. Näiden pohjalta laadittiin kotiseutusuunnitelmaraportti, jota alueen toimijat voivat käyttää omassa toiminnassaan ja jonka avulla voidaan rakentaa
uudenlaista vuorovaikutusta kaupungin kehittämishallinnon ja alueen asukkaiden välille.
Hankkeessa järjestettiin yhdessä Nurmoo-Seuran ja kyläyhdistysten kanssa asukastilaisuuksia, joissa
käytettiin virikekeskustelu- ja eläytymismenetelmää osana aineiston keruuta. Tilaisuuksista kootun
aineiston perusteella Nurmonjokilaakson kotiseuduissa on sekä eroavaisuuksia että yhteneväisyyksiä.
Joen varren eri kohdissa kotiseutukäsitys on erilainen asutushistoriallisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta katsottuna. Jokivarren asukkaiden kotiseutukäsitykset yhdistäviä tekijöitä ovat muun muas-
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sa joki, yläaste, kirkko, maaseutumaisuus ja painiharrastus. Asukastilaisuuksien aineistoista julkaistiin
Kotiseutua kutomassa – Nurmonjokilaakson kotiseutukeskustelujen dokumentointi –raportti. Hankkeen toinen teos Joki on Nurmon äiti – Nurmonjokilaakso kotiseutukuvassa -julkaisu on otteeltaan
tutkimuksellisempi kuin raporttimuotoinen teos.
Lisätietoja: Nurmonjokilaakson kotiseutusuunnitelma -hanketietoa
Kotiseutua kutomassa - Nurmonjokilaakson kotiseutukeskustelujen dokumentointi (Suutari &
Riukulehto)
Joki on Nurmon äiti - Nurmonjokilaakso kotiseutukuvassa (Riukulehto & Suutari)
Kotiseutua paikantamaan - Päämääränä kulttuurisesti kestävän Nurmonjokilaakson
kotiseutusuunnitelma (Suutari, Riukulehto, Rinne-Koski, Ojalammi)
Kotiseutu 2012 (Suomen Kotiseutuliitto, katso s. 29)

Nokiottaan kotomaa: Kuortaneen kotiseutusuunnitelma
–tutkimushanke
Helsingin yliopisto / Ruralia-instituutti 2012‒2013

Tutkimushanke oli jatkoa kotiseutusuunnittelun tutkimusohjelmalle, joka aloitettiin Nurmonjokilaakson pilottihankkeella vuonna 2012. Kuortaneen tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää kotiseutusuunnittelun mallia, joka soveltuu kotiseututiedon keräämiseen kuntaa pienemmältä alueelta.
Hankkeen tutkimuskohteena oli valtakunnallisestikin arvokas Kuortaneenjärven ympäristö maisemaalueineen. Hankkeessa selvitettiin Kuortaneenjärven alueella asuvien asukkaiden kotiseutukuvia ja
niihin liittyvien avainkohteiden ja kulttuuristen arvojen sekä niistä yleisellä tasolla kotoutuvaa kokonaisuutta. Hankkeessa luotiin tulkinta siitä, millainen on Kuortaneenjärven ympäristössä elävien
ihmisten yksittäisistä kotiseutukokemuksista yleiselle tasolle koostuva kotiseutu. Hanke pyrki selvittämään mitkä ovat alueen asukkaiden mielestä alueen keskeiset kohteet, jotka tulee ottaa huomioon
aluetta edelleen kehitettäessä. Hankkeen aineistonkeruussa käytettiin virikekeskustelu- ja eläytymismenetelmiä, kotiseutukävelyjä ja –ajeluja sekä asukastilaisuuksia, jotka järjestettiin yhdessä Kuortanes-Seuran ja kyläyhdistysten kanssa. Alueella järjestettiin yhteensä kaksitoista kotiseutukeskustelua
ja viisi maastokäyntiä.
Tutkimushankkeessa julkaistiin kaksi Kuortaneenjärven kotiseutukäsityksiin liittyvää julkaisua. Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta –raportti sisältää kahdentoista keskustelutilaisuuden kuvaukset ja valokuvamateriaalia. Otta noessa –julkaisu on tutkimuksellisempi teos kuortanelaisten kotiseudusta ja arkinpäivään vaikuttavista historian syvärakenteista. Julkaisussa esitellään muun muassa tervakulttuurin,
tuotantopainotteisen luontosuhteen ja pohjalaisuuden äärialueen vaikutus nykyajan kuortanelaisuuteen.
Lisätietoja: Nokiottaan kotomaa: Kuortaaneen kotiseutusuunnitelma -tutkimushanke
Kuortanelaisten kotiseutukäsitykset kartoitettu (Ruralia-instituutti 3.3.2014)
Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta - Kuortaneenjärven lähiympäristö kotiseutukuvassa (RinneKoski & Riukulehto)
Otta noessa -Kuortaneenjärven kotiseututihentymien syvärakenteita (Riukulehto & Rinne-Koski)

Pelkosenniemen kylät –hanke
Pelkosenniemen kunta 2012‒2013

Pelkosenniemen kylät –kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä alueen elinvoimaa, lisätä tulomuuttoa alueelle ja vahvistaa positiivista Pelkosenniemi-kuvaa. Tavoitteena oli luoda markkinointitoimia,
joilla uusia asukkaita saataisiin houkuteltua asettumaan kyliin. Hanke keräsi kyliin sijoittuvia tarinoita ja kertomuksia markkinointimateriaalia ja mahdollisia kylämatkailutuotteita varten. Hankkeessa
tehtiin kylien yhteisesite ja esittelyvideot, järjestettiin markkinointitempauksia ja kyläläisiä osallistava työpaja kirkonkylän kyläilmeen suunnittelua varten. Hankkeessa laadittiin myös uuden asukkaan
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tervetulo-opas. Hanke myös kartoitti asumattomat talot ja tontit, joita markkinointiin kiinteistö-tonttipörssin kautta.
Lisätietoja: Pelkosenniemen kylät -hankesivut

Pohjois-Kuru uuteen nousuun –hanke
Taistelijan talo -palveluyhdistys ry 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Lisäksi hankkeella pyrittiin kehittämään palveluita ja korostamaan alueen
kulttuuriperinnön ja luonnon hyödyntämisen mahdollisuuksia osana väestöpohjan kasvattamista.
Hankkeessa laadittiin hankealueelle kehittämissuunnitelma, johon kuului myös turvallisuussuunnittelu. Hankkeessa edistettiin verkostoitumista ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä palvelujen
turvaamisessa ja turvallisuuden vahvistamisessa. Tavoitteena oli lisäksi vahvistaa vakituisten ja vapaaajan asukkaiden vuorovaikutusta sekä lisätä alueen näkyvyyttä ja viestintää. Hankkeessa myös tuotettiin lahjoituksina saaduista kuvista adresseja ja postikortteja. Hankkeessa tehtiin myös kylämaisemointia ja maisemien kunnostusta.
Lisätietoja: Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hankesivut
Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hankesuunnitelma
Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hankkeen vuosiraportti 2012

Toimiva Tervo –Yritteliäs yhteisö –hanke
Tervon kunta 2012‒2013

Toimiva Tervo –hanketta edelsi järjestöstrategian tekeminen, sillä kunnassa on yli kuusikymmentä
järjestöä. Strategian tekemisestä saatiin intoa esiselvityshankkeelle, jonka pohjalta toteutettiin Toimiva
Tervo –hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää asumisen ja elämisen edellytyksiä kunnassa sekä lisätä kuntalaisten osallisuutta. Hanke tavoitteli asennemuutosta aktiivisuutta kohtaan sekä sisäisen yrittäjyyden vahvistamista. Lisäksi hankkeen kautta pyrittiin lisäämään tulomuuttoa kuntaan, mikä edellytti
myös ulkoisen viestinnän kehittämistä. Tavoitteena oli lisätä kunnan houkuttelevuutta kylien elävyyden
ja elinvoiman lisäämiseksi. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä kuntalaisten, yrittäjien, järjestöjen, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.
Hankkeessa kehitettiin tulomuuttopalveluita ja aktiivisesti haettiin uusia kontakteja potentiaalisiin
muuttajiin. Hanke kehitti myös kesätoritapahtumaa niin, että mukaan saatiin enemmän yrityksiä
ja järjestöjä. Kuntalaisten osallisuutta lisättiin järjestämällä kuntalaisiltoja ennen päätettävien asioiden hallitus- ja valtuustokäsittelyjä. Hankkeen myötä yleinen aktiivisuus järjestöjen ja kuntalaisten
keskuudessa lisääntyi. Kuntaa markkinoitiin aktiivisesti ja kunta julkaisi palveluoppaan, joka jaettiin
kaikkiin talouksiin, vapaa-ajan asukkaille ja sidosryhmille.
Hankkeen myötä Tervossa koettiin ”positiivinen lumipalloefekti” ja useita kehittämishankkeita lähti
käyntiin niin yrittäjien kuin kunnan puolesta. Vuonna 2014 Tervon kunta valittiin Pohjois-Savon kylämyönteisimmäksi kunnaksi.
Lisätietoja: Toimiva Tervo -hankesivut
Toimiva Tervo -hanke Ylä-Savon Veturi ry:n sivuilla (katso s. 2)
Pohjois-Savon vuoden 2014 kylämyönteisin kunta Tervo -uutinen Pohjois-Savon Kylät ry:n sivuilla
(13.6.2014)
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Toimivat kylät –menestyvä kunta –hanke
Tammelan Kylät ry 2009‒2011

Hankkeen päätavoitteena oli edistää kylien omaehtoista kehittämistä, saada kylät hyödyntämään erilaisia kehittämisresursseja ja lisätä kylien välistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena oli luoda uusia palveluverkostoja ja lisätä viihtyvyyttä kylissä. Hankkeen toimenpiteitten tavoitteena oli monipuolistaa ja
tuoda esille kylien tarjoamia asumismahdollisuuksia ja palveluita. Tavoitteena oli kiinnittää huomiota palvelujen toimivuuteen, kylien maisemanhoitoon ja kyläteiden turvallisuuteen sekä etsiä keinoja
puutteiden korjaamisessa näissä asioissa. Lisäksi tavoitteena oli kiinnittää huomiota erityisesti nuoriin
etsimälle heille uusia toimintamahdollisuuksia ja tiloja. Hankkeen loppuhuipentumana järjestettiin
Tammelan kyläasumisen messut, joitten aikana esiteltiin kylien palveluja ja tontteja hankkeen yhteistyökumppaneitten kanssa.
Hanke jakautui kahteen osaan. Tulevaisuuteen tähtäävässä osassa rakennettiin Tammelan kyläohjelma,
jonka sisältönä oli myös maankäytön suunnittelua sisältävien kyläsuunnitelmien laatiminen kylille, uusien yhteisöllisyyttä tukevien sähköisten menetelmien käyttöönotto kyläsuunnittelussa sekä kylän, kunnan
viranhaltijoitten ja luottamushenkilöitten sitouttaminen ohjelman päämääriin. Hankkeen toisessa osassa tavoitteena oli kehittää kylien palveluja, ympäristöä ja tonttitarjontaa. Hankkeen aikana päivitettiin
kyläsuunnitelmia, tehtiin kyläkysely, koulutettiin kylätoimijoita ja järjestettiin kotiseuturetki vanhoille
ja uusille kylän asukkaille. Hankkeen puitteissa kartoitettiin tontit ja asumattomat talot ja joka kylään
nimettiin tonttivastaava. Tontteja ja myytäviä taloja markkinoitiin aktiivisesti. Kyläympäristön viihtyvyyden parantamiseksi hanke järjesti esimerkiksi raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutusta ja maisemankunnostuskilpailun. Kyläasumisen messutapahtuman hanke järjesti yhdeksän päiväisenä tapahtumana, jossa kävijöitä oli yli 10 000. Messutapahtumassa oli jokaisena päivänä teema, johon päivän aikana
perehdyttiin luentojen, neuvontatilaisuuksien ja näytteilleasettajien kautta. Teemoina olivat muun muassa ympäristö (jätevedet, jätteet, vesistöjen kunnostus), energia (haja-asutusalueen energiavaihtoehdot),
maaseutuasuminen, kylätoiminta, kulttuuri, maisemanhoito ja perinteet. Tapahtuman aikana järjestettiin esimerkiksi kotiseutukierroksia, tonttikierroksia, työnäytöksiä ja luontoretkiä.
Hankkeessa päivitettiin yli kymmenen kyläsuunnitelmaa ja järjestettiin useita kylätapahtumia. Hankkeessa markkinoitiin noin kolmeakymmentä tonttia tai taloa, joista osa vaihtoa hankkeen aikana omistajaa. Tonttimarkkinointi lisäsi myös kylien ja kunnan välistä yhteistyötä. Hankkeen myötä koottiin kaksi
maisemanhoitosuunnitelmaa ja kunnostettiin kymmenen maisemakohdetta. Palvelukartoituksen myötä
kyliin syntyi tarve uudelle yrittäjyydelle, ja kaksi uutta yritystä (kylä- ja omakotitalotalkkari) perustettiin.
Hankkeen myötä kyläympäristön viihtyvyys lisääntyi maisemanhoitotoimenpiteitten johdosta. Kotiseutukierrosten kautta kyläidentiteetti vahvistui ja yhteistyön kautta yhteisöllisyys lisääntyi.
Lisätietoja: Toimivat kylät - menestyvä kunta -hankesivut

Uusi paikallislehti Kuruun -hanke
Kuru-Seura ry

Kuru liittyi Ylöjärven kaupunkiin vuoden 2009 alussa ja paikallislehti Kurun Sanomat myytiin Ylöjärven Uutiset Oy:lle. Ylöjärven Uutiset päätti lakkauttaa Kurun Sanomat, koska tämä näki, että yksi paikallislehti (Ylöjärven Uutiset) uudessa kuntaliitoskunnassa riittää. Kurun asukkaat kuitenkin kokivat
jääneensä uuden paikallislehden myötä uutistyhjiöön eivätkä kokeneet uutta paikallislehteä omanaan.
Kurulaiset päättivät aktivoida kymmenen vuotta hiljaiseloa viettäneen Kuru-Seura ry:n, jotta alueelle
saataisiin oma, uusi paikallislehti, joka on puolueeton, riippumaton, entisen kaltainen, viikottain ilmestyvä ja kurulaista identiteettiä tukeva lehti.
Hankkeen tavoitteena oli luoda käsitys kaupallisen paikallislehtitoiminnan mahdollisuuksista ja vakauttaa hankkeen avulla perustettavan paikallislehden toimittaminen. Hankkeena tavoitteena oli jul-
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kaista talkoovoimin kuusi koepainosta uudesta paikallislehdestä, joka jaettaisiin muun muassa alueen
kaikkiin talouksiin ja yrityksiin sekä muualla asuville potentiaalisille tilaajille. Laajan jakelun tavoitteena oli saada selville paikallisten asukkaiden kiinnostusta uutta paikallislehteä kohtaan.
Kuru-Seura ry julkaisi Kurun Lehden näytenumeron syyskuussa 2009. Jakelu suoritettiin talkootyönä
ja lehtiä jaettiin Kurun alueella noin 2500. Aiempaa paikallislehteä tilasi noin 2000 henkeä, mutta
Kuru-Seura ry:n laskelmien mukaan uusi paikallislehti olisi kannattava, mikäli tilaajia saataisiin noin
1500‒1700. Kuru-Seuran päätettyä lehden säännöllisestä ilmestymisestä tilaajamäärän nousi yli 1400
henkilöön marraskuussa 2009. Lehteä julkaistaan edelleen kerran viikossa.
Lisätietoja: Kurun lehti -kotisivut
Uusi paikallislehti Kuruun -hankesuunnitelma PoKo ry:n sivuilla
Kuruun suunnitellaan uutta lehteä (YLE 2.7.2009)
Kuruun pysyvästi paikallislehti (YLE 16.10.2009)

Vaara-Karjalan kulttuuriperintöhanke
Osuuskunta Lumimuutos 2011‒2013

Hankkeen taustat liittyivät Selkien ja Mönnin kyläyhdistysten sekä Selkien koulun ja vanhempainyhdistyksen yhteistoimintahankkeeseen Kyläkoulu kylän sydämessä (2008‒2010). Vaara-Karjalan kulttuuriperintöhankkeen tavoitteena oli nuorten kulttuuri- ja luontotiedon elvyttäminen. Hankkeessa nuoret
tallensivat digitaaliseen muotoon paikannimiin ja paikalliskulttuuriin liittyvää elävää tietoa. Hanke toimi
yhteisöpohjaisena kulttuurihistorian ja luonnon selvityshankkeena Kolilla ja Vaara-Karjalan kylissä. Tavoitteena oli tuottaa perinnejulisteita, jotka kuvaavat alueen paikannimistöä, paikalliskulttuuria ja luontoa. Hankkeessa tallennettiin elävien ihmisten tietoja, tarinoita ja kokemuksia paikallishistoriasta.
Hankkeessa alueen lapsia ja nuoria tutustutettiin kulttuuriperintöön ja luonnonympäristöön yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa. Koululaiset kävivät muun muassa talvinuotalla, sepän pajalla,
navetassa ja jahtipolulla. Hankkeen puitteissa hankekylissä järjestettiin myös kulttuuriperinnön jatkuvuus –työpajoja, joiden tarkoituksena oli kouluttaa mukana olevissa kylissä halukkaita keräämään
oman alueensa perinnettä ja tuomaan sitä nykypäivään. Teemoina olivat muun muassa paikannimet,
tapakulttuuri, laulut ja lorut. Hankkeen anti tallennettiin neljääntoista perinnejulisteeseen. Hankkeen
haastattelusarjat tallennettiin osuuskunta Lumimuutoksen perinnearkistoon.
Lisätietoja: Kulttuuriperintöhankkeen julisteet
Vaara-Karjalan kylien perinne elpyy -Osuuskunta Lumimuutos
“Jotka eivät ole nähneet maisemaa eivät osaa sitä kaivata” -maisemat katoavat pusikoihin (YLE 30.6.2014)
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Wiexi vie –hanke
Wiexi vie -jatkohanke

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry 2011‒2012, 2012‒2014

Ensimmäinen vuoden kestänyt Wiexi vie -hanke jakautui yhdeksään osahankkeeseen: 1) Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen, 2) kylätalon kehittäminen, 3) palvelutarveselvitys, 4) hyvinvointi- ja terveysselvitys, 5) kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittäminen, 6) luonto,
ympäristö ja talous, 7) palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot ja täydentävät selvitykset, 8) kylien välisen yhteistyön kehittäminen ja 9) Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen. Osahankkeet nivoutuivat ja
limittyivät toisiinsa. Myös jatkohanke myös muodostui yhdeksästä osahankkeesta, joissa teemat mukailivat ensimmäistä hanketta. Palvelutarve-, hyvinvointi- ja terveysselvitykset muuttuivat jatkohankkeessa Sujuva arki –kokonaisuuden alle ja jatkohanke pyrki edistämään taloudellisten toimeliaisuuden
edellytyksiä ja kokoamaan palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistoja. Myös jatkohankkeen osahankkeet
limittyivät toisiinsa muodostaen luonnollisen jatkumon ensimmäiselle hankkeelle.
Perinnetieto-hankeosassa aktivoitiin, kannustettiin ja ohjattiin asukkaita historiaan liittyvien muistojen kirjoittamiseen esimerkiksi tilaisuuksien ja haastattelujen kautta. Hankeosassa järjestettiin myös
valokuvanäyttelyitä ja perinnenäyttelyitä. Työryhmä jatkoi toimintaansa myös hankkeen jälkeen
muun muassa suunnitellen kyläkirjan tekemistä. Kylätalo-hankeosassa edistettiin Vesantalon kehittämiseksi kylätaloksi. Vesantalon ympäristöä kohennettiin siivoamalla, raivaamalla ja tasoittamalla
alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
Ensimmäisen hankkeen palvelutarve-osassa selvitettiin Vieksillä ja vieksiläisille tarjolla olevia palveluita sekä palveluiden puutteista, vähäisyydestä ja etäisyydestä johtuvia eriarvoistavia tekijöitä. Palvelujen
kehittämiseksi hanke aloitti terveydenhoitajapalvelujen kehittämisen hankealueella sekä järjesti esimerkiksi tapahtumapäiviä ja neuvontaa. Hanke järjesti alueella jumppapiiritoimintaa, joka vakiintumisen
jälkeen siirtyi Kuhmon kansalaisopiston toiminnaksi. Hankkeen järjestämä toiminta ja vuorovaikutus
alueen asukkaiden välillä synnytti asukkaissa myös omaehtoista toimintaa, kuten mummopiirejä. Lisäksi
hanke järjesti ikäihmisille kotiapupalvelua kotona asumisen tueksi. Jatkohankkeen Sujuva arki –hankeosassa palkattiin kyläterveydenhoitaja, jonka vastaanottoja järjestettiin hankealueen kylissä. Vastaanotto
toimi ilman ajanvarausta ja siellä tehtiin muun muassa mittauksia ja pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä.
Terveydenhoitaja teki myös kotikäyntejä, välitti laboratoriokokeiden tuloksia ja ohjasi asiakkaita jatkotoimenpiteisiin. Lisäksi osahanke järjesti esimerkiksi turvallisuuskoulutusta.
Kansalaisvaikuttamista hanke kehitti selvityksien ja tiedottamisen kautta. Selvityksiä tehtiin muun muassa kiinteistöverotuksesta ja laajakaistasta. Hanke järjesti myös kaivostoimintaa käsittelevän tapahtuman.
Hankkeen myötä myös kyläyhdistyksen kansalaisvaikuttamistaidot lisääntyivät ja kehittyivät. Jatkohanke oli mukana järjestämässä lähidemokratia-kyläseminaaria. Luonto, ympäristö ja talous –osahankkeessa viitoitettiin kolmekymmentä luontokohdetta opasviitoin. Lisäksi osahanke kartoitti alueen luonnon
ja ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia, kuten sähkölinjojen siirtoa, ja otti kantaa näihin toimiin.
Jatkohanke järjesti myös metalliromunkeräyskampanjan, roskaantumisen vähentämiseen tähtäävän
kampanjan sekä kyläkävelyjä ja muita ympäristöön ja luontoon liittyviä tapahtumia.
Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot osahankkeessa tehtiin alustavia valmisteluja hakemistojen julkaisemiksi. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin alueen maatias- ja perinnekasveja. Jatkohankkeessa luotiin alueen
palvelut, palveluntarjoajat ja yritykset yhteen kokoava Vieksin palvelu- ja yrityshakemisto, joka julkaistiin
painettuna ja nettiversiona. Kylien välistä yhteistyötä kehitettiin hankealueen naapurikylien ja naapurikuntien rajakylien kanssa. Myös Kuhmon kylien yhteistyö alkoi kehittyä hankkeen aikana. Hankkeen aktiivista
tiedotusta tehtiin sekä vieksi.fi-sivuston kautta. Jatkohankkeessa kotisivut uudistettiin.
Lisätietoja: Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry -kotisivut
Wiexi vie -hankkeen loppuraportti
Wiexi vie -jatkohankkeen loppuraportti
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Yhteinen Heinola –hanke
Jyränkölän Setlementti ry 2010

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uudenlainen kuntalaisten ja järjestöjen yhteistyössää luotu Yhteinen
Heinola –internetsivu. Materiaalit sivuille koottiin asukkaiden ja järjestöjen keräämistä tarinoista ja
faktoista eri aikakausilta. Hanke järjesti eri kaupunginosissa ja kylissä työpajoja. Työtä ohjasi eri kaupunginosista koottu Heinola-raati.
Lisätietoja: Yhteinen Heinola -kotisivut
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2. Kylätoiminta ja kulttuuri kylissä
Perinteinen kylätoiminta pohjautuu yhteisöllisyyteen ja vapaaehtoiseen aktiivisuuteen. Kylätoiminta on
kylistä itsestään ammentava voimavara, ja se on alhaalta-ylös suuntaavaa toimintaa parhaimmillaan.
Kylätoiminta tukee kylän hyvinvointia ja ylläpitää kylien tapahtumatarjontaa esimerkiksi vuodenaikaistapahtumien, kyläkahviloiden ja tanssilavojen muodossa. Kylätoiminta on innovatiivista ja idearikasta,
mutta maalaisjärkistä ja ruohonjuuritason toimintaa. Siinä ilmenee kyläläisten oman kylän arkinen
asiantuntijuus ja yhteisöllinen kyläidentiteetti. Kylätoiminnalla on jo vuosikymmeniä luotu taloudellisia,
toimivia ja paikallisia ratkaisuja ja tapahtumia. Kylätoiminta on vakiinnuttanut asemansa maalaisseutujen kansalaistoimintana. Nyt yhteiskunnallisten muutosten myötä kylätoimintaa tarvitaan uusilla
alueilla: entisissä kuntakeskuksissa ja kaupunkien lähiöissä. Kylätoiminnassa arvoina ovat usein kylän
historia ja perinteet, mutta nämä arvot eivät saa teljetä uusia arvoja kylätoiminnan ulkopuolelle. Kylätoiminnan haasteena on ikääntyvä toimijaporukka sekä aktiivisuuden kasaantuminen muutaman kyläläisen harteille. Nuoria ja uusia toimijoita kaivataan kylätoimintaan mukaan, mikä edellyttää että
yhdistystoiminnan ovet ovat avoinna kaikille alueen asukkaille. Paikallisyhteisöön perustuvan kansalaistoiminnan kautta saadaan alueen koko kirjavan asukaspohjan näkökulmat esiin.

ESIIN! --monitaiteinen ja yhteisöllinen nukketeatteri-sirkus
–hanke maaseutukylien nuorille

Sodankylän 4H-yhdistys ry 2013‒2014
Hankkeen tavoitteena on nukketeatterin ja sirkustaiteen kautta edistää maaseudun nuorten hyvinvointia, sosiaalista ja henkistä kasvua sekä kehitystä. Päämääränä on, että 10‒25-vuotiaat nuoret oppivat ymmärtämään ja arvostamaan ympäristöä ja luontoa, kansallisia perinteitä, itsenäistä historiaa,
modernia estetiikka, sirkuksen perusteita ja nukketeatterialan erityispiirteitä. Hankkeessa nuoret am-
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mattitaitoisten ohjaajien avustuksella saavat suunnitella ja toteuttaa nukketeatteri- ja sirkusesityksiä
kylätaloille, kouluille, vanhain- ja päiväkoteihin, kirjastoihin, turistikeskuksiin ja ulkoilma- ja sisätapahtumiin. Hanketta toteutetaan kahdeksalla eri kyläalueella.
Lisätietoja: ESIIN! -hankesivut

Kantomaanpään kyläyhdistys ry

Kantomaanpään kyläyhdistys herätettiin hiljaiselosta vuonna 2010, jonka jälkeen toiminta on ollut aktiivista. Kyläyhdistys järjestää vastikään remontoidulla kylätalolla monipuolista toimintaa. Kylätalolla
on muun muassa viikoittain kokoontuvia kursseja, jotka ovat yhdistyksen jäsenille ilmaisia. Kylätalolla
on myös kyläkeittiö, jossa voi käydä kahvittelemassa ja tapaamassa muita kyläläisiä. Kyläyhdistykseltä
voi talvisaikaan tilata linkouspalvelua omakustannehintaan, koska linkoajat tekevät työn vapaaehtoistyönä. Lisäksi yhdistys järjestää neuvontaa esimerkiksi internetinkäyttöön ja julkisasioihin liittyen.
Yhdistys järjestää myös rauta- ja metalliromun keräyksiä, joiden tuotto käytetään kyläyhdistyksen
toimintaan. Koululla on myös lastenväline- ja lelulainaamo, josta voi käydä lainaamassa tavaroita ja
palauttaa takaisin kun lainaamistarve loppuu. Lainaamo mahdollistaa esimerkiksi syöttötuolin lainaamisen lapsiperheen vierailun ajaksi.
Kyläyhdistys on kehittänyt Kyläarvan ®, jolla voidaan järjestää kyläyhteisöjen arpajaisia tai suurempia
yhteistyöarpajaisia. Kyläarpa toimii kyläyhdistyksen tärkeänä varainhankintakeinoja ja sille on luotu
omat ohjeistuksensa. Käyttöoikeuden Kyläarpaan omistaa Kantomaanpään kyläyhdistys ry.
Kyläyhdistys toteutti vuonna 2013 kyläkyselyn, jossa tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat kylätalkkaripalvelut, harraste- ja senioriryhmät, kauppapalvelut sekä kunnan ja kylän välinen vuorovaikutus. Lisäksi yhdistys on toteuttanut viime vuosina kaksi hanketta: Kyläläisiä Kantomaanpäähän –kehittämishanke sekä Kantomaanpään kylätalon kalusteet –hankkeen. Kantomaanpään valittiin vuoden
2012 lappilaiseksi kyläksi ja vuonna 2014 Kantomaanpäässä järjestettiin kiertävä Maailmankylät-tapahtuma, jota koordinoi KyläHyve ry.
Lisätietoja: Kantomaanpään kyläyhdistys ry -kotisivut

Kulttuurista muistoja –hanke

Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ry 2012‒2015

Hankkeen päämääränä on tarjota kulttuuri- ja taideharrastusmahdollisuuksia ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa tai kylässä lähipalveluna. Hanke pyrkii tekemään myös
ennaltaehkäisevää työtä. Hanke järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia esimerkiksi nuorisoseuran taloilla, kyläkouluilla ja kylien kerhotiloilla. Hanke järjestää muun muassa runokerhoa, jonka tuotoksista kootaan runovideoteos. Lisäksi hanke järjestää kuvataideryhmää, sketsiryhmää sekä käsityökerhoa. Useassa kylässä toimii muisteluryhmä, jossa muistellaan kuvien ja tarinoiden avulla alueen
historiaa ja tapahtumia. Lisäksi hanke kokoaa äänikirjan. Hankkeessa on järjestetty kirjoituskilpailu alueen ikäihmisille sekä järjestetty Kulttuurista muistoja –seminaareja ikäihmisille ja vanhustyön
ammattilaisille. Hanke tekee yhteistyötä muun muassa Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry:n, alueen
muiden yhdistysten ja kuntien kanssa.
Hankkeessa luotiin Kylille kulttuuria –toimintamalli, joka voitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
TERVE-SOS 2014 -palkinnon jaetun ensimmäisen sijan.
Lisätietoja: Kulttuurista muistoja -hankesivut
Kylille kulttuuria -toimintamalli Innokylässä
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Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry

Pälkäneen kunnan Luopioisen kylässä toimivan yhdistyksen toiminta-ajatuksena on kylän ja lähikylien elinvoimaisuuden sekä kyläläisten kulttuuriharrastuksen ja vapaa-ajan harrastustoiminnan edistäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Yhdistys ylläpitää Mikkolan Navettaa toimitilanansa ja järjestää opetus- ja koulutustilaisuuksia, taidenäyttelyitä, kulttuuritapahtumia ja vapaa-ajan
harrastustilaisuuksia. Mikkolan Navetta ry vuokraa toimitilojaan, jotka soveltuvat esimerkiksi taiteilijoiden, käsityöläisten ja pienyritysten käyttöön. Navetan toimitilassa toimiikin useita muita yhdistyksiä ja yrityksiä. Toimitilasta löytyy muun muassa näyttely- ja kokoustilat, Pälkäneen kuntainfopiste,
kahvila, kierrätyspuoti, taidelainaamo, autoverstas ja soitinrakennuspaja.
Yhdistys toteuttaa myös erilaisia hankkeita. Kesällä 2013 yhdistys käynnisti luontokeskuksen suunnittelun. Luontokeskuksen teemoina tulevat olemaan paikalliset luontokohteet ja kulttuurihistoria.
Luontokeskuksen tavoitteena on muun muassa tukea alueellista luonto- ja ympäristökasvatusta. Yhdistys hakee rahoitusta luontokeskuksen perustamisen käytännön toimenpiteisiin ja luontokeskus on
tarkoitus avata vuonna 2015.
Vuonna 2013 käynnistyi myös Maaseudun Uudet Innovatiiviset Asuinalueet INNO-hanke, jossa
ideoidaan ja keskustellaan asumisvaihtoehdoista, jotka ovat luonteenomaisia ja toteuttamiskelpoisia
maaseutumaisissa kylissä lisäten kylien vetovoimaa. Hankkeessa asumista tarkastellaan väestön muuttuvan ikärakanteen, vapaa-ajan asumisen tuomien mahdollisuuksien, uusien teknologian tuomien
ratkaisujen ja asumiseen liittyvien tarpeiden kautta. Hankkeessa tehdään ideasuunnittelua konkreettisiin kylällä sijaitseviin kohteisiin, mutta hanke ei varsinaisesti tee yksityiskohtaista rakennussuunnittelua. Hankkeen painopiste on tarkastella alueita ja ympäristöä hyväksikäyttämällä olemassa olevia
rakennustyyppejä kuten Uuden ajan mummonmökit Ay:n mummonmökkejä ja Suomen kulttuurirahaston pientalohankkeen taloja. Lisäksi hanke järjestää yleisöluentoja ja -tilaisuuksia aiheista, jotka
liittyvät maaseudulla asumiseen, asumisen laatukysymyksiin ja kyläyhteisöihin.
Lisätietoja: Kulttuuriyhdistys Mikkolan Navetta ry -kotisivut

KUULTO – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke
Jyväskylän yliopisto 2011‒

Hankkeen tavoitteena on kerätä ja välittää tietoa kuntien kulttuuripalveluiden tilasta sekä tehdä esityksiä mahdollisuuksista järjestää ja tuottaa palveluja uusien toimintamallien avulla. Hanke keskittyy
erityisesti kuntiin, jotka käyttävät vain vähän resursseja (0‒15 euroa / vuosi / asukas) yleisten kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Hanke on toimintatutkimuksellinen kehittämishanke ja sen periaatteena
on toimintakokeilujen käynnistäminen eri puolilla Suomea. Toimintakokeilujen tavoitteena on luoda
kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja –malleja, joita voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muissa kunnissa.
Hankkeen alussa järjestettiin toimintakokeiluja koskeva ideahaku, jonka kautta etsittiin toimintakokeiluun ideoita. Toimintakokeiluja tehtiin 22 kappaletta 44 kunnassa kesästä 2012 kevääseen 2013.
Toimintakokeiluja toteuttivat kuntien kulttuuritoimet, yhdistykset ja yritykset. Kokeiluja tehtiin
muun muassa Kangasalla, Kontiolahdella, Posiolla ja Ähtärissä. Kangasalla kunnan kirjasto- ja kulttuuripalvelut toteuttivat Kotiseutuni Kangasala –eväsretki kulttuuriin –kokeilun, jonka tavoitteena oli
vahvistaa kotiseutuidentiteettiä ja kannustaa kuntalaisia yhteistoimintaan ja osallistumaan kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Kokeilussa järjestettiin kulttuuritapahtumia ja –kohtaamisia, joiden kautta
syntyi kangasalalaista kulttuuria käsittelevää materiaalia. Kontiolahden kunta kokeili Kulttuurikulkuri kylässä –toimintaa, jossa tuotiin kulttuuria ja taidetta lähemmäksi ihmisten elinympäristöä myös
syrjäisemmillä alueilla. Kulttuurikulkurit olivat ammattitaiteilijoita, jotka kiersivät esimerkiksi ikäihmisten palvelutaloissa ja innostivat alueiden asukkaita omaehtoiseen tekemiseen sekä huomaamaan
omat voimavaransa. Kulkurit tarjosivat myös palvelutalojen henkilökunnalle koulutusta kulttuurisista
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työmenetelmistä, minkä tarkoitus oli kehittää työhyvinvointia. Posion kunnan Posion tarinat – itse
tehtyjä kulttuuripalveluja paikallistarinoista -toimintakokeilussa rakennettiin paikallistarinoista kuntalaisia osallistavia kulttuuripalveluita, joita kierrätettiin kylästä toiseen. Kokeilussa tehtiin yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa ja tarkoituksena oli työstää ikääntyvien tarinoista kylämusikaalin kaltaisia
paikallisia kulttuurituotteita. Ähtärin kaupungin Kulttuurikumppanuus –kollektiivisia kohtaamisia
kirjastoautolla –toimintakokeilussa tavoitteena oli lisätä saavutettavuutta ottamalla käyttöön liikkuva
palvelu. Käyttöön otettiin kulttuurikirjastoauto, jonka avulla musiikki- ja teatteriesityksiä voitiin viedä
myös haja-asutusalueille. Kirjastokorttiin sai sovelluksen, jonka avulla korttia pystyi käyttämään kulttuurikäyntikorttina, jolla sai esimerkiksi alennuksia pääsylipuista ja ensitietoa tapahtumista.
Toimintakokeilut tuottivat tietoa kuntien kulttuuripalveluiden kehittämiseen, nostivat esiin hyviä käytäntöjä sekä lisäsivät hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivisuutta. Kokeiluissa tehtiin yhteistyötä kuntien,
kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kesken, mikä paljasti myös yhteistyön vaikeuksia ja kehittämistä kaipaavia asioita. Toimintakokeiluja arvioitiin ja ensimmäisen vaiheen arvioinnista tehtiin julkaisu. Vuonna 2015 toimintakokeilujen kehitystä seurataan ja tuetaan arviointihaastattelujen kautta.
Lisätietoja: KUULTO -Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke -kotisivut

Kyläbuusti –hanke

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry 2012‒2014
Hankkeen tavoitteena on selvittää Jyväskylän ja Laukaan nuorisotoimintaa haja-asutusalueilla sekä
vastata kyläkohtaisiin kehittämistarpeisiin. Tavoitteena on parantaa Jyväskylän seudun kylien nuorille
suunnattuja vapaa-ajantoimintoja ja työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Nuoret ovat kehittämistoiminnan keskiössä ja voivat toimia kylien palveluiden, työpaikkojen sekä harrastustoiminnan säilyttäjinä.
Hankkeen päämääränä on luoda nuorisolähtöinen kylätoimintamalli, jonka sivutuotteena syntyy ja
säilyy nuorten yrittäjyyttä, työpaikkoja ja kylien palveluja.
Hankkeessa kehitetään kylille uudenlaista kylien yhteisöllisyyttä etenkin 12‒28-vuotiaiden nuorten
keskuudessa. Hankkeessa on mukana pilottikyliä, joiden nuoria aktivoidaan ja osallistetaan muun muassa tapahtumatuottajina, ryhmän jäseninä, projektitoimijoina ja palveluiden tuottajina. Hanke valmentaa ja kouluttaa nuoria esimerkiksi musiikki- ja elokuvatapahtumien, taidetapahtumien tai kirpputorin järjestämiseen kylällä. Lisäksi hankkeen kautta nuoret voivat käydä yrittäjyyskasvatuskursseja tai
kotipalvelutyön kursseja, jotka mahdollistavat nuorten oman yritystoiminnan perustamisen.
Lisätietoja: Kyläbuusti -hankesivut

Kyläelokuvafestivaali

Luoma-ahon kyläyhdistys ry, Aisapari ry / HINKU –hanke,
Järvilakeuden kansalaisopisto / Elokuvakaupunki –hanke, Alajärven kaupunki

Kyläelokuvafestivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2013 Alajärven Luoma-ahon kylällä ja
tapahtuma sai jatkoa vuonna 2014. Festivaalit perustuvat kyläelokuvakilpailuun, johon voi osallistua
tekemällä enintään 15 minuutin mittaisen lyhytelokuvan kylä- tai maaseutuelämästä. Elokuvan muoto
on vapaa, joten elokuva voi olla fiktio, dokumentti, musiikkivideo tai animaatio. Elokuvan tulee olla
tehty Suomessa. Kilpailuun osallistuva elokuva lähetetään DVD:nä raadille, joka tekee esikarsinnan
elokuville. Raati valitsee kilpailun voittajan sekä muut festivaaleilla esitettävät elokuvat. Osallistuminen kilpailuun on maksutonta. Tapahtuman suojelijana toimii elokuvaohjaaja Markku Pölönen.
Lisätietoja: Kyläelokuvafestivaali -kotisivut
Kyläelokuvafestivaali -facebooksivut
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Kyläkumppani –hanke

Pieksämäenkylät ry 2013‒2014

Hankkeen päämääränä on edistää kylien välistä sekä kylien ja kaupungin välistä tiedonkulkua. Hankkeen aikana laaditaan ja päivitetään kyläsuunnitelmia sekä avustetaan kyliä hankesuunnitelmien tekemisessä sekä rahoituksen suunnittelussa. Hankkeessa kartoitetaan ja etsitään malleja kylien lähipalvelutarpeisiin yhteistyössä Yhteiskunnallinen yrittäjyys –hankkeen kanssa. Hanke tukee uusia yrityksiä
alkuun yhdessä kaupungin ja elinkeinojen kehittäjien kanssa.
Lisätietoja: Kyläkumppani -hankesivut

Kyläköörissä on itua! –hanke

Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry,
Yhyres-kehittämisyhdistys ry 2012‒2014

Kolmen yhdistyksen yhteishankkeen tavoitteena on vahvistaa kylien toimintaympäristöä, kehittää
kylätoimintaa, edistää hyvien käytäntöjen leviämistä, tukea kylien taloudellista ja suunnitelmallista
toimintaa sekä lisätä kylien välistä yhteistyötä myös kansainvälisesti. Hankkeen erityistavoitteina on
saada nuoria mukaan kylätoimintaan, tehdä kansainvälistä kylätoimintaa tunnetuksi, saada kirkonkylät mukaan kylätoimintaa, aktivoida kyliä tekemään turvallisuussuunnitelmia ja avustaa kyliä hankehakemusten tekemisessä. Hankkeen myötä yhdistykset palkkasivat kolme kyläasiamiestä, jotka ovat
kylien käytettävissä.
Hanke järjestää opinto- ja tutustumismatkoja sekä teema- ja seminaaripäiviä. Hanke julkaisee Kyläkööri-lehteä, joka tiedottaa ajankohtaisista asioista ja antaa tietoa hyvistä käytännöistä. Hanke pyrkii
aktivoimaan kyliä palveluiden tuottamiseen, säilyttämiseen ja järjestämiseen.
Suupohjan osahankkeessa luotiin Seikkaile Suupohjassa –nettisivut ja facebook-ryhmä. Seikkaile Suupohjassa – löytöretkiä lähelle –palvelu kokoaa yhteen alueen lähiretkikohteet, jossa on mukana myös
pienet paikalliset retkikohteet reittiohjeiden kera. Mukana on muun muassa laavuja, uimarantoja, näkötorneja, luontopolkuja, kirpputoreja ja suoramyyntitiloja. Lisäksi palvelussa voi olla kausiluonteisia
kohteita kuten pulkkamäkiä tai komeita kevättulvia. Seikkailijana Suupohjassa on Seppo Seikkailija
–hahmo, joka ehdottaa viikoittain retkikohteita ja vastaa retkeilyyn liittyviin kysymyksiin facebookryhmässä. Retkikohteet sijaitsevat Suupohjan seutukunnassa (Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva, Kauhajoki ja Kurikka). Seikkaile Suupohjassa –palvelu valittiin valtakunnallisessa Piiri –kuntamarkkinointikilpailussa kahdentoista parhaan joukkoon vuonna 2014.
Lisätietoja: Kyläköörissä on itua! -hankesivut Liiverin sivuilla
Kyläköörissä on itua! -hankesivut Suupohjan kehittämisyhdistyksen sivuilla
Seikkaile Suupohjassa -palvelu
Kyläköörissä on itua! -hankesivut Yhyres-kehittämisyhdistyksen sivuilla

Kylämatka –paikallistarinoiden esityssarja
Varsinais-Suomessa –hanke
Framil ry 2012‒2013

Kylämatka oli osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa vuonna 2011, mutta Kylämatkoja
järjestettiin myös vuosina 2012 ja 2013 kylien ja Framil ry:n omina esityksinä. Kylämatkat olivat paikallistarinoiden esityssarja, jossa koottiin muistoja ja tarinoita Varsinais-Suomen kylien paikallisilta
asukkailta muisteluteatteriesitykseksi. Muistot koottiin hankkeen alussa avoimissa muistelutapaamisissa, joissa esitystä myös lähdettiin työstämään. Muistoista valmistettiin esityksiä kyläläisten voimin,
teatterialan ammattilaisten johdolla. Kylämatkat mahdollistivat paikallisen kulttuurituotannon sekä
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kulttuuriesitysten esittämisen alueilla, joissa kulttuurin saatavuus on muuten vähäistä. Toteutuksessa
tehtiin yhteistyötä myös paikallisten yhdistysten kanssa.
Lisätietoja: Kylämatka -kotisivut
Kylämatka -hanke Framil ry:n sivuilla

Kyläradio – laajakaista kansalaisyhteiskunnan osaksi –hanke
Kyläradio– village radio –hanke

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry 2004‒2005, 2006–2007

MSL:n ja Radio Rexin yhteisen Kyläradio –hankkeen tarkoituksena oli tuoda uusi toimintamuoto
kylätoimintaan ja tiedottaa kylien asioista paikallisradion kautta. Kyläradion lähetykset ideoivat ja
toimittivat kylien vapaaehtoiset toimijat, jotka lähettivät tarvittavat tiedostot internetin kautta Radio
Rexiin, josta kyläradio lähetys lähetettiin. Kyläradiota kuultiin lauantai-iltaisin noin tunnin verran ja
lähetys uusittiin sunnuntaiaamuisin.
Hankkeen loputtua Kyläradio-toiminta jatkuu edelleen. Ympärivuoden aktiivisia kyliä on neljä. Käytännössä kylä tekee 3–4 osaisen jutun, josta kukin osuus on noin kahdeksan minuuttia. Radio Rex
lisää musiikin ja mainokset. Kyläradion tekemiseen on saatavilla myös koulutusta. Vuonna 2014 kyläradio täytti kymmenen vuotta.
Lisätietoja: Kyläradio MSL:n kotisivuilla
Kyläradio Radio Rexin sivuilla
Kyläradio -esittelydiat
Radio soinut jo kymmenen vuotta (Maakaista 11.7.2014

Landepaku -kiertue ja Maaseudun Mahtavin kauppa-auto -kiertue
Maaseutuverkosto 2011, 2012, 2014

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Landepaku kiersi Suomea kesäaikoina erilaisissa tapahtumissa. Landepaku oli osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Maaseudulla on tilaa elämälle –teemavuotta. Landepakun tavoitteena oli tiedottaa Leader-toimintaryhmien toiminnasta
ja Leader-tukimahdollisuuksista sekä kannustaa nuoria mukaan kylätoimintaan, yrittämiseen ja maalla
asumiseen. Landepaku oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijoiden käytettävissä.
Vuonna 2014 Landepaku –kiertue sai jatkoa Maaseudun mahtavin Kauppa-auto –kiertueena. Landepakun tavoin kauppa-autoa tarjosi tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta yhdessä
Leader-ryhmien, ELY-keskusten sekä kylä- ja kuntatoimijoiden kanssa. Kauppa-autossa pystyi myös
tutustumaan Hyrrään eli maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetukien sähköiseen palveluun. Lisäksi
kauppa-autoon otettiin myyntiin pilaantumattomia lähiruokatuotteita.
Lisätietoja: Landepaku Maaseutuverkoston sivuilla
Landepaku -facebooksivut
Maaseudun mahtavin Kauppa-auto Maaseutuverkoston sivuilla
Maaseudun mahtavin Kauppa-auto -facebooksivut
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Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

Kyläyhdistys perustettiin vuonna 1983 kylätoimikuntana ja rekisteröitiin yhdistykseksi 1997. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa alueen asukkaiden etuja, parantaa alueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia, lisätä
yhteisöllisyyttä ja vaalia alueen perinteitä. Kyläyhdistys on alueen aktiivinen kehittäjä ja kehittämistoiminta alkoi voimakkaasti vuonna 1989. Vuonna 1993 kyläyhdistys vuokrasi vanhan koulurakennuksen
kylätaloksi sekä aloitti kierrätyskeskus- ja vanhusaputoiminnan. Vanhan kylätalon yhdistys osti vuonna
1999. Vuotta aiemmin 1998 yhdistys aloitti hankepohjaisen kehittämisen, jonka myötä käytännön toimet siirtyivät palkatuille päätoimisille työntekijöille. Hanketoimintaa on toteutettu siitä saakka. Yhdistys
työllistää seitsemän kokoaikaista ja noin viisikymmentä palkkatuella palkattua osa-aikaista työntekijää.
Lisäksi yhdistys harjoittaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä kuten työkokeiluja, työelämävalmennusta ja
kuntouttavaa työtoimintaa. Yhdistys järjestää alueen asukkaille palveluja ja järjestää tapahtumia.
Kylältä löytyy kyläyhdistyksen ylläpitämä kylätalo Vanahis, jossa kyläyhdistys järjestää toimintaa kaikenikäisille kyläläisille. Päivisin kylätalolla toimii lasten iltapäiväkerho ja iltaisin talolla on nuorisotoimintaa.
Alueen ikäihmiset kokoontuvat kylätalolla säännöllisesti esimerkiksi kerhojen ja liikuntaharrastusten
parissa. Lisäksi kylätalolla on kuntokeskus, joka
on kaikkien käytettävissä avainmaksua vastaan.
Kylätaloa myös vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin.
Kyläyhdistyksen toimisto ja Palvelukeskus Areenan ajanvaraus sijaitsevat kylätalolla. Palvelukeskus
Areenassa on tarjolla kyläapupalveluja alueen ikäihmisille. Areenasta voi tilata esimerkiksi lumityöpalveluja, pihojen kunnostusta, ruohonleikkuutta ja
pieniä remontteja. Palvelu on tarkoitettu pääasiassa alueen ikäihmisille tai muuten huonokuntoisille
henkilöille. Myös alueen muut asukkaat voivat tilata
palveluja, mutta heille palvelumaksu on suurempi
kuin ikäihmisille.
Kyläyhdistys ylläpitää Lukkarinnurmi vapaa-ajanviettopaikkaa, joka koostuu uimarannasta, beach
volley –kentästä, nuotiopaikasta, paviljongista ja
laiturista. Lisäksi yhdistys ylläpitää luontopolkua ja
kierrätyskeskus EntRinkiä. Kierrätyskeskus vastaanottaa lahjoituksena kierrätykseen kelpaavaa tavaraa,
joka jälleenmyydään kierrätyskeskuksessa. EntRinki on virallinen vaarallisten jätteiden vastaanottopiste ja virallinen SER-vastaanottopiste.
Lisätietoja: Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry
-kotisivut

Nuoku – Nuorisokulttuuri
kyläyhteisön voimavarana –projekti
Lievestuoreen Setlementti ry 2010‒2012

Projektin tavoitteena oli lievestuorelaisten 11‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen sekä kyläyhteisön voimaannuttaminen kulttuurin ja taiteen kautta. Lisäksi pro-
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jekti pyrki luomaan ja vakiinnuttamaan käytäntöön työmuotoja, jotka lisäävät yksilöiden osallisuutta
ja hyvinvointia. Tavoitteena oli luoda yhtenäistä ja positiivista nuorisokulttuuria Lievestuoreelle yhteistyössä järjestöjen, kunnan ja yritysten kanssa.
Hankkeessa kerättiin koululaisilta, kyläyhteisöiltä, opettajilta ja muilta nuorisotoimijoilta aineistoa,
jonka pohjalta työstettiin yhteisöteatteriesitys, valokuvanäyttely ja lyhytelokuva. Teatteriesitys Liisa
Ihmemaassa oli kokonaan nuorten itsensä tekemä. Näytelmään osallistui 5.-9. luokkalaisia nuoria.
Näytelmä toteutettiin yhdessä projektin, Lievestuoreen kansalaisopiston ja Lievestuoreen koulun
kanssa. Näytelmä oli projektin päätapahtuma. Lisäksi projekti järjesti alueen koululaisille Summer
Start Party -kesäloman aloitusjuhlan Nokkakiven huvipuistossa.
Lisätietoja: Nuoku - Nuorisokulttuuri kyläyhteisön voimavarana -projektisivut

Pohjois-Karjalan teatterikesä –hanke
Maaseudun Sivistysliiton Joensuun
kulttuuriyhdistys ry 2009‒2012

Pohjois-Karjalassa kesäteattereiden yhteistyö alkoi jo vuonna 2005, jolloin MSL, Pohjois-Karjalan
Nuorisoseura ry ja Kulttuuriyhdistys Kultivaattori toteuttivat Kulttuurikioski –hankkeen. Kulttuurikioskissa myytiin lippuja Pohjois-Karjalan kesäteattereihin, jaettiin esitteitä sekä tiedotettiin teattereiden esityksistä. Kioski sijaitsi Joensuun keskustassa. Vuonna 2006 toimijat työstivät ensimmäisen
yhteisen esitteen maakunnan kesäteattereista, ja esitteen painosmäärää lisättiin vuosittain.
Pohjois-Karjalan teatterikesä –hankkeen tavoitteena oli edelleen nostaa esiin kesäteattereiden merkitystä maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjänä ja kulttuurisena voimavarana. Hanke julkaisu PohjoisKarjalan teatterikesä –esitteen sekä pyöritti Kulttuurikioski toimintaa. Toimet jatkuivat muutaman
vuoden myös hankkeen jälkeen. Hankkeen päätyttyä yhteistoimintaa haluttiin kuitenkin jatkaa, joten
heti hankkeen loputta vuonna 2012 maakunnan teatterit yhdessä MSL:n kanssa perustivat PohjoisKarjalan teatterijaoston. Jaosto suunnittelee yhteisiä toimenpiteitä ja tavoitteita. Jaosto kokoontuu
kaksi kertaa vuodessa ja sillä on kiertävä puheenjohtajuus. Jaostoa koordinoi ja sen koolle kutsuu
Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys.
Lisätietoja: Pohjois-Karjalan teatterikesä -hankesivut
Pohjois-Karjalan teatterikesä -facebooksivut
MSL:n ja Pohjois-Karjalan kesäteattereiden yhteistyö ja sen kehittäminen yhteisen markkinoinnin
avulla (Räsänen 2011)
Teatterit järjestäytyivät Joensuussa (Maakaista 22.11.2012)

Sodis-TV

Seita-säätiö / Mediapaja

Sodis-TV on sivusto, johon kerätään ajankohtaisia videoita alueen palveluista ja ilmiöistä. Sivustolla
on myös arkisto, josta löytyy muun muassa 1990-luvulla toimineen Sodankylän paikallistv:n, Lapin opiston tv-työn linjan opiskelijoiden lähetyksiä sekä lahjoituksina saatuja tallenteita menneiltä
vuosikymmeniltä.
Lisätietoja: Sodistv- kotisivut
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Villi taika –hanke

Suomussalmen kunta 2009

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa Suomussalmella
kesällä 2009 eräkulttuuritapahtuma, josta oli tarkoitus
tehdä vuosittainen perinne. Hankkeen tavoitteena oli
aktivoida kyliä ja kylien yhdistyksiä kylien vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistämiseen sekä maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kehittämiseen ja
hyödyntämiseen. Tavoitteena oli kehittää yhdistysten
välistä yhteistyötä.
Hanke järjesti kolmepäiväisen Viepperhauta-tapahtuman kesällä 2009. Tapahtumassa oli esillä erä- ja
tukkilaisperinne mutta myös metsästys-, kalastus- ja
koiraharrastukset. Tapahtumaa järjestettiin muutamana vuonna myös hankkeen jälkeen eri toimijoiden
toimesta.
Lisätietoja: Villi taika -hanke Kainuun
kyläteemaohjelman hankelistauksessa

Väkihäjylä –omaleimainen ja
kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus
–kehittämishanke

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry 2012‒2013

Hanketta edelsi vuosina 2003‒2004 Väkitukkola-hanke. Väkihäjylä-hankkeen tavoitteena oli lisätä alueen
omaehtoista ja yhteisöllistä kulttuuritoimintaan sekä lisätä yhtenäisyyttä kulttuurisesti ja historiallisesti
erilaisille seutukuntiin jakautuneille alueille. Tavoitteena oli lisätä toimijoitten välistä luottamusta, jonka
kautta alueen asukkaiden hyvinvointikin lisääntyisi. Hankkeessa työstettiin jatkonäytelmää, joka koostui
kuudesta eri osasta. Kaikki olivat tervetulleita ideoimaan ja osallistumaan näytelmäntekoon, mutta jokaisen ei ollut pakko osallistua kaikkiin näytelmän osiin. Roolihahmot pysyivät samoina jokaisessa osassa,
mutta esittäjät ja esityspaikkakunta vaihtuivat jokaisessa jaksossa. Näytelmän osia esitettiin eri puolilla
hankealuetta. Näytelmätoiminnan puitteissa järjestettiin myös opintomatkoja ulkomaille. Hankkeen järjestämät yleisötapahtumat kulkivat Kotiseutuverkko-nimen alla. Hanke teki yhteistyötä muun muassa
Hinku-hankkeen, kuntien vapaa-aikatoimien sekä paikallisten yhdistysten kanssa.
Lisätietoja: Väkihäjylä -hankesivut
Väkihäjylä -facebooksivut
Väkihäjylä -loppuraportti
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3. Lähipalvelut ja kylätalous
Lähipalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka ovat arkipäiväisiä, suuria ihmisjoukkoja lähes päivittäin
koskettavia palveluita. Lähipalveluille täytyy löytyä tarpeeksi asiakkaita, jotta niiden järjestäminen on
järkevää, kannattavaa ja hyödyllistä. Fyysisesti lähipalvelut ovat ”lähellä” eli ne ovat helposti saavutettavissa. Harvaan asutuilla seuduilla saavutettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi kiertävien palveluiden tai
yhteiskyyditysten avulla. Lähipalvelut ovat ihmisläheisiä ja asiakkaat huomioivia palveluita.
Kylätalous on koko kylää suoraan tai välillisesti hyödyttävää liiketoimintaa. Kylätalous voi olla kylän toteuttamaa liiketoimintaa, kylällä yksityisten harjoittamaa liiketointa tai yhdistyksien tarjoamaa maksullista palvelua kylällä. Kylätaloutta on kylän oma osuuskunta. Kylätaloudesta ei ole vain rahallista hyötyä
kylälle vaan hyöty voi ilmetä myös välillisesti muissa muodoissa. Kylällä on palveluita, joita kyläläiset ja
vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää. Kylätalouden kautta voidaan työllistää oman kylän väkeä tai saada
imagollista hyötyä kylälle. Kylätalouden toiminta taataan riittävällä tieto-taidolla ja kekseliäisyydellä.
Paikallinen kylätalous voi olla mahdollisuus vastaamaan säännölliseen lisäavun tarpeeseen kylällä. Esimerkiksi maksullista siivousapua, lastenhoitoa tai pihatöiden tekoa tilanteessa, jossa ei voi itse tehdä
toimia säännöllisesti. Toisaalta lisäavulla voidaan myös mahdollistaa esimerkiksi vanhemman väestön
mahdollisuudet asua kylällä. Parhaassa tapauksessa kylätalouden kehittäminen ja vahvistaminen myös
luovat uusia työpaikkoja kyliin.

Kylien liiketoiminnan
yleisimmät muodot:
kylätalot 4000‒6000 kpl
kylien vesihuolto-osuuskunnat 1400 kpl
kylien kesäteatterit 300 kpl
tanssipaikat alle 100 kpl.
(Suomen Kylätoiminta ry / Kylien bisnesskeissit
-hanke.)

Palveluiden kehittämisen
tosiseikka:
”Ilman todellista tarvetta ja kysyntää ei kylälle
kannata ryhtyä luomaan palveluja –ei yksityisen
sektorin, ei julkisen sektorin eikä kolmannen
sektorin toimesta.”
(Sirkkala, Ritva 2005.)

39

CULTrips – Creating New Concept for Socio-Cultural
Village Trips in Europe –hanke
Redange-Wiltzin Leader-ryhmä (Luxembourg) 2010‒2013

Muut hankekumppanit: Keski-Karjalan Jetina ry (Suomi), Joensuun seudun Leader-yhdistys ry (Suomi), Raplamaapartnerluskogu (Viro), Urfahr-West (Itävalta), Oststeirisches Kernland (Itävalta), Valle
Umbra e Sibillini (Italia)
Kansainvälisen kumppanihankeen tavoitteena oli kehittää kylämatkailua sosiokulttuurista ja matkailullista potentiaalia hyödyntäen. Tavoitteena oli paikallisyhteisöjen kulttuurin ja kokemusten vaihto, yhdessä tekeminen ja tutustuminen yhteisöjen toimintaan paikallisten asukkaiden opastuksella
niin, että osallistujat kannustetaan pohtimaan omaa kulttuurista identiteettiä ja sen muodostumista. Hankkeessa kehitettiin kylämatkailua esimerkiksi kansainvälisten opinto- ja tutustumismatkojen
kautta. Toiminnasta syntyi myös esitys- ja esittelymateriaalia omasta yhteisöstä, kehittämisideoita ja
kylämatkailuun perehtyneitä paikallisoppaita. Hankkeessa mukana oli kyläyhdistyksiä ja paikallisia
(matkailu)yrityksiä.
Hankkeen alussa haettiin mukaan paikallisia järjestöjä kylämatkailukavereiksi. Pohjois-Karjalasta
mukaan saatiin neljän alueen toimijoita (Kesälahti, Oravisalo-Varpasalo, Honkavaara ja Eno). Kaikki
hankkeessa mukana olleet kylät järjestivät toisille testimatkoja. Testimatkojen kautta voitiin kehittää
sosiokulttuurista matkailumallia käytännön näkökulmasta. Jokaiseen testimatkan ryhmään osallistui
vähintään kaksi osallistujaa jokaiselta hankealueelta. Osallistujille oli määritelty kriteereitä, joiden perusteella testimatkalaiset valittiin. Testimatkat järjestettiin kesinä 2011‒2013. Testimatkojen ideana
oli esitellä paikallista kulttuuria ja toimintoja vuorovaikutteisesti oppimisen sekä kokemisen kautta.
Testimatkojen periaatteena oli taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Testimatkalaisilta
kerättiin palautetta matkojen jälkeen.
Pohjois-Karjalassa toteutettiin yhtä aikaa Keski-Karjalan Jetinan ja Joensuun seudun Leader-yhdistyksen Eurooppalaistuva kylämatkailu –hanketta (2011‒2013), joka tuki CULTrips –hanketta. Hankkeessa mukana olivat Tohmajärven eteläiset kylät ja Rikkaveen kyläyhdistys.
Lisätietoja: CULTrips -kotisivut (englanniksi)
CULTrips –Suomen hankesivut (suomeksi)

Ekorengas –kehittämishanke

Helsingin yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia 2014‒2016

Hankkeessa luodaan Kainuun alueelle kestävään kehitykseen sitoutuneiden pienyrittäjien ja toimijoiden EKORENGAS –asiantuntijaverkosto. EKORENGAS tarjoaa palvelun, jonka avulla matkailijat
saavat keskitetysti tietoa alueen kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuneista toimijoista ja ekomatkailukohteista. Hankkeessa luodaan internettiin EKORENGAS –karttapalvelu, josta ekomatkailusta
kiinnostuneet matkailijat löytäjät ekomatkailukriteerit täyttävät kohteet ja palvelut. Verkkosivut ovat
osittain myös englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi hanke tarjoaa osallistuville toimijoille neljä koulutusta
kestävän kehityksen ja ekomatkailun kehittämisestä liiketoiminnaksi. Koulutusta muokataan osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutuksessa teemoina ovat esimerkiksi verkostoituminen kotimaassa /
ulkomailla, kannattavuus, matkailuarvo, palvelujen kehittäminen, ympäristövaikutusten hallinta ja
kestävän kehityksen matkailun tuotekehitys. Lisäksi hanke järjestää loppuseminaarin sekä mahdollisesti myös opintomatkan ulkomaille.
Lisätietoja: Ekorengas -hankesivut
Ecotravel -verkkosivut
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Halaus –haja-asutusalueen lasten, nuorten ja vanhusten
hyvinvointipalvelut –hanke
Hummovaaran kyläyhdistys ry 2008‒2010

Hankkeen tavoitteena oli järjestää lapsille ja nuorille sekä vanhemmalle väestölle vapaa-aikapalveluja kerhojen muodossa Kesälahden Hummovaaran ja Villalan sekä Kiteen Heinoniemen ja Leinovaaran alueilla.
Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tavoitteena oli luoda pienten lasten perheille virikkeellistä ja sosiaalista toimintaa myös haja-asustusalueilla sekä tukea nuorten kasvua niin, että nuoret ottavat itse vastuuta
omasta toiminnasta, ympäristöstään ja toisistaan. Vanhusväestölle suunnatun toiminnan tavoitteena oli tukea vanhusten kotona asumista vertaistuella ja viriketoiminnalla, mikä puolestaan tukee vanhusten fyysistä
ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena oli luoda kolmannelle sektorille malli miten
eri-ikäisille asiakkaille tarkoitettuja palveluja voidaan tuottaa pienillä kustannuksilla.
Hanke järjesti Hummossa kylätalolla iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille. Vanhuksille oli tarjolla Kyläkammari-toimintapäivä, jossa oli yhdessäoloa ja ruokailumahdollisuus. Hanke järjesti myös toimintaa alle kouluikäisille sekä iltaisin myös nuorille. Kylätalolla oli myös mahdollisuus käyttää internetiä,
kopioida asiakirjoja ja osallistua skräppäys- ja jumpparyhmään. Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi
kansalaisopiston, seurakuntien, kuntien sosiaali- ja vapaa-aikatoimien, yhdistysten ja seurojen kanssa.
Lisätietoja: Hummovaara -kotisivut
Halaus -hankesuunnitelmat

Hyvän elämän palveluita kolmannelta sektorilta! –pilottihanke
Lapin Nuorison Liitto ry 2008‒2011

Hankkeen tavoitteena oli ideoida, suunnitella ja toteuttaa hyvinvointipalveluja kuten kulttuuri-, kerhoja virkistystoimintaa etenkin lapsille, nuorille, ikääntyneille ja perheille alueilla, joilla julkinen sektori ei
näitä palveluita tuota. Palvelut tuotettiin paikallisesti yhdellätoista pilottialueella ympäri Suomen. Mukana hankkeessa oli paikallisyhdistyksiä kuten kyläyhdistyksiä, nuorisoseuroja ja kulttuuriyhdistyksiä.
Palveluita kehitettiin yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa hankealueen asukkaita kuunnellen. Tavoitteena oli työstää pysyviä toimintamalleja hyvinvointipalvelujen tuottamisesta. Hankkeessa edistettiin
myös hyvän elämän perusasioita kuten yhteisöllisyyttä ja eri sukupolvien kohtaamisia.
Paikallisyhdistykset tarjosivat monipuolista toimintaa hankkeen aikana. Tarjolla oli muun muassa
kulttuurikämppäleirejä, perinteisien lelujen ja leikkien opettelua sekä käsityömenetelmien harjoittelua. Kaikki hankkeen toiminnot synnyttivät sosiaalista vuorovaikutusta ihmisten välille, mikä lisäsi
viihtyvyyttä. Hyvinvointipalveluiden tuotteistaminen loi työpaikkoja kylille ja kaupunginosiin ja näin
edisti nuoriso- ja kulttuurialan koulutuksen omaavien henkilöiden työllistymistä.
Lisätietoja: Hyvän elämän palveluita kolmannelta sektorilta! -hankkeen loppuraportti
Hyvän elämän palveluita kolmannelta sektorilta! -hanke Innokylässä

Irjanteen kylän matkailullinen kehittäminen –hanke
Eurojoen kunta 2014

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää Irjanteen kylän kulttuurimatkailua yhteistyössä jo matkailua harjoittavien ja mahdollisien uusien toimijoiden kanssa. Hankkeessa kartoitettiin yhteisiä toimintamahdollisuuksia ja määriteltiin jatkotoimenpiteet kulttuurimatkailun kehittämiseksi hankkeessa mukana olevien toimijoiden
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Irjanteen kyläympäristö on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurirakennetuksi ympäristöksi, ja alueen kehittämisen yhtenä perusteena on kulttuurimaiseman säilyttämisen tärkeys. Hankkeen tavoitteena oli luoda pohjaa tulevaisuuden matkailutuotteiden ja –palvelujen
tuottamiselle paikallisista kulttuurin voimavaroista ja kestävästä kehityksestä kummuten. Hankkeessa oli mukana muun muassa Faltun saha, Marjon Gluteenittomat, Eurajoen kotiseutuyhdistys ja Eurajoen seurakunta.
Lisätietoja: Irjanteen kylän matkailullinen kehittäminen -hankesivut
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Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke
Sininauhaliitto 2009‒2013

Hankkeen päätavoitteena oli turvata heikompiosaisten kuntalaisten mahdollisuudet saada tukea ja palveluita läheltä. Hanke pyrki tarjoamaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia sekä mahdollistamaan elämänhallintaa lähituen avulla. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli vahvistaa vertaistukea
ja kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa luomalla mahdollisuuksia näille toiminnoille sekä kouluttamalla
vapaaehtoistoimijoita. Hankkeessa vahvistettiin järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja ELY-keskusten
yhteistyötä yhdistämällä osaamista ja resursseja. Yhteistyön kautta kehitettiin kansalaiskeskustoimintaa, joka tarjosi lähipalveluita ja –tukea kuten palveluohjausta ja kuntouttamista.
Hanke jakautui alueellisiin osahankkeisiin. Vuosina 2009‒2011 hanketta toteutettiin Hämeenlinnan seudulla, Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella. Vuonna 2001‒2013 hanke toimi Porin yhteistoiminta-alueella
(Luvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori, Ulvila) ja Siiliset yhteistoiminta-alueella (Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi) sekä Suonenjoella. Porin osahankkeessa kehitettiin esimerkiksi yhteisöllisen kyläkahvilan toimintamalli, jossa harvaan asutuilla alueilla voidaan turvata palveluita usean toimijan yhteistyön kautta.
Lisätietoja: Lähipalvelu -hankesivut
Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishanke- Porin yhteistoiminta-alueen osahanke
-loppuraportti
Yhteisöllinen kyläkahvila -toimintamalli Innokylän sivuilla

Kainuun Sopimuksellinen Toimintatapa –hanke
Kainuun Nuotta ry 2013‒2015

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa sopimukselliset palvelut, kehittää välittäjäorganisaatiotoimintaa
sekä kehittää palveluiden välitykseen ja töiden organisointiin internetportaali. Tavoitteena on muodostaa maaseudun piilevistä ansiolähteistä työtä ja palveluita, edistää yhdistysten ja seurojen toimintaedellytyksiä luomalla työtilaisuuksia ja elinkeinomahdollisuuksia sekä työllistää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä madaltamalla järjestöjen työllistämiskynnystä. Lisäksi hankkeen päämääränä on edistää
maaseudulla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä, luoda uutta yritystoimintaa ja organisoida maaseudun hajanaisia töitä liiketaloudellisesti kannattavaksi toiminnaksi. Tavoitteena on, että luotu välittäjäorganisaatio tunnistaa uudet palvelutarpeet ja tuotteistaa niistä uusia tuotekokonaisuuksia.
Hanke on luonut Sopimuksellisuuden Kainuu –toimintatavan, jossa välittäjä vastaa tilaajan palvelutarpeisiin palvelukonseptilla. Konsepti sisältää tuotteistetut palvelut ja mahdollisuuden tilata palveluita internetportaalin kautta. Lisäksi välittäjällä on mahdollisuus tuotteistaa uusia palveluita konsepteiksi, mikä
mahdollistaa palvelun toteuttajien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen ja kehittämisen. Toimintamallissa välittäjä kokoaa oman palvelukumppaniverkoston paikallisista yrityksistä ja kolmannen sektorin toimijoista, joiden kanssa yhteistyössä tilatut palvelut ja työt toteutetaan. Sopimuksellisuuden Kainuu –toimintamallia testataan viidessä pilottikylässä (Jormua, Moisiovaara, Neittevä, Tipas, Ylä-Vieksi
ja Vaarankylä). Toimintatapaa pilotoidaan myös ympäristötöiden toimintaverkon pilottihankkeessa
Sotkamossa ja Suomussalmella. Pilottikylille järjestetään koulutusta sopimuksellisuuden toimintatavasta. Koulutusta järjestetään myös toteuttajille, välittäjäorganisaatioille ja kolmannen sektorin toimijoille.
Toteuttajilla on mahdollisuus saada hankkeelta konsultointia liiketoiminnan kehittämiseen sopimuksellisuuden teemoja korostaen. Hankkeessa kartoitetaan pilottialueiden kuntien kanssa töitä, jotka voidaan
hoitaa toimintamallin avulla, tuotteistaa palveluiksi ja markkinoida välittäjän kautta. Hanke myös kehittää välittäjäorganisaatiotoimintaa ja internetportaalia koko hankkeen ajan.
Lisätietoja: Kainuun Sopimuksellinen Toimintatapa -hankesivut
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Kylien Bisnesskeissit –hanke
Suomen Kylätoiminta ry 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa kylien liiketoiminta liiketoimintaympäristön keinoin ja herätellä eri toimijoita kylän liiketoiminnan ”brändäykseen”. Hankkeessa järjestettiin kylille liiketoimintavalmennusta ja etsittiin palvelusopimuksia toteutettavaksi. Kylät saivat myös liiketoimintaneuvontaa,
rohkaisua, esimerkkejä ja aineksia päätösten tekoon. Hankkeessa tuotettiin Kylien liiketoimintaopas
ja koottiin hyviä liiketoiminnan esimerkkejä hankkeen internetsivuille.
Lisätietoja: Kylien Bisnesskeissit -hankesivut
Kylien liiketoimintaopas

Kylien lähipalvelut –Sopiva Kylä
Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa
–hankkeet
Kymenlaakson Kylät ry 2010‒2012

Kylien lähipalvelut –hankkeet toteutettiin kahdella
alueella saman sisältöisinä. Hankkeiden tavoitteena oli yhdistää hanke-alueitten maaseudun pieniä
työtehtäviä ja mahdollisesti kokonaan tekemättä
jääviä töitä, niin että kokonaisuudesta muodostuu
toimeentuloa tuottava työmahdollisuus. Palveluntarjonta lisääntyy, minkä kautta voidaan luoda
myös työpaikkoja. Tavoitteena oli lisätä asukkaiden viihtyvyyttä palvelutason kohotessa. Palvelut
myös tukevat vanhusväestön kotona pärjäämistä.
Taustatavoitteena oli kymenlaaksolaisten kylien
vetovoimaisuuden parantaminen maallemuuttokohteina.
Hankkeissa tehtiin kylien palvelukartoitus ja luotiin
yhdessä kylien toimijoitten kanssa palvelutarjontaa.
Kartoituksessa kartoitettiin palveluiden tuottajat ja
puuttuvat palvelut. Kylissä tehtiin lisäksi kyläkohtaiset kartoitukset ja kyselyt hankkeen teemoista sekä
pidettiin kyläiltoja asian tiimoilta. Järjestettyjen kartoitusten, kyselyitten sekä kyläiltojen seurauksena
joissakin kylissä alettiin laatimaan kyläsuunnitelmaa
ja ryhdyttiin toimenpiteisiin esiin nousseita seikkoja
koskien. Esimerkiksi Utin kylässä alettiin edistää sivuapteekin perustamista, mikä lähti etenemään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Lisätietoja: Kylien lähipalvelut -Sopiva Kylä
-hankesivut
Kylien lähipalvelut -Sopiva kylä -hanke-esite
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Kylien osuuskunnat kylätaloutta ja –palveluja tukemassa
Hokan kyläosuuskunta

Kangasniemen Hokan kyläosuuskunnan tarkoitus on osuuskunnan jäsenten ja sopimuskumppaneiden taloudenpidon hoitaminen, työllistymisen tukeminen ja markkinointi sekä elinkeinotoimintaan
avustava toiminta. Lisäksi osuuskunta pyrkii toiminnallaan edistämään alueen asukkaiden hyvinvointia ja turvaamaan lähipalvelujen saatavuuden. Osuuskuntaan kuuluvilta henkilöitä ja yrityksiltä voi
tilata muun muassa rakennus- ja remonttitöitä, yhdistystietoa ja käännöstöitä.
Lisätietoja: Hokan kyläosuuskunta -kotisivut
Hokan kyläosuuskunta -facebooksivut

Huhdasjärven kyläosuuskunta

Jaalan Huhdasjärven kyläosuuskunta toimii yleishyödyllisenä kylän osuuskuntana harjoittaen liiketoimintaan niin, että osuuskunta voi ylläpitää Huhdasjärven Kylätaloa. Osuuskunta pyrkii toiminnallaan
edistämään maaseudun elinvoimaisuutta sekä säilyttämään ja lisäämään kylän palveluita. Osuuskunta
myös pyrkii ylläpitämään ja tukemaan kyläkulttuuria sekä edistämään asukkaiden omaehtoista kulttuuriharrastusta. Osuuskunta pyrkii edistämään kyläläisten välistä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja
viihtyvyyttä sekä järjestää kylätapahtumia, juhlia ja kokouksia.
Lisätietoja: Huhdasjärven kyläosuuskunta -kotisivut
Huhdasjärven kyläosuuskunta -facebooksivut

Koikkalan kyläsosuukunta

Juvan Koikkalan kyläosuuskunta pyörittää kyläkauppaa, joka avattiin entisen kyläkaupan lopettamisen jälkeen. Kyläosuuskunnalta voi tilata esimerkiksi asiointi- ja kotipalveluita.
Lisätietoja: Koikkalan kyläosuuskunta -kotisivut
Koikkalan kyläsosuuskunta -facebooksivut

Sontikka osk

Kontiolahden Sontikka-osuuskunnan palveluita ovat muun muassa kiinteistönhuolto ja verhoomopalvelut. Esimerkiksi Kunnasniemen kyläseura ry ostaa kylätalkkaripalvelut osuuskunnan jäseneltä,
joka tarjoaa lisäksi myös kotiapupalveluita.
Lisätietoja: Sontikka osk-kotisivut

Osuuskunta Yxpila

Osuuskunnan perustivat Kokkolan Ykspihlajan asukkaat ja muut alueen ystävät. Osuuskunta toimii
remontti-, rakennus-, media-, musiikki- ja kulttuurialalla. Osuuskunta purkaa ja siirtää vanhoja satamahuviloita ja toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa. Osuuskunnalla on myös ruokala ja kahvila-kirpputori-korjausompelimo kylän keskustassa. Yxpila on toteuttanut myös useita hankkeita.
Lisätietoja: Yxpila -kotisivut

Osuuskunta Leppäkorven Leppäkertut

Nummipusulan Leppäkorven osuuskunnan perustamista edelsi kunnallisten päivähoitopalvelujen
loppuminen kylästä ja epävarmuus kyläkoulun tulevaisuudesta. Vuonna 1998 leppäkorpelaiset perustivat osuuskunnan, joka ratkaisi päivähoitokysymyksen sekä turvasi koulun toimintaa. Päivähoitopalvelujen lisäksi osuuskunta tuottaa kunnalle esikoulupalveluja. Osuuskunta toimii tiiviissä yhteistyössä
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kyläkaupan kanssa. Leppäkertun tapahtumat kokoavat myös kyläläisiä yhteen, jolloin kylän yhteisöllisyys ja vuorovaikutus lisääntyy.
Lisätietoja: Leppäkorven Leppäkertussa on rauhallista ja turvallista kasvaa (Ykkössanomat 28.11.2013)
Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen (Matthies, Kattilakoski, Rintamäki 2011, katso s. 29)

Ullavan palveluosuuskunta

Kokkolan Ullavan ainoa kauppa suljettiin vuonna 2010. Tämän jälkeen Alikylän, Herlevin, Jääskään,
Ullavan, Norpan ja Sepän kylän asukkaat päättivät perustaa Ullavan palveluosuuskunnan, joka avasi
kaupan vuonna 2011.
Lisätietoja: Ullavan palveluosuuskunta -kotisivut

Sarjankylä-Erkkilän kehitysosuuskunta

Sarjankylä-Erkkilän kylätoimikunta teki kylätutkimuksen vuonna 1991. Tutkimuksessa kerättiin tietoa kylän ikäjakaumasta, elinkeinorakenteesta, maatalouden tuotantosuunnasta sekä kyläläisten mielipiteistä, toiveista ja tarpeista. Tutkimuksessa esiin nousi tarve muun muassa yhteishengen vahvistamiseen, yritystoiminnan edistämiseen, ympäristön kohentamiseen, palveluitten ja harrastustoiminnan
edistämiseen, tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen sekä kehitystä jarruttavien
tekijöiden etsimiseen. Kylätoimikunta ei kuitenkaan voinut toteuttaa kylätutkimuksen toimenpideehdotuksia, joten kylään perustettiin vuonna 1992 kehitysosuuskunta. Osuuskunta pyöritti muun
muassa kioskitoimintaa työllistäen kylän nuoria kesätöihin. Kioski toimi noin neljä vuotta. Kehitysosuuskunta perusti myös puukuivaamon, järjesti nuorille sarjakuvaleirin sekä järjesti yrittäjä- ja kylän
kehittäjäkurssin. Osuuskunta järjesti myös luentotilaisuuksia sekä latotansseja ja kustansi kyläkirjan.
Kehitysosuuskunnan toiminta kuitenkin hiipui vuoden 1996 jälkeen.
Vuonna 2012 kehitysosuuskunta herätettiin uudelleen toimintaan. Sarjankylä-Erkkilän ulkoilukeskushankkeelle tarvittiin toimintaa ja rahoitusta varten rekisteröity yhteisö, joten kehitysosuuskunnan toiminta käynnistettiin uudelleen. Ulkoilukeskushanke toteutettiin noin vuodessa. Ulkoilukeskushankkeessa
hankittiin uusia ja korjattiin vanhoja leikkivälineitä koulun pihalle, tehtiin ympäristönhoitotöitä, tehtiin
jääkiekkokaukalo, jalkapallokenttä, rantalentopallokenttä, pulkkamäki ja luontopolku sekä rakennettiin
grillikatos, laituri ja nuotiopaikka. Lisäksi kesällä 2013 kehitysosuuskunta palkkasi neljä nuorta kesätyöntekijöiksi, jotka viimeistelivät ulkoilukeskushanketta sekä tekivät tilauksesta erilaisia työtehtäviä alueen
asukkaille. Lisäksi kehitysosuuskunta käynnisti tonttipörssin uusien asukkaiden houkuttelemiseksi alueelle.
Lisätietoja: Sarjankylä-Erkkilä -kotisivut
Sarjankylä-Erkkilä kyläsuunnitelma
Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori (Sirkkala 2005, katso s. 79)
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Kylien yhdistykset palvelutuottajina
Maisemakylien Vellikello ry

Vellikellon tavoitteena on säilyttää Kontiolahden Mönnin ja Selkien kylät elinvoimaisina maaseutukylinä. Yhdistyksen tavoitteena on muun muassa edistää ja tukea alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja paikallisuuta. Yhdistys ylläpitää perinnepainotteista yksityistä päiväkotia yhdistyksen omistamissa Vellikellolan tiloissa. Päiväkodin arvoja perinnehenkisyyden lisäksi ovat luonnon ja maaseudun
kunnioittaminen. Päiväkoti toiminnan lisäksi yhdistys järjestää esimerkiksi nuorisotoimintaa.
Lisätietoja: Maisemakylien Vellikello ry
Vellikello päiväkoti

Maisemakylien Vellikello ry järjestää Selkienkylälle päiväkotipalvelut.

Velkuan Kummeli ry

Vuonna 1992 Velkuan Kummeli ry perusti Naantalin Velkuaan palvelukeskuksen, joka järjestää vanhusten palveluasumista, terveyskeskuspalveluja, kirjasto- ja päivähoitopalveluja. Lisäksi Kummelissa
on asiamiesposti, yhteispalvelupiste, matkailuinfo, lääkäripalveluita, käsikauppa-apteekki, pyykkipalvelu, ateriapalveluita, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa sekä kotipalvelun tukipiste. Yhdistys pyöritti
Kummelin toimintaa noin kaksikymmentä vuotta, kunnes vuonna 2013 palvelukeskus siirtyi kaupungin omistukseen ja yhdistys lakkautettiin.
Lisätietoja: Velkuan Kummeli Varsinais-Suomen Kylät ry:n sivuilla
Kummeli edelleen suunnannäyttäjä (Turun Sanomat 27.1.2006)
Naantali ostaa Velkuan Kummelin eurolla (Rannikkoseutu 22.11.2012)

Kontiolahden 4H-yhdistys ry

Kontiolahden 4H-yhdistys järjestää Kontiolahdella aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.-2. -luokkalaisille.
Kontiolahden kunta ostaa palvelut yhdistykseltä. Toiminta on Kontiolahden kunnan koordinoimaa ja
Opetushallituksen valvomaa, mutta yhdistys järjestää toiminnan. Iltapäivätoimintaa on viitenä päivänä viikossa kahdeksalla koululla.
Lisätietoja: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Kontiolahden kunnan sivuilla
Kontiolahden 4H -yhdistys ry -kotisivut

46

Kyläapu –hanke

Suomen Kylätoiminta ry 2012‒2014

Kyläapu –hankkeen tavoitteena on auttaa kyliä palkkaamaan kyläavustaja, joka auttaa erityisesti
ikääntyviä kyläläisiä arkisissa askareissa. Kyläavustaja tukee myös kyläyhdistyksen toimintaa. Hankkeen toiminta-alueena on Uusimaa, jossa kyläavustajia on palkannut muun muassa Degerby byaråd
– Degerbyn kyläyhdistys, Hembugdens Vänner i Snappertuna, Fiskars kyläseura, Palopuron kyläyhdistys ja Sajaniemen Taidemäki.
Hankkeen kautta kyläyhdistykset palkkaavat pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella kyläavustajiksi, joiden
tehtävä on auttaa erityisesti ikääntyviä kyläläisiä arkisissa askareissa kuten lumenluonnissa, asioinneissa, siivoamisessa ja maatalousyrittäjän lomituksissa. Lisäksi kyläyhdistys voi osoittaa kyläavustajalle
muita tehtäviä kuten kylätalon ylläpitoon tai ystäväpalveluun liittyviä toimia. Kyläavustajan toimenkuva suunnitellaan avustajan osaamisen ja paikallisten tarpeitten mukaan. Työllistetylle kyläavustajalle
luodaan toiminnan vakiintuessa jatkosuunnitelma, jonka tavoitteena on edistää myöhempää työllistymistä. Hankkeen työntekijät auttavat neuvoen ja tukien kyläyhdistystä, joka toimii kyläavustajan
työnantajana. Kyläyhdistys päättää kyläavustajan palkkaamisesta, mutta hanke auttaa yhdistyksen
muokkaamisen työnantajakuntoon sekä tekee kuukausittaiset palkanmaksu- ja työnantajatilitykset.
Hankkeen mallin mukainen työllistämisketju hyödyttää kyläläisiä, pitkäaikaistyötöntä, kyläyhdistystä
sekä viranomaisia (kunta ja työvoimahallinto). Työllistämistoimenpiteen kautta voidaan myös luoda
uusia palveluja kylätalolle.
Lisätietoja: Kyläapu -hankesivut
Kyläapu -hankkeen tiedote
Kyläapu -esittelydiat

Kyläavuksi –työllistämishanke
Etelä-Karjalan Kylät ry 2014‒

Hankkeen tavoitteena on tuoda Kyläapu -hankkeessa Uusimalla pilotoitu kyläaputoimintamalli myös Etelä-Karjalaan. Hankkeessa eteläkarjalaiset kyläyhdistykset voivat palkata pitkäaikaistyöttömän kyläavustajaksi palkkatuella niin, että kyläyhdistykset saavat hankkeelta apua palkkaukseen liittyvissä toimissa.
Lisätietoja: Kyläavuksi -hankesivut

Kyläavustajatoiminta

Marjusaaren Maamiesseura ry

Halsuan Marjusaaren Maamiesseura ry on vuodesta 1999 lähtien pyörittänyt kyläavustajatoimintaa.
Maamiesseuralla on palkattu kyläavustaja, jonka palvelut ovat kyläläisille käytettävissä erillistä korvausta vastaan. Kyläavustajan voi tilata tekemään normaaleja kotitalouden töitä. Kustannukset jakautuvat palvelun tilaajan, maamiesseuran ja kunnan kesken. Kyläavustajatoiminta on mahdollistanut
vanhuksien turvallisen kotona asumisen.
Lisätietoja: Marjusaaren Maamiesseuran kyläavustajatoiminta

Kylätalous - yhteisötalouden työmuotojen vahvistaminen Suomen
maaseudulla –hanke
Suomen Kylätoiminta ry 2002‒2005

Hanke kuului Equal –yhteisöaloiteohjelmaan, jonka tarkoituksena oli toteuttaa EU:n työllisyyspoliittisia tavoitteita käytännön toimenpiteiksi ohjelmakaudella 2004‒2007. Yhteisöaloiteohjelman tavoitteita olivat syrjinnän, syrjäytymisen ja epätasa-arvon torjuminen työpaikoilla ja työelämässä. Kyläta-
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loushanke jakautui 19 aluehankkeeseen, joita toteuttivat maakunnalliset kyläyhdistykset, jotka olivat
palkanneet kyläasiamiehen viemään sanomaa omalla alueellaan eteenpäin. Maakunnalliset aluehankkeet määrittelivät omista lähtökohdistaan sopivimmat toimintatavat.
Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli löytää paikallisilla, omaehtoisilla ratkaisuilla uusia työmahdollisuuksia, ansiolähteitä ja elinkeinoja esimerkiksi ympäristönhoidon, kulttuuripalvelujen ja hoivatöiden aloilta. Hanke pyrki tekemään näkyväksi tehtävät, jotka jäävät vapaaehtoistyön ja yritystoiminnan välimaastoon. Näiden tehtävien kokoamisen ja selkeyttämisen kautta voitaisiin luoda uusia
toimeentulomahdollisuuksia kylissä. Esimerkiksi kylän yhteiselle talonmiehelle tai metsurille riittäisi
töitä, kunhan kylän sisäisesti organisoitaisiin työt taloudellisesti järkevällä tavalla.
Kylätaloushankkeen keskeinen valtakunnallinen toimintamuoto oli yhteisötalouden osaajakoulutus, johon osallistui kaksi henkilöä jokaisesta maakunnallisesta aluehankkeesta. Osallistujat järjestivät omilla
alueillaan koulutusta ja seminaareja, tiedottivat kylätalouden mahdollisuuksista ja kehittivät pilottihankkeita eteenpäin levitettäviksi. Hanke edisti sosiaalista yrittäjyyttä sekä teki kansainvälistä yhteistyötä.
Lisätietoja: Kylätaloushanke -SYTY ry:n sivuilla
Kylätalousopas -yhteisötalouden käsikirja

Käy kylässä –hanke

Virtain kylien kehittämisyhdistys ry 2009‒2012

Käy kylässä –hanketta edelsi esiselvityshanke, jossa kartoitettiin kylien palvelut ja kerättiin toimenpideehdotuksia jatkoa varten. Esiselvityksessä selvitettiin myös yhdistysten ja yritysten tahtoa sitoutua yhteiseen
toimintaan jatkossa. Käy kylässä -hankkeen tavoitteena oli kehittää kylämatkailua ja luoda kylämatkailulle
toimiva perusta Ruovedellä, Virroilla ja Pohjaslahdella. Tavoitteena oli tuotteistaa kylien yhdistysten tarjoamia palveluita yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Hankkeessa pyrittiin sitouttamaan toimijat yhteisiin
toimintatapoihin ja päämäärin sekä luomaan kylämatkailuun sisältöä esimerkiksi kylätalojen palvelupakettien, yhteisen esitteen ja kylien yhteisen infopisteen avulla. Tavoitteena oli lanseerata yhteinen toimintamalli, johon kuului muun muassa logo ja ulkoinen viestintä. Hankkeessa mukana olleet noin kolmekymmentä
yhdistystä ja yritystä suunnittelivat yhteistyössä matkailupalvelupaketteja eri ryhmien toiveiden mukaisesti
ja yleisesti markkinoitavaksi. Paketteja testattiin testiryhmillä. Hankkeessa luotiin Käy kylässä –nettisivut,
joille on koottu tietoa hankealueen kylien matkailupalveluista ja kylätaloista. Lisäksi hankkeessa tehtiin Käy
kylässä –esite, johon on koottu hankealueen matkailukohteita.
Lisätietoja: Käy kylässä matkailupalvelut
Virtain kylien kehittämisyhdistys ry -kotisivut
Käy kylässä -hankesuunnitelma PoKo ry:n sivuilla

Lapin hulluus – perinteestä toimeentuloa–hanke
Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus 2004‒2006

Hankkeen tavoitteena oli Tunturi-Lapin alueella kerätä perinnettä, nostattaa paikallisten ihmisten uskoa perinteeseen ja tehdä tunturilappilaisen perinteen pohjalta tuoteaihioita etenkin matkailuyritysten käyttöön.
Tarkoituksena hankkeessa oli luoda perinteen tuotteistamisen toiminta- ja koulutusmalli, jolla perinteen
tuotteistamista edistetään. Lisäksi hanke tarjosi perinteeseen ja perinteen keräämiseen liittyvää koulutusta
ja asiantuntija-apua. Hankkeessa oli mukana yhdeksän pilottitoimijaa: kaksi matkailuyrittäjää, kolme kyläseuraa, yksi osuuskunta/kyläseura, kaksi yrittäjänä toimivaa taidekäsityöläistä ja yksi yksityinen henkilö.
Pilottitoimijoilla oli jo ennen hanketta idea perinteeseen pohjautuvasta tuotteesta ja paikallisista yrityksistä
yhteistyökumppaneina. Hanke järjesti kuukausittain tapaamisia kuten seminaareja tai opintomatkoja. Hanke toteutti perinnekeruun perinteisin menetelmin kahdessa kylässä, joissa koottiin myös kyläkirjat. Lisäksi
yhdessä kylässä perinnettä koottiin dokumentiksi ja toisessa kylässä valokuvanäyttelyksi.
Lisätietoja: Lapin hulluus -hanke Kolarin kunnan sivuilla
Hulluus hyödyksi ja perinteestä toimeentuloa (Kuukkeli 11/2005)
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Monipalveluautot –liikkuvat lähipalvelut
Rietrikki, Pieksämäki
Pieksämäen kaupunki

Kirjastoauto Rietrikissä järjestetään Pieksämäen seutuopiston kursseja. Kirjastoautossa on mukana
seutuopiston opettajia, jotka ohjaavat kursseja. Kirjastoautokerhossa on ollut muun muassa ilmaisutaitoa, laulua, muistin virkistystä ja jumppaa.
Lisätietoja: Rietrikki kuskaa kurssit kylille (Sivistys 11.9.2012)
Opettajat kirjastoautossa Pieksämäellä Kirjastot.fi-sivuilla

Kulkuri, Kemijärvi
Kemijärven kaupunki

Kulkuri on haja-asutusalueilla kiertävä yhteispalveluauto, jossa on kirjastopalveluiden lisäksi mahdollisuus käyttää opastetusti internetiä ja tulostaa. Lisäksi autossa järjestetään teematapahtumia. Autoon
voi jättää myös Kelan lomakkeet. Kulkurissa on saatavilla myös terveyspalveluita kuten verensokerin ja
verenpaineen mittausta silloin kun terveysalan opiskelija on mukana autossa.
Lisätietoja: Kirjastoauto / yhteispalvelu auto Kulkuri Kemijärven kaupungin sivuilla
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastoautot: Asiakaskysely monipalveluista (Suoniemi 2013, katso s. 20)

Kätkäläinen, Lieksa
Lieksan kaupunki

Kirjastoauto Kätkäläinen toimii kuusi kertaa vuodessa nuorisobussina haja-asutusalueilla. Nuorisobussissa voi askarrella, pelata lauta- ja konsolipelejä sekä tavata muita lapsia ja nuoria. Autossa on
nuorisoiltoina mukana kirjastovirkailijan lisäksi nuorisotyöntekijä. Nuorisotoimintaa kirjastoautossa
on ollut jo usean vuosikymmenen ajan.
Lisätietoja: Kirjastoauto Kätkäläinen Lieksan kaupungin sivuilla
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastoautot: Asiakaskysely monipalveluista (Suoniemi 2013, katso s. 21)

Mallu, Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Mallu-auton toimintaa on suunniteltu ja toteutettu Mallu-hankkeiden kautta. Mallu-hankkeen
(2010‒2011) tavoitteena oli tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tasa-arvoisesti asuinpaikasta
riippumatta liikkuvan palveluauton avulla. Mallu kylillä 2 –hanke (2012‒2014) jatkaa ensimmäistä hankeosaa. Mallu kylillä 2 –hankkeen tavoitteena on kehittää Mallu-auton toimintaa ja toimintaan liittyviä
muita palveluja, järjestää ja kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemapäiviä yhteistyössä eri
toimijoitten kanssa sekä kehittää yritysten ja yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön muotoja.
Liikkuvapalveluyksikkö Mallu-auto tarjoaa palveluja Etelä-Karjalan maakunnan alueille, joista on
vaikea kulkea varsinaisiin palvelupisteisiin. Hankkeen aikana selvitetään mm. sähköisten yhteyksien
käyttöä liikkuvassa yksikössä ja potilas- ja asiakastietojärjestelmän käytettävyyttä kiertävässä toimipisteessä. Mallu-autossa on tarjolla sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotto ja laboratoriopalvelut. Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan palvelut ovat maksuttomia, mutta vaativat ajanvarauksen.
Reittiaikataulut löytyvät internetistä, terveysasemilta ja paikallislehdestä.
Mallu 2-hankkeen osana toteutettiin myös Tellu-pilotti, jossa työvoiman palveluita oli tarjolla Malluautossa. Kyseessä oli esiselvitys, joka kesti muutaman kuukauden. Pilotin aikana todettiin, että liik-
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kuvan palvelun kautta voidaan tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät helposti pääse asioimaan kuntakeskuksiin. Liikkuvan palvelun avulla päästiin vaikeasti työllistyvien tai hankalassa tilanteessa olevien
asiakkaiden luokse.
Mallu valittiin Maaseutuverkoston Hyvät käytännön 2012 Onnistunut kehittämishanke-osion voittajaksi.
Lisätietoja: Mallu -auto Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin sivuilla
Mallu kylillä –esiselvitys liikkuvien palvelujen toiminnasta
Mallu kylillä 2-loppuraportti
Mallu-auton toimintamalli Maaseutupolitiikan sivuilla

Palvelupirssi, Pohjois-Satakunta
Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö / Valtti –työpaja

Palvelupirssiä työstetään Pohjois-Satakunnan Palvelupirssi –hankkeessa (2013‒2014). Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa elävän, eri-ikäisten ihmisten asuttaman maaseudun säilyminen sekä turvata
etenkin ikääntyvien asukkaiden asumista omissa kodeissaan. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli ja löytää yhteistyökumppaneita, joitten kanssa voidaan tuottaa liikkuvia palveluita sekä tarjota
harjoittelufoorumi Valtti-työpajan asiakkaille. Tavoitteena on yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin voimavarojen yhdistäminen ja asiakkaan tarpeista lähtevän, kokonaispalvelua toteuttavan palvelukonseptin luominen hankealueella. Palvelupirssi on liikkuva palveluyksikkö, jonka avulla Pohjois-Satakunnan haja-asutusalueen asukkaille viedään kotona asumista tukevia ja ennaltaehkäiseviä
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja niihin liittyviä tukipalveluja.
Lisätietoja: Palvelupirssi -hankesivut
Palvelupirssi -hankesivut

Linkku, Päijät-Häme
Päijät-Hämeen koulutuskonserni –kuntayhtymä / Lahden ammattikorkeakoulu /
TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut

Linkku-autoa suunnitellaan ja toteutetaan Päijät-Hämeen Älybussi –projektissa (2013‒2015). Projektin tavoitteena on tuottaa kiertävä palvelubussi, jossa voi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita,
kirjastopalveluita ja äänestyspiste. Bussialusta ja kori rakennettiin Lahden ammattikorkeakoulussa ja
Koulutuskeskus Salpauksessa. Palveluita suunniteltiin ja ne pilotoidaan Linkku- älybussissa hankeaikana. Kyläläiset voivat osallistua palveluiden suunnitteluun pilotoinnin aikana. Tavoitteena on, että
bussi jää toimintaan vähintään viideksi vuodeksi projektin päättymisen jälkeen, jolloin toiminnassa
mukana olleet tahot ovat sitoutuneita bussin toimintamalliin.
Lisätietoja: Älybussi -hankesivut

Tilda, Leppävirta
Leppävirran kunta

Tilda-autoa suunniteltiin ja työstettiin Leppävirran monipalveluauto LEMON –hankkeessa
(2007‒2008). Monipalveluauton toimintamalli tuli ajankohtaiseksi uuden kirjastoauton hankinnan
yhteydessä. LEMON –hankkeen tavoitteena oli ikäihmisten palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli hankkia ja toteuttaa monipalveluauto, jossa on kirjastopalveluitten lisäksi saatavilla sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kauppakassikuljetusta ja lääkehuoltoa.
Lisäksi hanke pyrki selvittämään yhteistyömahdollisuuksia yksityisen sektorin kanssa.
Leppävirralle hankittiin Tilda –monipalveluauto, jossa kirjastopalveluiden lisäksi voi käyttää internetiä
ja mittauttaa verenpaineen. Lisäksi autossa on pyykki-, kauppakassin- ja postin kuljetus mahdollisuus.
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Autossa on mahdollista myös matkustaa esimerkiksi kyläkaupalle. Tilda-auto tekee yhteistyötä myös
apteekin kanssa.
Lisätietoja: LEMON -hankkeen loppuraportti
Tukipalvelut Leppävirran kunnan sivuilla
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastoautot: Asiakaskysely monipalveluista (Suoniemi 2013, katso s. 19)
“Tässäpä nämä kirjat -ja mitataanko verenpaine?” Kirjastoauto monipalveluautona (Sarajärvi 2010)
Leppävirran kirjasto sai monipalveluauton -Kirjastot.fi -sivuilla

Palvelukylä Moisiovaara –hanke

Moisiovaaran kyläyhdistys ry 2010‒2011
Hankkeen tavoitteena oli turvata ja taata palveluita Hyrynsalmen itäosissa ja sen läheisillä alueilla
Kuhmossa ja Suomussalmella. Päämääränä oli parantaa syrjäisen alueen selviytymiskeinoja ja nostaa
alueen imagoa asuin- ja yritysalueena. Lisäksi hanke pyrki parantamaan iäkkäiden kotona asumisen mahdollisuuksia ja hyödyntämään jo olemassa olevia resursseja kuten rakennuksia sekä alueen
henkeä ja osaamista. Hankkeessa tavoitteena oli luoda syrjäisen alueen palvelumalli. Hanke kartoitti
alueen asukkaiden, yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palvelutarpeita sekä palvelujen
tuottamismahdollisuuksia. Hanke pyrki luomaan uusia keinoja palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Hanke kannusti alueen asukkaita ja yrittäjiä käyttämään paikallisia palveluita.
Hanke organisoi kylälle kuukausittaisen palvelupäivän, jossa oli mahdollisuus kahvitteluun sekä erilaisiin maksullisiin hoitoihin. Palvelupäivissä seurakunta järjesti hartauden ja kyläyhdistys organisoi
hoitojen ajanvarauksen. Lisäksi hanke järjesti maksutonta atk-koulutusta alueen ikäihmisille.
Lisätietoja: Palvelukylä Moisiovaara -hanketietoa

Palvelutuuli –hanke

Keski-Suomen Nuorisoseurainliitto ry 2012‒2014

Hankkeen tarkoituksena oli luoda Keski-Suomeen toimivia ja monipuolisia palvelukeskuksia kyläkeskuksiin ja seurantaloille alueille, joissa palvelut ovat vähentyneet. Tavoitteena oli luoda kustannustehokkaita palveluntuotantomalleja, joissa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tekevät yhteistyötä.
Välillisenä tavoitteena oli lisätä asukkaiden hyvinvointia.
Hankkeessa oli mukana viisi pilottikylää. Kylissä muun muassa kyläyhdistys aloitti kahviotoiminnan
(”kylän oma olohuone”), kylätalojen käyttöä lisättiin esimerkiksi harrasteryhmien myötä, viestintä
parantui ja tehostui sekä uusia asukkaita on saatu mukaan kylätoimintaan. Hankkeen myötä myös
yksi kyläkauppa avattiin uudelleen. Uusien yrittäjien lainan takasivat kyläläiset ja kunta auttoi remonttikustannuksissa. Lisäksi hankkeen myötä yhteen pilottikylään muotoutui hyvinvointipalvelupiste,
jossa on kuukausittain saatavilla muun muassa lääkärin ja hierojan palveluita. Lisäksi pilottikylien
yhteisöllisyys lisääntyi hankkeen kautta.
Lisätietoja: Palvelutuuli -hankesivut
Palvelutuuli -esittelydiat

Palveluyrittäjyyttä välittäjäorganisaatiolla – Palveluja kyliin –hanke
Pohjoisimman Lapin Leader ry 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on edistää kylien palvelutuotantoa ja palveluyrittäjyyttä osuuskuntamuotoisen
välittäjäorganisaation kautta. Tavoitteena on muun muassa turvata palveluitten saanti kylissä ja kotona (erityisesti ikäihmiset ja lapsiperheet), edistää palvelutarjontaa, parantaa kuntien mahdollisuutta
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tarjota palveluita kylissä joustavasti, kehittää osuuskuntapohjaista toimintamallia palvelutarjontaan
sekä vahvistaa yrittäjyyttä ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeessa selvitetään palvelutarpeet sekä palveluiden tuottamisesta kiinnostuneet henkilöt kylissä. Hanke käy kuntaneuvotteluja
Sodankylän ja lähikuntien kanssa kunnallisten palveluiden tuottamisen tehostamiseksi ja palveluiden
omarahoitteisen käytön lisäämiseksi. Hanke tiedottaa palveluyrittäjyydestä sekä järjestää palveluyrittäjyyden kehittämistä koskevia työpajoja ja foorumeita. Hanke esittelee välittäjäorganisaatiotoimintaa,
sen kehittämistä ja mallintamista myös muille alueille.
Lisätietoja: Palveluja kyliin -hankesivut

Parasta kylissä –hanke

Etelä-Karjalan Kylät ry 2010‒2013
Hankkeen päämääränä oli maaseudun palveluiden tuottaminen uusin menetelmin kolmannen sektorin kautta. Lisäksi hanke pyrki levittämään hyviä palvelutuotannon käytäntöjä, lisäämään asumisviihtyvyyttä, sosiaalista pääomaa ja tietoisuutta yhteisöllisyydestä ja paikalliskulttuurista. Lisäksi hanke
tavoitteli verkostoitumisen lisäämistä.
Hankkeessa koottiin kolme pilottikylärypästä, joihin kuului yhteensä viisitoista kylää. Kyläryppäissä toteutettiin toimenpiteitä, jotka kylät itse kokivat tarpeellisiksi. Kylissä toteutettiin muun muassa kerhotoimintaa, kehittämispäiviä ja tarinailtoja. Hanke järjesti muun muassa Parasta kylissä –aloitusseminaarin, Kylien
asumismarkkinat –kiertueen, Kylien palvelutuulahdus –seminaarin, Toiveiden tori –kyläkiertueen ja Neljän
polven treffit –tapahtuman. Yhteistyökumppaneiden kanssa hanke järjesti Vaihdontori -kuntakiertueen, joiden keskustelutilaisuuksissa teemoina olivat yhteistyö, hyvinvointi ja kulttuuri kylissä. Kiertueen materiaali
koottiin verkkojulkaisuksi. Tapahtumissa ja seminaareissa hanke toi tietoon esimerkiksi hyviä toimintamalleja ja hyvis.fi-sivustoa. Lisäksi hanke järjesti tutustumis- ja opintomatkoja lähimaakuntiin. Hankkeella oli
verkostotapaamisia ja hanke teki yhteistyötä alueen muitten hankkeitten ja toimijoitten kanssa.
Lisätietoja: Parasta kylissä -hankesivut
Parasta kylissä -loppuraportti
Vaihdon tori -kuntakierros, Hyviä toimintamalleja eteläkarjalaisista kylistä

Taitobussi –kiertävä käsityöneuvonta,
hyvinvointia ja tekemistä maaseudulle –hanke
Taito Pohjois-Karjala ry 2010‒2013

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Pohjois- Karjalan maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia käsityökulttuurin kautta. Hankkeen tavoitteena oli luoda alueellista tasa-arvoa ja estää autioitumista tarjoamalla maaseutualueilla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia käsitöiden parissa. Hanke
pyrki kehittämään ja testaamaan uusia tapoja tuottaa käsityöharrastusmahdollisuuksia maaseudulla.
Hankkeessa rakennettiin kiertävän käsityöneuvonnan verkosto, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisia
mahdollisuuksia harrastaa käsitöitä. Verkosto tarjosi eri paikkakuntien asukkaille mahdollisuuden
harrastaa esimerkiksi kudontaa, ompelua ja koneneulontaa. Lisäksi verkosto tarjosi kädentaitokerhotoimintaa ja lyhyt kursseja lapsille ja aikuisille. Kursseja ja kerhoja muokattiin asiakkaiden tarpeiden ja
palautteen mukaan. Verkosto toimi Pohjois-Karjalassa kahdeksan kunnan alueella ja toiminnasta oli
tarkoitus saada niin vakiintunutta, että toiminta jatkuisi myös hankkeen jälkeen.
Hankkeen aluksi tavoitteena oli, että kiertävän käsityöneuvonnan verkostossa olisi ohjattua toimintaa eri
paikkakunnilla esimerkiksi kerran viikossa ja muina aikoina toimitilat ja työvälineet olisivat toiminnassa
mukana olevien henkilöiden käytössä. Toimitilat oli tarkoitus vuokrata kunnilta ja yksityisiltä vuokranantajilta. Hankkeen tavoitteena oli saada kunnilta tukea toimintaan, mutta vain yksi kunta tuki hankkeen
toimenpiteitä yhden lukukauden ajan. Näin ollen toimintaa järjestettiin muun muassa kylätaloilla ja jopa
osallistujien kotona. Kolmesta paikasta hanke vuokrasi toimitilat, joissa käsityöneuvoja kävi ensin viikoit-
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tain ja myöhemmin harvemmin. Muuna aikoina toimitilassa sai tehdä käsitöitä itsenäisesti. Neuvojilla oli
käytössä pakettiautot, Taitobussit, joissa kuljetettiin materiaaleja ja työvälineitä. Autot toimivat myös materiaalivarastoina. Taitobussin kautta pystyi myös tilaamaan materiaaleja. Hanke järjesti hankealueella useita
kursseja, neuvontaa ja opastusta sekä osallistui tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Kursseja järjestettiin myös tilauksesta. Hankkeen jälkeen Taitobussien toiminta siirtyi osaksi Taito Pohjois-Karjalan toimintaa.
Lisätietoja: Taitobussi Taito Pohjois-Karjalan sivulla
Taitobussi Taitokorttelin sivulla
Taitobussi -hankkeen loppuraportti
Taitobussi -facebooksivut

Taitobussi mahdollistaa käsityökurssien järjestämisen kylillä.
Myös materiaalihankinnat onnistuvat Taitobussin kautta.

Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen
–valtakunnallinen koordinointihanke
Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen
–valtakunnallinen koordinointihanke II
Lomalaidun ry 2009‒2012, 2012‒2014

Kylämatkailun kehittämishankkeen tavoitteena oli yhdistää kylien kehittäminen ja matkailun kehittäminen tuottavaksi liiketoiminnaksi. Hankkeeseen otettiin mukaan 16 pilottikylää, joiden kehittämistoimia
hanke koordinoi tiedottamalla ja levittämällä hyviä toimintatapoja. Pilottikylillä oli omat hankkeet kylämatkailun edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteet jakautuivat kolmeen osaan: kylämatkailun toimintamallin luominen, tuotekehitys ja markkinakanavien selvittäminen sekä tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen. Hankkeen tavoitteena oli sitouttaa ja vastuuttaa pilottikylien toimijat verkostomaiseen matkailun
kehittämistyöhön sekä aktivoida kylien yrittäjiä ja järjestöjä mukaan toimintaan. Lisäksi hanke edisti
kylämatkailuverkoston syntymistä ja linkittämistä kansainväliseen verkostoon. Hanke loi kriteerit kylien
matkailupalveluille kansainväliset matkanjärjestäjät huomioiden. Hanke pyrki kasvattamaan kansainvälisten matkailijoiden määrää ja sitä kautta matkailusta saatavaa tuloa, hyvinvointia ja vireyttä. Lisäksi
hanke pyrki luomaan kylämatkailun kehittäjien yhteistyöverkoston. Valtakunnallinen koordinaatiohanke teki yhteistyötä muun muassa pilottikylien kehittämishankkeiden ja omien jäsenjärjestöjen kanssa.
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Kylämatkailun kehittämishanke II jatkaa kylämatkailun kehittämistyön koordinointia ja tukemista.
Mukana on entisiä pilottikyliä, mutta mukaan otettiin myös uusia kyliä. Jatkohankkeen tavoitteena
on matkailun kehittäminen koko kylää hyödyttäväksi liiketoiminnaksi sekä kylien elävöittäminen ja
hyvinvoinnin lisääminen. Jatkohankkeen painopistealueet ovat: kylän toimintamallin rakentaminen,
kylämatkailutuotteiden kehittäminen, kylämatkailutuotteiden saatavuuden ja tunnettuuden lisääminen sekä tiedonvälitys ja osaamisen lisääminen. Kylän toimintamalleja rakennetaan etsimällä kylille
yhteistyötapoja ja kumppaneita kylän sisältä ja kylien kesken. Kylämatkailutuotteita pyritään kehittämään kysyntää vastaavasti sekä luomalla valtakunnallisia kiertomatkatuotekonsepteja, joita voidaan
markkinoida myös kansainvälisille matkanjärjestäjille. Jatkohanke järjestää pilottikylille matkailun
tuotteistukseen liittyvää koulutusta. Hankkeessa on luotu kylämatkailutuotekortit, joihin kerättiin kylämatkailutuotteet helposti luettavaan muotoon jälleenmyyntiä varten. Hanke on koonnut pilottikylistä yhteisen Tervetuloa kylään! –sivuston, jonne on koottu kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet.
Lisätietoja: Kylämatkailu -hankesivut
Tervetuloa kylään! -sivusto

Tornion kylien yhteistyön ja palvelujen kehittämisen hanke
Tornion kaupunki 2008‒2010

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia palveluverkostoja ja lisätä viihtyvyyttä Tornion alueen kylissä.
Tavoitteena oli monipuolistaa ja tuoda esiin kylien tarjoamia palveluita kuten harrastusmahdollisuuksia ja kylätalojen palveluita. Päämääränä oli lisäksi etsiä toimintamalleja sopimuksellisuuden edistämiseksi. Tavoitteena oli toteuttaa kylien yhteismarkkinointia sekä päivittää ja tehdä kyläsuunnitelmia.
Hanke järjesti kyläiltoja eri teemoihin liittyen. Hankkeessa tehtiin ja päivitettiin kyläsuunnitelmia sekä
tehtiin kylätalohankehakemuksia. Hankkeen myötä tehtiin kaksi reitistöhankehakemusta (ulkoilu- ja
venereitti) sekä kahden kylän yhteinen virkistyskäytön edistämisen hankehakemus. Lisäksi hanke oli
mukana Tornion kylien kyläneuvoston perustamisessa. Hanke teki yhteistyötä Lapin Liikunta ry:n
kanssa järjestäen kyläliikuntasuunnitelmaillat, joissa suunniteltiin muun muassa uusia liikuntapaikkoja ja –tapahtumia. Hankkeen myötä kylät aktivoituivat kehittämiseen ja yhteistyön tekemiseen.
Päivitetyt yhteystiedot helpottivat yhteydenpitoa kylienkin kesken. Palvelujen osalta hanke painottui
kylätalojen kehittämiseen. Yhdelle kylälle palkattiin kylätalkkari.
Lisätietoja: Tornion kylien yhteistyön ja palvelujen kehittämisen hanke -hankesivut

Verkkopalvelut lähipalvelujen tukena

VIRTU ‒ Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands –projekti
Kylä-palvelut
Turun ammattikorkeakoulu 2010‒2013, 2013‒

Turun ammattikorkeakoulussa hyvinvointipalvelut-tulosalueella vuorovaikutteisia virtuaalipalveluita on
kehitetty jo vuodesta 2006 alkaen. VIRTU -hankkeen tavoitteena oli luoda saaristossa toimiva sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelumalli, joka perustuu virtuaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. Tavoitteena
oli luoda ikäihmisille suunnattu sosiaalinen media ja hyvinvointipalvelu, joka tukee saaristossa asuvien
ikäihmisten kotona asumista ja vuorovaikutusta. Tavoitteena oli lisäksi parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja lisätä turvallisuutta. Hanke toimi kansainvälisenä hankkeena, jota Turun ammattikorkeakoulu
koordinoi. Hankkeessa mukana oli Suomen, Ahvenanmaan ja Viron saaristoalueita.
Hankkeessa luotiin VIRTU-kanava, joka toimi sähköisenä palveluna. Kanavan kautta ikäihmiset
pystyivät kotoa käsin osallistumaan vuorovaikutteisiin ohjelmalähetyksiin. Verkon kautta ikäihmiset
pystyivät pitämään yhteyttä myös muihin palvelun käyttäjiin ja hoitohenkilökuntaan myös ohjelmalähetysten ulkopuolella. VIRTU-projektin jälkeen palvelua kehitettiin nimellä Kylä-palvelu, jossa tavoit-
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teena on edelleen kehittää vuorovaikutteista hyvinvointiteknologiaan perustuvaa palvelumallia, jonka
tarkoitus on helpottaa ikäihmisten arkea ja itsenäistä asumista sekä lisätä vuorovaikutteista kanssakäymistä toisten ikäihmisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Kylä-palvelussa saa edelleen yksilöllistä
ohjausta ja ohjelmalähetyksiä verkon kautta.
Kylä-palvelut jakautuvat kahteen osaan: käyttöönotto- ja tukipalveluihin sekä ohjelmapalveluihin.
Käyttöönotto- ja tukipalvelut tarjoavat palvelun käytön tukea kunnille palvelun käyttöönottovaiheeseen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tietotekniseksi tueksi. Varsinaisissa ohjelmapalveluissa
ikäihmisten on mahdollista käyttää kuvapuheluita hoitohenkilökunnan ja toisten ikäihmisten kanssa.
Kylä-kanavan ohjelmapalvelut toteutetaan reaaliaikaisina yksilö- tai ryhmälähetyksinä suoraan käyttäjien koteihin. Palvelu toimii kuvapuhelutekniikkaan perustuvalla laiteella. Ohjelmissa käyttäjät voivat olla kuva- ja ääniyhteydessä yhteen tai useampaan henkilöön samanaikaisesti. Ohjelmia tuottavat
pääasiassa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ohjelmat voivat olla esimerkiksi neuvontaa, keskusteluja, kyselytuokioita tai liikunta- ja lauluhetkiä.
Lisätietoja: VIRTU -projektisivut
Yhteenveto kehittämisprojektin tuloksista (VIRTU -projektin uutiskirje)
Active ageing online - VIRTU-projektin loppuraportti
Kylä -palvelut
Uudenlainen Kylä-palvelu
Kylä-Kanava - Virtuaalisia visailuja ja jumppahetkiä vanhuksille
Kylä-kanava -facebooksivut

VIRTU – asiointia videoyhteydellä -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012‒2014

Hankkeen tavoitteena oli luoda kuntalaisille toimintamalleja ja tekniikka asiantuntijapalveluiden
käyttämiseen videoyhteydellä joko kotoa tai kunnan yhteisestä videoneuvottelupisteestä. Lisäksi hanke pyrki lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden tiedotusta kuntalaisille sekä
tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden osaamista sähköisten palveluiden tuottamisessa. Palveluita kehitettiin yhteistyössä muun muassa Lapin kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen, Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, aluehallintoviranomaisten, maakuntien liittojen ja teknologiayritysten kanssa. Palveluita pilotoitiin kahdeksassa Lapin kunnassa.
Hankkeen myötä Lapin kunnissa otettiin käyttöön internetpohjainen virtu.fi –palveluportaali, jossa
on tarjolla maksuttomia sähköisiä palveluita hyvinvoinnin tueksi. Portaalista löytyy muun muassa
laskureita, kysymys- ja vastauspalveluita, mahdollisuus kuvapuheluihin sekä mahdollisuus tallentaa
ja välittää omia tietoja ja asiakirjoja tietoturvallisesti. Palvelut vaihtelevat kunnittain. Palvelun laskureissa voi muun muassa laskea elatusavun tai toimeentulotuen määrää. Portaalista löytyy myös mahdollisuus varata aikoja sähköisesti esimerkiksi laboratorioon tai röntgeniin (vaatii kuitenkin lääkärin
lähetteen). Kuvapuheluiden avulla saa yhteyden esimerkiksi Paliskuntain yhdistyksen porotalousneuvontaan, kunnan sosiaalityöntekijään ja Lapin ensi- ja turvakoti ry:n kriisikeskukseen. Palveluportaalin palvelut ovat tarkoitettu ensisijaisesti lappilaisille, mutta esimerkiksi laskureita voivat käyttää
kaikki sivuston käyttäjät. Portaali on tällä hetkellä koekäytössä.
Lisätietoja: Virtu.fi -virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Virtu -asiointi videoyhteydellä -hankesivut
Virtu.fi -esittelydiat

Visioverkko -etäyhteyspalvelut
Lapin ensi- ja turvakoti ry 2011‒2015

Visioverkon tavoitteena on turvata harvaan asututtujen alueiden vaikeuksissa olevien ihmisten tuen ja
avun saanti etäyhteyksiä käyttämällä. Visioverkko on etäyhteyspalvelu, jonka kautta etäapua ja –tukea saa
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koko Lapin alueella. Palvelut ovat videovälitteisiä palveluita, joten asiakas voi käyttää palveluita kotonaan
tai kotikunnan järjestämässä paikassa. Videovälitteinen tapaaminen tapahtuu suojatussa yhteydessä.
Visioverkon kautta saa yksilö- ja ryhmätukea. Vertaistukiryhmiä järjestetään myös videovälitteisesti,
jolloin ryhmäläiset voivat osallistua tapaamiseen eri paikkakunnilta. Visioverkon palvelut ovat mukana myös virtu.fi –palvelussa.
Lisätietoja: Visioverkko -etäyhteyspalvelut

Virtaa Lappajärvelle –hanke
Lappajärven kunta 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä edistävä foorumi, jonka osa Lappajärvi-info –intersivusto on. Sivuston kautta voidaan tehdä avointa ja julkista viestintää. Sivuilta löytyy muun muassa tapahtumakalenteri sekä alueen järjestöt ja yritykset. Hankkeessa pyritään lisäämään yrittäjien ja
järjestöjen välistä yhteistyötä sekä kehittämään asiakaspalvelu- ja markkinointiosaamista esimerkiksi
työpajojen ja seminaarien keinoin. Tavoitteena on luoda uusi yhteistyön toimintamalli, joka jatkuu
myös hankkeen jälkeen.
Viestinnän ja tiedottamisen kautta hanke pyrkii myös lisäämään paikkakunnan omien palveluiden
tuntemusta ja kehittämään yrittäjien ”hyvän setelin”, jossa kunnan omia palveluita käyttämällä kuntalaiset ja yrittäjät voivat kerätä pisteitä ja hyödyntää niitä muissa oman kunnan palveluissa. Järjestelmän
tavoitteena on lisätä oman kunnan palveluiden käyttöä.
Hankkeen punaisena lankana on lisätä yhteisöllisyyttä. Uusille kuntaan muuttaneille voidaan nimetä kuntakummi, joka vastaanottaa uudet paikkakuntalaiset ja kertoo heille muun muassa kunnan palveluista,
harrastusmahdollisuuksista ja tutustuttaa ihmisiin. Yhteisöllisyyttä pyritään edistämään myös eri sektoreiden välisellä yhteistyöllä niin, että paikkakunnalle löytyy tahtotila ”hyvän tekemisen” kierrättämiselle.
Lisätietoja: Lappajärvi-info -kotisivut
Virtaa Lappajärvelle -hankkeen facebooksivut
Virtaa Lappajärvelle -hankkeen blogi

Yhteisetu – Yhteistyöllä parempaan palvelujen saatavuuteen
Helsingin yliopisto / Ruralia-instituutti 2014‒2015

Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka helpottavat kuluttajien palvelutarpeiden ja
yritysten tarjonnan kohtaamista maaseudulla. Tavoitteena on löytää yhteistyötä, jonka seurauksena
palvelujen saavutettavuus ja elinkeinomahdollisuudet paranevat sekä taloudellinen toiminta uudistuu
paikallistalouksissa. Hanke keskittyy aloihin, joilla odotetaan kysynnän kasvua. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen ja omakotitalojen huoltopalvelut. Hankkeessa analysoidaan kansainvälisiä
malleja yrittäjien, työntekijöiden ja kuluttajien yhteiseen päämäärään perustuvat organisoitumisesta. Malleja testataan Suomessa. Erityisesti hankkeessa kiinnitetään huomiota Suomessa vähemmän
tunnettuihin osuustoiminnallisiin malleihin kuten yrittäjien, kuluttajien ja työntekijöiden yhteisetuosuuskuntaa (engl. multi-stakeholder-cooperative).
Lisätietoja: Yhteisetu - Yhteistyöllä parempaan palvelujen saatavuuteen -hanketietoa
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4. Toimiva kylätalo kyläkeskuksena
Kylätalot ovat perinteisiä kylien kohtaamispaikkoja ja harrastetiloja, mutta niiden kunto ja varustelutaso vaihtelevat erittäin paljon. Kylätaloja voitaisiin kehittää systemaattisesti niin, että edes jokaisella
harvaan asutulla seutukunnalla olisi yhteinen kylätalo, josta löytyisi saneeratut talvilämpimät tilat, valokuituverkko, kokoontumis- ja koulutustilat sekä keittiötilat. Toimiviin fyysisiin puitteisiin voidaan kehittää elämää: palvelupäiviä, harrasteryhmiä, kerhokokoontumisia, yhdistysten tapahtumia ja kunnan
tiedotustilaisuuksia. Lisäksi kylätalojen markkinointi ulkopuoliseen käyttöön esimerkiksi juhlatilana
vaatii tiettyjä ominaisuuksia fyysisiltä puitteilta. Toimiva kylätalo edesauttaa paikallista kehittämistä,
paikallisten palveluiden tuottamista ja paikallisyhteisön sosiaalista vuorovaikutusta. Toimiva kylätalo ei
ole vain kylän fyysinen keskipiste vaan kylätaloa kehittämällä siitä voidaan luoda myös kylän monipuolinen palvelupiste.

Monelta kylältä löytyy oma kylätalo tai nuorisoseurantalo.

Kaurilan kylätalo

Kaurilan erä ry, Kaurila-Muskon kyläyhdistys ry

Tohmajärven kunnassa Kaurilan kylässä kylätalo on entinen koulurakennus, jota on remontoitu kylätaloksi ja koulumuseoksi. Koulutoiminta lakkautettiin vuonna 1973 ja museo avattiin yleisölle jo
vuonna 1983. Museossa voi testata yli 100 vuotta vanhoissa pulpeteissa istumista ja ihastella vanhoja
oppimismateriaaleja kuten rihvelitauluja, mustepulloja ja opetustauluja. Museosta löytyy myös sotaajan pukuja ja esineitä, sillä koulu oli sota-aikana muun muassa sotasairaalana. Kylällä kootaan kylän
kulttuurihistoriaa, jota tuodaan esille kylätalon näyttelyissä ja ohjelmapalveluissa. Kesäaikana kylätalolla on koko kansan kyläkahvila, joka palvelee kyläläisiä, kesäasukkaita, kesävieraita ja matkailijoita.
Kaurilassa pyritään myös saamaan maahanmuuttajat mukaan kylätoimintaan. Kylätalo toimii myös
juhlapaikkana, ja sieltä löytyy muun muassa AV-laitteita, piano ja saunatilat.
Lisätietoja: Kaurila-Muskon kyläsivut -kotisivut

Kyllikki-kyläkouluista monipalvelukeskuksia –hanke

Päijät-Hämeen kylät ry, Lahden tiede- ja yrityspuisto / Aluekeskusohjelma 2006‒2007

Hankkeen päätavoitteena oli kehittää Päijät-Hämeen alueella 3‒7 pilottikylän kanssa maaseudun asumista tukevia palveluita uudella tavalla luomalla kyläkouluista tai –taloista kyläpalvelukeskuksia, jotka
tuottavat lähipalvelut kylän tarpeisiin vastaten. Lähipalvelujen järjestämistä varten hanke pyrki luomaan julkisen sektorin, yrittäjien ja yhdistysten välille uusia toimintatapoja. Hankkeen tavoitteena oli
luoda ja pilotoida uudenlaista palvelukonseptia sekä kyläkoulujen ja -talojen käytön monipuolista-
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mista, jolloin kyläkoulut vahvistuisivat tarjoamalla tilojaan käyttöön muiden palvelujen tuottamista
varten opetusajan ulkopuolella. Tavoitteena on räätälöidä mobiiliviestinnän sovellutuksia kylän palveluiden ja kylän sisäiseen viestintään.
Hankkeen alussa järjestettiin avoin haku hankkeen pilottikyliksi. Hankkeeseen valittiin viisi pilottikylää, joista neljässä järjestettiin toimenpiteitä koko hankkeen ajan. Aluksi kylissä toteutettiin ideariihet,
joissa kartoitettiin kylien tarpeita. Kartoituksen pohjalta tietoa syvennettiin kyläkohtaisilla asukaskyselyillä. Kyläkouluilla järjestettiin kyläpalvelupäiviä, jolloin kouluilla oli mahdollisuus muun muassa
ruokailuun, hieronta- ja kampaamopalveluihin, liikuntatuokioon sekä osallistumiseen koululaisten
oppitunneille. Palvelupäivinä kouluille järjestettiin kutsutaksikuljetus, josta asukkaat maksoivat 2,70€.
Hanke järjesti myös maakunnallisen teemapäivän liittyen kyläkoulujen kehittämiseen. Matkapuhelinviestinnän osalta hankkeessa pilotoitiin ryhmätekstiviestipalvelua. Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi
Heinolan kaupungin, Heinolan seurakunnan ja alueitten yhdistysten ja yritysten kanssa.
Kyläpalvelupäivät lisäsivät koululaisten ja ikäihmisten välistä vuorovaikutusta. Palvelupäivien ruokailumahdollisuus oli tärkeä esimerkiksi omaishoitajille sekä ikäihmisille. Hanke aktivoi pilottialueiden
kyliä ja kyläyhdistyksiä yhteisöllisyyteen ja yhteistoimintaan. Hankkeen avulla luotiin uudenlaista
sektorirajat ylittävää palvelurakenteen uudistamista. Ryhmätekstiviestipalvelun pilotointi tuotti tietoa
matkapuhelinpalvelujen soveltuvuudesta kyläyhdistyksen viestintään. Lisäksi hanke tuotti materiaali
(esim. loppuraportti-DVD, selkeät kuvaukset toimintamalleista) hankkeen toiminnasta.
Lisätietoja: Kyllikki -kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hankesuunnitelma
Kyllikki -kyläkouluista monipalvelukeskuksia -loppuraportti
Kyllikki -kyläkouluista monipalvelukeskuksia -hanketietoa
Kyllikki -kyläkouluista monipalvelukeskuksia -esittelydiat
Lusin palvelupäivämalli

Kylätalo monipalvelukeskus –hanke
Ilomantsin kunta 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää kylätalotoimintaa Hattuvaaraan ja Kivilahteen sekä
saada yhdistyksiä, yrityksiä ja
viranomaistahoja tarjoamaan
palveluitaan kylätaloilla, jotka palvelevat kyläkolmikkoja
Tyrjänsaari-Huhus-Kivilahti ja
Hattuvaara-Naarva-Lehtovaara. Kylätalotoiminnan myötä
kylillä työskentelee vähintään
kaksi kylätoimijaa, jotka toimivat kylien ja yhteistoimintatahojen välillä yhteyshenkilöinä sekä tuottavat erilaisia
palveluja kyläläisten tarpeita
Kylätalo monipalvelukeskus –hanke on tuonut Kivilahdella
tietoteknistä osaamista ATK-kurssien kautta.
vastaamaan. Palvelutarjonnan
monipuolistumiskehitys
luo
mahdollisuudet uudelle yrittäjyydelle. Tavoitteena on kuntapalvelujen ulottaminen kylätasolle, kylätoiminnan kehittäminen ja kolmannen sektorin vastuunottaminen parempien palveluiden aikaansaamiseksi. Tavoitteena on myös kylätalomallin siirtäminen osaksi kuntien palveluosaamista.
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Hankkeen alussa kartoitettiin asukaskyselyn avulla kyläläisten toiveita palvelujen tuottamiseksi ja
toteuttamiseksi. Molemmilla kylillä toimii kyläläisistä koostuva toimintaryhmä, johon voivat myös
osallistua kylätalopäivien yrittäjät, yhdistykset ja viranomaiset. Toimintaryhmä on suunnitellut toimintaa mm. ryhmätöiden avulla. Tavoitteena on kyläkirjojen ja kylien palveluntuottajien hakuoppaiden kokoaminen. Hanke on tuottanut kylätaloesitteen sekä ollut mukana järjestämässä koulutuksia ja
esittelyjä esimerkiksi osuuskuntatoiminnasta ja valokuidun rakentamisesta.
Hankkeella on molemmilla kylätaloilla vakiintuneet toimintapäivät, jolloin palvelut ovat saatavilla. Kylätaloille järjestetään kylätaksien kanssa yhteistyössä asiointiliikennepalvelu, josta kyläläinen maksaa linjaautotaksan mukaisen maksun, lopun kyydistä maksavat hanke ja kunnan perusturva. Palvelupäivinä
kylätalolla maksullisen ruokailun ja kahvituksen järjestää kyläyhdistys tai kouluruokala. Kylätaloille on
hankittu tietokoneita, joitten käyttöön on järjestetty koulutusta. Tietokoneita voi myös lainata kotiin itseopiskelua varten. Kylätaloilla on laaja tarjonta koulutusta ja kursseja, joita järjestetään kyläläisten toiveiden mukaan. Hanke tekee yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.
Lisätietoja: Kylätalo monipalvelukeskus -hankesivut

Sajaniemen Taidemäki kyläyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea entisessä koulurakennuksessa tapahtuvaa hyvinvointija kulttuuritoimintaa sekä rakennuksen ja ympäristön kulttuuriperintöä. Yhdistyksen tavoitteena on
edistää kerho-, yhdistys- ja järjestötoimintaa sekä koota taiteen ja hyvinvoinnin harrastajat ja yritykset
yhteen yhteistyöhön. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on edistää ja kehittää alueen asukkaiden viihtyvyyttä, yhteistyötä, kyläkulttuurin kehittymistä ja säilymistä. Yhdistyksen hallinnoimalla vanhalla
koululla kokoontuvat erilaiset kerhot ja toimintapiirit. Myös esimerkiksi kampaamopalveluita on saatavilla. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille esimerkiksi juhla- ja koulutuspaikaksi. Tällöin saatavilla
on myös ruokailupalveluita.
Lisätietoja: Sajaniemen Taidemäki -kotisivut

Sokojan kylätalo

Sokojan päiväkoti- ja kylätaloyhdistys ry

Sokojan päiväkoti- ja kylätaloyhdistys aloitti kylätalotoiminnan vuonna 1990 päiväkotitoiminnan
kautta. Kokkolassa Sokojan kylätalo toimii kaikenikäisten kyläläisten palvelukeskuksena, joka sisältää päiväkodin, urheilu- ja kuntosalin, sosiaalitilat, suurkeittiön, ruokailu- ja juhlatilat, kerhotiloja ja
hoitohuoneen. Hoitohuone on sairaanhoitajan, kampaajan, kosmetologin ja hierojan käytössä. Lisäksi
Sokojan alakoulun oppilaat ruokailevat kylätalolla, jossa ruokapalvelua voivat käyttää myös muut kyläläiset kuten alueen ikäihmiset. Lisäksi vanhuksille on tarjolla kodinhoitopalveluita. Osa kylätalon
toimintojen rahoituksesta, muun muassa päivähoitopalvelut, ruokailupalvelut ja kodinhoitopalvelut
vanhuksille, tulee Kokkolan kaupungilta ostopalveluina.
Lisätietoja: Sokojan kylätalo -kotisivut (suomeksi)
Sokojan päiväkoti- ja kylätaloyhdistys ry -artikkeli Maaseutupolitiikan sivuilta
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5. Järjestäytynyt naapuriapu
Naapuriavun perinne on kylissä vankka. Naapureiden ja asukasverkostojen toisilleen tarjoama vastikkeeton apu on hieno esimerkki yhteisön vapaamuotoisesta pyyteettömästä toiminnasta. Kuitenkin naapuriavun kehittämiseen on herätty vasta hiljattain. Vanhasta naapuriavusta muovattuja uusia, organisoituja naapuriapurinkejä on toteutettu jo ympäri Suomen. Järjestäytyneitten naapuriapurinkien avulla
toiminnasta tulee kaikille avointa ja organisoitua, toiminta lisää luottamusta avun saajan ja antajan
välillä, työnjako kehittyy ja ryhmän osaaminen lisääntyy. Organisoidun naapuriapuringin avulla kyläyhteisö voi reagoida äkillisiin muutoksiin ja tilanteisiin yhteisöllisesti.

Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hanke
Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä –hanke
Suomen Kylätoiminta ry 2009‒2011, 2012‒2013

Kylä auttaa ja välittää kriisissä -hankkeen tavoitteena oli kouluttaa kyläyhdistyksiä antamaan vertaistukea ja olemaan apuna yksinäisille henkilöille ja perheille poikkeustilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli
valmentaa kylille kevyesti organisoitavia naapuriapurinkejä, joissa on kyse lyhytaikaisen maallikkoavun antamisesta haasteelliseen tilanteeseen joutuneelle henkilölle. Hanke toimi 35 kylän alueella
Varsinais-Suomessa ja Lapissa. Hankkeessa kehitettiin naapuriapumalli ja siihen liittyvää koulutusta.
Hankkeen internetsivuille koottiin naapuriapurinkiin liittyvää materiaalia sekä opas uusien rinkien
perustamiseen. Lisäksi hankkeessa koottiin opasmateriaali henkisen tuen toiminnalle kylissä. Ihmiset
kokivat hankkeen aikana saamansa naapuriavun hyväksi ja joustavaksi tavaksi turvata arkea etenkin
harvaan asutuilla seuduilla.
Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä -hanke jatkoi Kylä auttaa ja välittää kriisissä- hankkeen siivittämää tietä uusilla alueilla Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Lapissa. Tavoitteena oli rakentaa
paikallisyhteisöihin toimintaa, joka kantaa arjen haastavissa hetkissä ja antaa lisäarvoa kylätoiminnalle.
Koska kyseessä oli jatkohanke, tavoitteena oli myös juurruttaa toimintaa uusille alueille. Tavoitteena oli
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lisäksi lisätä viranomaisten ja järjestöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä esimerkiksi kannustamalla kyliä
toimittamaan yhteyshenkilötiedot ja käytettävissä olevat resurssit viranomaisten käyttöön.
Hanke jakautui kolmeen vaiheeseen: 1) mielenkiinnon sytyttäminen, tiedottaminen, toiminnan herättäminen 2) osaamisen lisääminen, yhteystyön synnyttäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen ja 3)
tietojen ja taitojen ylläpito, yhteistyön syventäminen, naapuriapurinkien toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Hankkeen aluksi kyliä rekrytoitiin mukaan hankkeeseen tiedotustilaisuuksien, teemailtojen ja messutapahtumien avulla. Hankkeesta tiedotettiin kotisivujen, lehdistön ja Maaseutu Pluslehden kautta. Lapin alueella edellisessä hankkeessa mukana olleisiin kyliin oltiin yhteydessä. Hanke
järjesti luentoja, koulutustilaisuuksia sekä kokosi koulutusmateriaalia kylien käyttöön.
Hankkeen myötä hankealueen kyliin perustettiin yli viisikymmentä naapuriapurinkiä, joiden toiminta on yhteisöllistä, maksutonta vertaistukea ja apua tarjoavaa, ohjattua sekä koulutettua. Tämän lisäksi
hankkeen myötä kyliin nimettiin turvallisuusasioiden yhdyshenkilöitä, jotka toimivat viestinvälittäjinä kylän ja viranomaisten välillä sekä välittävät tietoa kylän koulutuksen ja avun tarpeesta. Hankkeen
toimesta kylät ovat saaneet koulutusta ja neuvoja kyläturvallisuuskävelyiden, katselmuksien ja turvallisuussuunnitelmien organisoimiseksi. Hankkeen aikana kylien yleisille paikoille kuten kylätaloille
ja uimarannoille tehtiin paikkatietokoordinaattitaulut. Kylätalojen käyttösuunnitelmia päivitettiin ja
kylätaloille pyrittiin saamaan kotivaran kaltaista välineistöä ja varastoa. Hankkeessa naapuriapukoulutetut kylät saivat koulutussalkun, joka sisältää esimerkiksi turvallisuussuunnitelmamallin ja oppaita. Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi Voimistuvat kylät- hankkeen, Kyläköörissä on itua –hankkeen,
Kiertävä pysäkki –hankkeen ja Kylä välittää –hankkeen kanssa.
Lisätietoja: Kylä auttaa ja välittää kriisissä -hankesivut
Naapuriapuopas
Tie turvallisempaan huomiseen -Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt (katso s. 5)
Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä -hankesivut

Naapuriapu, Asukkaista turvaa toisilleen –hanke
Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on Oulun keskustan suuralueen asukkaiden turvallisuuden tunteen vahvistaminen ja valtakunnallisen naapuriavun toimintamallin luominen. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat
ikäihmiset ja asukasauttajat. Hanke opastaa ja neuvoo asukkaita asumisen turvallisiin käytäntöihin
järjestämällä koulutusta ja tapahtumia, joissa asukkaat saavat valmennusta turvallisen asumisen ja
liikkumisen käytäntöihin. Teemapäivissä käydään läpi muun muassa liikunta- ja terveystietoa. Valmennuksia on ollut myös turvallisuuteen (rikoksen uhriksi joutumisen ehkäisy, toiminta rikoksen
uhriksi joutuessa) liittyen. Lisäksi hanke kartoittaa erityisesti ikäihmisten kotien turvallisuusriskejä,
auttaa avun saamisessa ja toteuttaa alustavia yksinkertaisia toimenpiteitä. Lisäksi hanke tarjoaa neuvontaa itsenäistä ja turvallista asumista tukevan teknologian hankinnassa. Hankkeen puitteissa kartoitetaan alueen asukkaiden avuntarpeita. Hankkeessa myös organisoidaan naapuriapua, joka edistää
kaupungin rikoksentorjuntatyötä. Hankkeessa kehitetään asukastupien olemassa olevia tuki- ja palvelutoimia kodin turvallisuusasioihin liittyvillä toimilla.
Lisätietoja: Naapuriapu, Asukkaista turvaa toisilleen -hankesivut
Naapuriapu, Asukkaista turvaa toisilleen -hanke Oulun kaupungin sivuilla
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Tovituki tunnetuksi- aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen
tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen –hanke
Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy ry 2013‒2017

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja mallintaa tovitukeen perustuvaa auttamisjärjestelmää. Tovituki
on lyhytkestoista, matalan kynnyksen auttamista tilanteissa, joissa ihminen tarvitsee tukea. ”Aika parantaa” on jo pääkaupunkiseudulla toimiva aikapankkiperiaatteella toimiva inhimillisen välittämisen
verkosto. Aikapankin periaatteena on, että yksi tunti tovitukea on arvoltaan yksi tovi ja aikapankissa
toveja voidaan vaihtaa eri henkilöiden kesken. Tovitukitoiminta on siis vastavuoroista: kaikki antavat
ja kaikki saavat. Tuessa on kysymys maallikkoavusta, joten osallistujien ei tarvitse olla auttamisen ammattilaisia. Auttaminen voi olla myös siivousapua tai muuta kodinhoidollista työtä. Hankkeen tarkoitus on myös selvittää tovitukimallin toimivuus ja käyttöönotettavuus valtakunnallisesti pilottialueiden
(ensisijaisesti pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso) kautta. Hankkeessa kehitetään tovitukimallia kuvaava työkirja ja nettipohjainen tovitukialusta sekä luodaan koulutus- ja tukijärjestelmää tovitukijoilla. Hanke myös tiedottaa tovitukiteemoista, sillä jokainen voi ja saa tarvita välillä tukea jaksamiseen.
Hankkeen myötä on perustettu Helsingin Hakaniemeen tovituen toimipiste, Tovitupa.
Lisätietoja: Tovituki tunnetuksi -hankesivut
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6. Kylien turvallisuus
Kyläturvallisuus on osa kylien hyvinvointia. Kyläturvallisuuden kokemus syntyy arkisessa ympäristössä,
mutta kokonaisuutena se on huomattavasti laajempi asia. Lapsen, nuoren, aikuisen ja ikäihmisen käsitykset arjen turvasta voivat poiketa toisistaan. Arjen turva ja kyläturvallisuus ulottuvat paikallisista
sosiaalisista verkostoista ja fyysisestä ympäristöstä aina pelastusviranomaisten varautumis- ja turvallisuussuunnitteluun saakka. Näin ollen turvallinen kylä on monen eri toimijan yhteistyön tulos. Kyläturvallisuutta voidaan tukea ja kehittää muun muassa tekemällä kylälle turvallisuussuunnitelma osana
kyläsuunnitelmaa, kartoittamalla kylän vaaranpaikat ja toimenpiteitä tarvitsevat kohdat ja harjoittelemalla yhdessä ensiapu- ja alkusammutustaitoja. Kyläturvallisuuden edistämisen sivutuotteena syntyy
yhteisöllistä toimintaa, jossa kylän sosiaaliset verkostot voivat vahvistua ja lisätä arjen turvaa.

Arjen turvallisuus on muun muassa:
- rauhallista ja turvallista asumista

- toimivaa kyläverkostoa

-auttamisvalmiutta

- tietoisuutta elämänhallinnasta

- sosiaalista tukiverkostoa

- palokuntaa ja poliisia, apu lähellä ja nopeasti

- asiantuntevaa henkilökuntaa

- alueellista tasavertaisuutta

- joku välittää siitä, olenko käynyt postilaatikolla

(Suomen Punainen Risti 2014.)

- luottamusta avunsaamiseen

Arjen tukea ja turvaa kotikylältä Etelä- ja
Pohjois-Kymenlaaksossa –hankkeet
Kymenlaakson Kylät ry 2013‒2014

Kymenlaakson Kylät ry toteuttaa kahta kyläturvallisuushanketta eri alueilla. Hankkeet ovat sisällöltään samanlaiset. Hankkeissa on tavoitteena muodostaa turvallisuustyöstä sektorirajat ylittävä yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on arjen vapaaehtoisen turvallisuuden lisääminen kylissä.
Hankkeitten järjestämästä monipuolisesta tarjonnasta kylät voivat itse valita kylälleen sopivimpia
toimintatapoja edistämään arjen turvaa. Hankkeessa muun muassa järjestetään yhteistyössä muitten
turvallisuustoimijoitten kanssa kunta- ja kylätason turvallisuus- ja kylätapahtumia, teemallisia turvallisuusiltoja ja turvakävelyjä, kyliin tehdään turvallisuussuunnitelmia, kyliin perustetaan vapaaehtoisia naapuriapurinkejä, kylä- ja seurantaloja opastetaan varautumaan kylän kriisikeskuksiksi, kyläja seurantaloille laaditaan tapahtumia varten pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, kyliin nimetään
turvallisuusyhteyshenkilöitä, opastetaan paikkatietokoordinaattien hakuun, käydään läpi tapahtumajärjestäjien velvoitteita ja lupamenettelyjä. Lisäksi suunnitteilla on mielenterveyden ensiapukursseja.
Hankkeet ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi Pelastuslaitoksen, Poliisin, Suomen Punaisen Ristin,
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun, Liikenneturvan, Kaakkois-Suomen Pelastusalan liiton Kaspelin, paikallisten palokuntien ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa.
Lisätietoja: Arjen tukea ja turvaa -hankesivut
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Arjen turva harvaan asutuilla alueilla
–kylien turvallisuuskoulutushanke

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää pilottialueella Kainuussa pilottikylien omatoimista varautumista
kouluttamalla kylien asukkaita onnettomuuksien ehkäisyyn ja oikeaan toimintaan itse onnettomuustilanteissa. Päämääränä on rakentaa toimintamalli, jolla harvaan asuttujen kylien turvallisuutta, asukkaiden turvallisuusosaamista ja naapuriapua parannetaan. Kainuun pilottivaiheen jälkeen toimintamalli on tarkoitus jalkauttaa koko Suomeen.
Hanke jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen tavoitteisiin pyritään järjestämällä Meidän turvallinen kylä –koulutuksia pilottikylien kyläyhdistyksille. Koulutukset kestävät
noin kahdeksan tuntia, ja niissä tarkastellaan oman kylän turvallisuutta ja hyvinvointia turvallisuuden
eri näkökulmista. Koulutuksissa otetaan huomioon myös lapsiperheet, ikäihmiset ja maahanmuuttajat. Koulutuksiin kuuluu myös käytännön harjoituksia. Koulutuksia toteutetaan yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja pelastuslaitoksen kanssa. Koulutukset on tarkoitus kytkeä osaksi laajempaa kylien
hyvinvointiteemaa ja ne räätälöidään kyläkohtaisesti kylän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Hankkeen
toisessa vaiheessa koulutetaan kyläturvallisuuden yhdyshenkilöitä ja luodaan kyläturvallisuusopas,
materiaalipankki ja yhdyshenkilörekisteri. Yhdyshenkilöitä on etsitty jo hankkeen ensimmäisessä vaiheessa koulutustilaisuuksissa. Koulutetun yhdyshenkilön tarkoitus on muun muassa aktivoida ja neuvoa kyläläisiä omatoimisessa varautumisessa, tuoda turvallisuusnäkökulma osaksi järjestötoimintaa
kylässä sekä toimia yhdyshenkilönä viranomaisten ja kylän välillä. Hanketta toteutetaan yhteistyössä
mm. Kainuun pelastuslaitoksen ja ProAgria / Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.
Lisätietoja: SPEK - Arjen turva harvaan asutuilla alueilla -hankesivut

Arjen Turvallisuuden Edistäminen Maaseudulla –hanke
Suomen Punainen Risti / Satakunnan piiri 2011‒2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä SPR:n paikallisosastojen, pilottialueiden (11 SPR:n osastoa,
joiden alueelta mukana 14 kyläyhteisöä) muiden toimijoiden ja alueen asukkaiden kanssa vapaaehtoistoiminnan malleja maaseudulla asuvien ihmisten arjen turvallisuuden lisäämiseksi sekä omaehtoisen selviytymisen ja auttamisvalmiuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että SPR:n paikallisosastot ja
kyläyhdistykset verkostoituvat, kaikki toimijat tiivistävät yhteistyötä, kylillä tapahtuva turvallisuustyö
ja -toiminta tulevat näkyväksi ja tietoisuus turvallisuutta edistävistä tekijöistä lisääntyy.
Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa kyläyhteisöissä toteutettiin riski- ja
haavoittuvuuskartoitukset, joitten keskiössä oli paikallisten asukkaitten asiantuntemus. Kartoituksessa
tuli ilmi yli 80 arjen turvallisuutta heikentävää tekijää. Hankkeessa järjestetään mm. kylätilaisuuksia, työpajoja, valmiusharjoituksia, turvallisuuskoulutuksia ja -päiviä. Toisessa vaiheessa kartoitusten
perusteella tavoitteena oli laatia kyläkohtaisia turvallisuussuunnitelmia sekä järjestää kylän riskeihin
vastaavia turvallisuusseminaareja. Hanke järjestää Turvallisempi arki pienillä teoilla –tilaisuuksia,
joissa annetaan käytännön esimerkkejä ja vinkkejä oman ja yhteisön turvallisuuden parantamiseksi. Auttamisvalmiutta edistetään yhteistyössä viranomaisten, muitten järjestöjen, kyläyhdistysten ja
asukkaiden kanssa. Hankkeen kolmannessa vaiheessa rakennetaan vapaaehtoistoiminnan malli, arvioidaan hanketta ja nostetaan esille tulevaisuuden turvallisuustyön haasteet.
Lisätietoja: Arjen Turvallisuuden Edistäminen Maaseudulla -hankesivut
Tie turvallisempaan huomiseen -Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt (katso s. 15)
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Elämisen arvoista hyvinvointia ja turvallisuutta EHYT –hanke
Suomen Punainen Risti / Savo-Karjalan ja Turunmaan piirit 2007‒2010

EHYT-hankkeen tavoitteena oli lisätä ihmisten mahdollisuuksia hyvinvointinsa parantamiseen, toimintakyvyn vahvistamiseen ja turvallisuuden lisäämiseen. Hanke jakautui kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan sitoutettiin kolme Punaisen Ristin piiriä ja 17 paikallisosastoa. Toisessa vaiheessa kartoitettiin mukaan lähteiden alueiden tarpeet, joitten perusteella tehtiin tarkennetut
toimintasuunnitelmat. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin pilottihankkeet, jotka mallinnettiin. Hanke
tuotti toimintamallin, joka liittää arjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmat osaksi Punaisen
Ristin varautumisen ja valmiuden suunnittelua. Jatkossa pilottiosastoissa osataan suunnata voimavarat ehkäisevään toimintaan eniten apua tarvitseville. Yhteistyöverkostoille tuotettiin ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä tukitoimintoja, toimintaohjeita, koulutuksia ja malleja. Toimintamallien ansiosta vapaaehtoistoimintaa voidaan toteuttaa lähellä avun tarvitsijoita, mikä vahvistaa
ihmisten valmiuksia ja taitoja toimia erilaisissa arjen tilanteissa. Toimintamallit lisäävät asukkaiden
omaehtoista selviytymistä. Koulutuksen kautta saatiin muutoksia asenteissa ja lisättiin yhteisöllisyyttä.
Hankkeen avulla tiivistettiin yhteistyötä eri toimijoitten välillä, sillä hankkeen keskeinen työmenetelmä oli verkostoyhteistyö usean eri toimijan kanssa. Yhteistyötä tehtiin valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Yhteistyökumppaneina olivat mm. kyläyhdistykset, metsästysseurat, VPK, SPEK,
MLL, Sydänyhdistys, SaamiSoster ja viranomaistoimijat. Yhteistyössä toteutettiin tapahtumia ja koulutuksia hankkeen aihepiireistä.
Lisätietoja: Tie turvallisempaan huomiseen -Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt (katso s. 11)

Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö –hanke
Päijät-Hämeen Pelastuslaitos 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli lisätä yhteistyötä paloturvallisuusasioissa kolmannen sektorin kanssa, edistää Päijät-Hämeen paloturvallisuutta, laskea palokuolemien määrää sekä parantaa erityisryhmien
asumisturvallisuutta. Hankkeessa rekrytoitiin ja koulutettiin vapaaehtoisia, jotka tekivät tarkastuskäyntejä erityisryhmien luona. Vapaaehtoiset myös etsivät tarkastuskohteita omista sidosryhmistään.
Tarkastuskäynneillä käytiin läpi asumisturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja suoritettiin pieniä toimenpiteitä kuten palovaroittimen patterin vaihtoja. Hankkeessa jaettiin paloturvallisuustietoa järjestämällä esimerkiksi asumisturvallisuuteen liittyviä luentoja erityisryhmien kokoontumisissa ja yhdistysten
jäsenilloissa. Kotihoidon ammattilaisille järjestettiin koulutusta paloturvallisuuden kartoituksesta
ja kotihoitoa koskevaa materiaalia muokattiin vapaaehtoistoimijoille sopivammaksi. Hanke tuotti
turvallisuusmateriaalia kuten asumisturvallisuuden tarkistuslistan. Yhteistyöyhdistysten kautta toimintaa levitettiin eteenpäin. Hanke teki yhteistyötä muun muassa Jyränkölän setlementin, Heinola
reserviläisten, Maanpuolustusnaisten, Marttojen, Lionsin, Päijät-Hämeen Poliisin, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän, Päijät-Hämeen kylät ry:n Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry:n
(Palvelusantra) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in kanssa.
Lisätietoja: Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö -hankesivut
Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö -hankkeen esittelydiat
Tie turvallisempaan huomiseen -Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt (katso s. 64)
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Itä-Suomen Kiertävä pysäkki –hanke

Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry, osatoteuttaja Karelia amk / ISAK 2011‒2014

Kiertävä pysäkki lisää tieto-taitoa turvallisuuteen ja terveyteen liittyen.
Kiertävän pysäkin tavoitteena on lisätä Pohjois-Karjalan maaseudun asukkaiden yhteisöllisyyttä, turvallista asumista ja mielekkään arkielämän mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on myös edistää väestön
terveyttä, toimintakykyä ja maaseudun elinvoimaisuutta sekä lisätä valmiuksia itsehoitoon. Tavoitteena on
kartuttaa toimijoitten osaamista ja taitoa kaikissa olosuhteissa.
Hanke osallistuu kylätapahtumiin ja järjestää itse tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa on tietoiskuja, näytöksiä, osallistavaa kokeilua, taitojen opettelua, ryhmätöitä ja tehtäviä. Tilaisuuksissa on mahdollista esimerkiksi harjoitella alkusammutusta ja ensiapua sekä mitata verenpainetta ja kolesteroliarvoja.
Lisäksi tilaisuuksissa jaetaan tietoa terveyteen ja esteettömyyteen liittyvistä teemoista. Hankkeen tapahtumien teemat muokkautuvat tilaisuuksien mukaan ja toimijat pyritään löytämään paikallisesti.
Tapahtumat järjestetään matalan kynnyksen periaatteella. Hanke on tehnyt yhteistyötä muun muassa
Pelastuslaitoksen, Liikenneturvan, Rajavartiolaitoksen, Maaseudun Sivistysliiton ja useitten paikallistoimijoitten kanssa.
Kiertävä pysäkki -hanke valittiin Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2012 -kilpailun Onnistunut
kehittämishanke -osion finalistien joukkoon.
Lisätietoja: Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry
Kiertävä pysäkki- esittelydiat
Kiertävä pysäkki herättelee kyliä (Sydän-lehti 11.9.2012)
Kiertävä pysäkki -opinnäytetyö (Mattsson-Pajarinen 2013)
Kiertävä pysäkki -hanke Maaseutuverkoston tietokannassa
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Järjestöt kylässä –hanke

Suomen Punainen Risti / Lapin piiri 2010‒2013

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa harvaan asuttujen alueiden ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta sekä kyläyhteisöjen omaehtoista selviytymistä vapaaehtoistuella. Tarkoituksena oli myös lisätä
kylien yhteisöllisyyttä. Päämääränä oli luoda toimintamalleja viranomaisten tueksi asukkaiden, poromiesten, kyläyhdistysten ja eri järjestöjen valmiuden lisäämiseksi erilaisissa auttamistilanteissa sekä
lisätä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä mm. kylien turvallisuussuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa. Hankkeessa pyrittiin kehittämään vapaaehtoisten hälytysjärjestelmää hyödyntämään paikallista osaamista entistä paremmin. Hankkeen tavoitteena oli myös luoda toimintamalleja yhdessä
koulujen kanssa nuorten auttamisvalmiuden lisäämiseksi.
Hankkeen toimenpiteitä testattiin neljällä pilottialueella, kahdeksan kunnan alueella. Hankkeessa kartoitettiin yhdessä kyläläisten, kuntalaisten ja viranomaisten kanssa arjen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja selviytymiseen liittyviä riskejä ja haasteita. Työpajatyöskentelyn kautta etsittiin keinoja ja luotiin malleja arjessa
selviytymisen tukemiseksi. Asukkaiden ja viranomaisten yhteisillä harjoituksilla lisättiin valmiuksia toimia
erilaisissa vaaratilanteissa. Hankkeessa rakennettiin tukiverkkoja, toimintaryhmiä ja -rinkejä sekä organisoitiin tukihenkilöitä eri-ikäisten ihmisten kotona selviytymisen tukemiseksi. Yhteistyötä koulujen kanssa
lisättiin ja oppilaat otettiin mukaan turvallisemman lähiyhteisön rakentamiseen. Paliskuntien, tokkakuntia
ja poromiesten kanssa kartoitettiin arjen työtilanteisiin ja luonnossa liikkumiseen liittyviä riskejä. Työpajoissa ja seminaareissa luotiin toimintamalleja ja tukipaketteja työssä ja luonnossa selviytymiseen sekä lisättiin
poromiesten osaamista toimia eri tilanteissa. Järjestöjen osaamista lisättiin yhteisillä seminaareilla ja luomalla
malleja järjestötoiminnan mahdollistamiseksi. Hankkeessa edistettiin järjestöjen osallistumista kylätalojen
toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Hanketta toteutettiin yhteistyössä SámiSoster ry:n kanssa.
Lisätietoja: Järjestöt kylässä -hankesivut
Järjestöt kylässä -hankkeen esittelydiat
Kutsumme järjestöt kylään -opas
Turvallisuutta harvassa? -julkaisu (katso s. 77)

KAMU -kaikki mukaan turvallisuustyöhön, Itä-Suomen sisäisen
turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma
Itä-Suomen aluehallintovirasto 2012‒2015

KAMU-ohjelman taustalla on valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma. KAMU on Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman esitys. KAMU-ohjelman tarkoituksena on tukea ja
kannustaa kuntia sekä paikallisyhteisöjä aktiiviseen ja monitoimijaiseen turvallisuussuunnitteluun
ja toimintaan, jonka kautta pystytään saamaan konkreettisia vaikutuksia väestön turvallisuuteen.
Ohjelma huomioi erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneen väestön. Ohjelman tavoitteena on vahva
itäsuomalainen turvallisuuskulttuuri. Valtakunnallisessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on 64 toimenpidettä, joista on poimittu Itä-Suomeen sopivimmat toimenpiteet KAMU-ohjelmaan. Ohjelmaan
valittiin seitsemän painopistealuetta: yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen oma turvallisuusvastuu, turvallinen kasvuympäristö lapsille ja nuorille, turvallinen elämä iäkkäille, turvallinen ympäristö, turvallisuusyhteistyö, yritysturvallisuus ja turvallisuuden tietoperustan kehittäminen. Jokaisella painopistealueella on valittu 2-5 tavoitetta ja jokaiselle tavoitteelle on laadittu toimenpide-ehdotukset sekä
toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot. Painopistealueille laadittiin tavoitekortit, joissa on selkeät
seutu- ja paikallistason toimenpide-ehdotukset. Aluehallintovirasto järjestää esimerkiksi yhteistyökokouksia, esittelyjä kunnanjohtajille sekä tiedottaa mediaa aiheesta.
Lisätietoja: KAMU -kaikki mukaan turvallisuustyöhön toimeenpanosuunnitelma
KAMU -kaikki mukaan turvallisuustyöhön esittelydiat
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Keski-Suomen paikallistoiminnan turvaverkko –hanke
Keski-Suomen Kylät ry 2011‒2014

Turvaverkkohankkeen päämääränä on tuoda Keski-Suomeen valtakunnallisia turvallisuuden toimintamalleja, koota yleistä turvallisuustietoa, ohjeita ja asiaan liittyviä lomakkeita paikallistoimijoitten
käyttöön sekä saattaa turvallisuussuunnittelu osaksi kyläsuunnittelua. Hanke on järjestänyt muun
muassa Paikallistoiminnan turvapäivät –seminaarin sekä koulutuspäiviä paikallistoimijoille, järjestöjen ja turvallisuusyhteyshenkilöille ja kylille. Lisäksi hanke on järjestänyt kylien hyvinvointi- ja
turvallisuuspäiviä sekä kylätalojen turvallisuus- ja liiketoimintailtoja. Hanke on tehnyt yhteistyötä
esimerkiksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan, SPR:n, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n,
Keski-Suomen pelastuslaitoksen ja Keski-Suomen Sydänpiirin kanssa.
Lisätietoja: Keski-Suomen paikallistoiminnan turvaverkko -hankesivut

Kylien omatoiminen varautuminen –pilottihanke
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 2013‒

Pilottihankkeen tavoitteena
on tehostaa kylien omatoimista varautumista, muodostaa kyliin vapaaehtoisia
pelastusryhmiä, aktivoida
kyliä toimimaan pelastustoimen tukena, lisätä jokaisen valmiuksia toimia
erilaisissa kriisitilanteissa,
kannustaa
naapuriavun
antamiseen sekä parantaa
ja kehittää mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueen
turvallisuuden
kehittämiseen. Hankkeen
kokonaistarkoituksena on
maakunnan ihmisten turvallisuuden parantaminen ja yhteisen hyvän eteen toimiminen. Hanke on liitetty yhdeksi pilotiksi KAMU
–Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelmaan.
Hankkeessa pyritään aktivoimaan kyliä muodostamaan varautumisryhmiä, jotka toimivat poikkeustilanteiden aikana viranomaisten apuvoimina. Pelastuslaitos kouluttaa vapaaehtoiset henkilöt, joille
koulutus on ilmainen. Kylät voivat ilmoittaa kiinnostuksensa varautumisryhmän kokoamiselle, mutta
itse toiminta poikkeustilanteissa käynnistyy aina pelastuslaitoksen toimeksiantona. Tällöin ryhmään
osallistuvat kuuluvat vakuutusturvan piiriin ja heille maksetaan korvausta toiminnasta. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2013 muodostettiin Kesälahden paloasema-alueelle vapaaehtoinen
omatoimisen varautumisen organisaatio, johon kuuluu kolme kylän turvallisuus- ja pelastusryhmää.
Kussakin ryhmässä on 8-10 henkilöä. Pilotoinnin toisessa vaiheessa myöhemmin vuonna 2013 hanketta on laajennettu Kontiolahteen. Vuonna 2014 toimia laajennetaan edelleen Pielisen- ja KeskiKarjalaan. Hanke on tehnyt yhteistyötä muun muassa Kiteen kaupungin, Kesälahden alueen kylien,
Kontiolahden kunnan ja kylien, Pohjois-Karjalan kylät ry:n ja Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin
Pohjois-Karjalan koulutusyksikön kanssa.
Lisätietoja: Kylien omatoiminen varautuminen -esittelydiat
Kylien pelastusryhmät -esittelydiat
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Kyläpalvelut arjen turvana –hanke
Yläkemijoen aluelautakunta 2010‒2012

Hankkeen tavoitteena oli Rovaniemen Yläkemijoen palvelujen saatavuuden, asumisviihtyvyyden
ja arjen turvan parantaminen, asukkaiden tukeminen arjessa selviytymisessä ja kotona asumisessa
mahdollisimman pitkään. Hankkeen tavoitteena oli myös kehittää toimintamalleja esimerkiksi naapuriapuun, kotiapupalveluihin ja perheaputoimintaan liittyen yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja
asukkaiden kanssa. Tavoitteena oli myös alueen asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistaminen. Palvelujen kehittämistä edistettiin kartoittamalla palvelutarpeet, toteuttamalla asukaskysely ja luomalla
palveluntuottajille verkosto. Lisäksi palvelujen kehittämiseen pyrittiin yhteistyössä alueen yritysten,
järjestöjen, aluelautakunnan ja asukkaiden kesken, kehittämällä kyläavustajapalveluja, luomalla yrittäjyyttä, kehittämällä ikääntyvien päiväpalveluja sekä palvelusetelijärjestelmään liittyvällä selvitystyöllä.
Kotona asumista kehitettiin asukaskyselyn kautta, luomalla turvaverkosto, kehittämällä avunsaantia ja
lisäämällä ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa. Yhteisöllisyyden vahvistamista edistettiin perheaputoiminnan kehittämisellä, naapuriavun vahvistamisella, kartoittamalla kokoontumistilojen tarve,
kehittämällä verkostoja ja vaikuttamalla asenteisiin. Alueella edistettiin kylien välistä yhteistyötä ja
luotiin toimiva palveluverkosto, joka tukee kylien asukkaiden arjen turvallisuutta. Hankkeessa kehitettiin uusia toimintamalleja kuten kotiapukuponki, joka on tilapäinen taloudellinen tuki kotiapua
tarvitseville henkilöille. Kupongin myöntää Yläkemijoen aluelautakunta hakemuksesta Yläkemijoen
kylillä vakituisesti asuville asukkaille, jotka täyttävät kupongin myöntämisen perusteena olevat ehdot.
Kupongilla voi hankkia esimerkiksi siivous-, ruuanlaitto-, lumityö- ja polttopuiden tekoapua. Kupongin arvo on 50 % palvelun kokonaishinnasta (enintään kuitenkin 200€), jolloin palvelun taloudellinen
paine jakautuu kaupungin ja palvelun saajan välille.
Lisätietoja: Kyläpalvelut arjen turvana -esittelydiat
Kotiapukuponki-opas

Maaseudun arjen turvaverkosto –hanke
Arjen turvaa kunnissa –hanke
Lapin aluehallintovirasto 2009‒2011, 2012‒2014

Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita työstettiin Lapissa Maaseudun arjen turvaverkostot -hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena oli luoda Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön toimintamalli. Malli olisi arjen turvaa rakentava, pysyvä ja verkostoyhteistyöhön perustuva alueellinen toimintamalli, jossa yhdistyvät poikkihallinnollisesti valtakunnallisten ja alueellisten
kehittämisohjelmien tavoitteet sekä paikalliset kehittämistarpeet. Toimintamallin avulla rakennettiin
vapaaehtoistoimijoitten, kylätoiminnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Toimintamallista pyrittiin luomaan myös muualle Suomeen siirrettävä tai muokattava toimintatapa.
Hankkeen aluksi sitoutettiin kylien yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt sekä viranomaisorganisaatiot mukaan hankkeeseen. Tavoitteena oli maaseudun asukkaiden arjen turvan lisääminen. Tämän
jälkeen kartoitettiin valtakunnalliset ohjelmat ja strategiat liittyen harvaan asutun maaseudun arjen
turvallisuuteen sekä tehtiin tarvekartoitus alueella. Kuntapilotoinnit tehtiin Posiolla ja Sallassa, jonka jälkeen Lapin toimintamalli mallinnettiin. Alueellisen sisäisen turvallisuuden toimintamallin keskeisinä elementteinä ovat arjen turvallisuuden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy, laaja-alainen
turvallisuuskäsitys, ohjelmien ja strategioiden yhteensovittaminen, paikallistason toiminnan ohjaus
ja tuki, avoin verkostoyhteistyö, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta, hankeverkosto kehittämistoiminnan resurssina, sisäinen turvallisuuden prosessin johtaminen sekä arviointi ja seuranta.
Yhteistyötä tehtiin Sisäasiainministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen kuntaliiton ja Suomen Punaisen Ristin kanssa.
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Arjen turvaa kunnissa –hanke pohjautuu Maaseudun arjen turvaverkosto –hankkeen tuloksiin, ja se
on osa paikallista sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää kuntiin laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteisyötä tehostava toimintamalli, joka lisää
arjen turvaa ja monipuolista palvelutuotantoa harvaan asutulla maaseudulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat harvaan asutun maaseudun asukkaat, kolmannen sektorin toimijat ja järjestöt maaseutualueille sekä pilottikuntien elinkeinoelämän edustajat. Hankkeen välillisinä tavoitteina on tehostaa
kuntien sisäisiä tahoja toimimaan hyvinvoinnin ja arjen turvan edistämiseksi, yksinkertaistaa kuntien
hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtamista vähentämällä erillisohjelmien ja kapea-alaisten työryhmien määrää, hyödyntää tehokkaammin olemassa olevat resurssit, muodostaa laaja-alaisia palvelukokonaisuuksia, pyrkiä siirtymään korjaavasta työstä ehkäisevään työhön. Hankeen tavoitteellisena tuloksena pilottikuntien (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Tornio, Pudasjärvi) harvaan asutuilla alueilla
toimivien järjestöjen ja elinkeinoelämän välille on syntynyt pysyvä, sopimuksiin perustuva yhteistyömalli, jossa toimijat kokevat vaikuttavuutensa, toimintaedellytystensä ja tavoitteidensa toteutumisen
parantuneen. Sen seurauksena turvallisuuden tunne harvaan asutulla maaseudulla asuvilla ihmisillä
paranee sekä hyvinvointi- ja turvallisuuspalvelujen saatavuus paranee.
Tavoitteeseen pyritään toimenpiteillä, jotka auttavat toimijoita löytämään yhteisen tavoitteen, mikä
puolestaan mahdollistaa tehokkaamman paikallisten resurssien yhteiskäytön ja edesauttaa uusien yhteistyömuotojen syntymistä. Hankkeen alussa pilottikunnissa tehtiin kartoitus, jossa selvitettiin kuntien hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön liittyvät strategiat, ohjelmat, työryhmät ja hankkeet. Kartoituksen perusteella hyvinvointi- ja turvallisuustyö on kunnissa pirstaleinen, usealla ei taholle jakautunut
kokonaisuus, jonka seurauksena olemassa olevia resursseja ei saada hyödynnettyä tehokkaasti. Hanke
rohkaisee kuntia toimenpiteisiin kuten hyvinvointikertomuksen laadintaan, kylien hyvinvointi- ja turvallisuuskartoitusten tekoon ja perustamaan kuntaan poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä hyvinvointi- ja turvallisuustyöryhmä. Jatkotoimenpiteenä aloitettiin hyvien käytäntöjen ja toimintamallien etsiminen ja kehittäminen alue- ja paikallistason toimijoitten yhteistyönä. Seuraavassa vaiheessa
toimintamalleja suunniteltiin. Toimintamallikokeilut toteutetaan kuntatasolla viidessä eri pilottikunnassa, joissa tehdään määrätietoisia toimenpiteitä kunnissa olevien resurssien parempaan hyödyntämiseen ja byrokratian vähentämiseen. Piloteissa on huomattu muun muassa että kunnat, seurakunnat
ja järjestöt tarjoavat samoja palveluita kunnan samoilla alueilla, mutta osa kunnan alueista jää ilman
kyseisiä palveluita. Suunnittelulla ja yhteistyöllä resurssien käyttöä saadaan tehostettua ja palvelut ulotettua suuremmalle joukolle.
Arjen turvaa kunnissa -malli voitti vuonna 2013 Maastrichissa Euroopan julkishallinnon instituutin
EIPA:n järjestämän kilpailun, jossa etsitään uusia innovatiivisia malleja, joilla hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpidetään olemassa olevilla ja vähenevillä resursseilla. Lisäksi toimintamalli on valittu Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun finaaliin yhteistyö-sarjassa.
Lisätietoja: Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen loppuraportti
Arjen turvaa kunnissa -hankesivutLapissa kehitetty yhteistyömalli palkittiin Euroopan parhaana
aluesarjassa (Suomen Kuntaliitto 29.11.2013)
Lapissa luotu hyvinvointimalli Euroopan paras (YLE 28.11.2013)
Lappilainen yhteistyömalli Maaseutuverkoston Parhaat Käytännöt 2014 -finaalissa (YLE 2.7.2014)
Arjen turvaa kunnissa -hanke Maaseutuverkoston sivuilla

TAATUSTI TURVASSA –huolehtiva kyläyhteisö -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE /
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä 2009‒2013

Hankkeen tavoitteena oli kylätoiminnan kehittäminen niin, että kuntien ja kylien välisellä yhteistyöllä
voitaisiin edesauttaa kylien elinvoimaisuutta. Hanke tavoitteli kylätoiminnan aktivoitumista ja suunnitelmallista, oman alueen kehittämiseen tähtäävän toiminnan syntymistä. Lisäksi hankkeen tavoitteena
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oli yhdistystietouden lisääntyminen niin, että mukaan saadaan uusia toimijoita asukastoimintaan ja
yhdistysten sekä yrittäjien välinen yhteistyö lisääntyy. Kokonaistavoitteena oli ihmisten elämänlaadun parantuminen ja maaseudun arjen turvallisuuden lisääntyminen. Hankkeen kehittämisalueet olivat: kylän peruspalvelut, kylän arjen turvallisuus, kylätoiminta ”välittäjäorganisaationa”, kylätoiminta
työllistäjänä, kylän & kunnan / muitten viranomaisten yhteistyö, kylätoiminnan sähköinen viestintä
ja kylätoiminnan käsikirja. Hankkeeseen valittiin neljä pilottikuntaa ja yksitoista pilottikyläaluetta.
Hankkeen toimintatapa perustui paljolti pilottikylien kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja kylissä järjestettyihin työpajoihin, jolloin kyläläisten oman arjen asiantuntijuus voitiin hyödyntää. Hanke järjesti seminaareja ja kylätilaisuuksia. Pilottikylät auttoivat hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelumallin kehittämisessä sekä kansalaisen käsikirjan toimintamallien luomisessa. Pilottikunnissa tehtiin yhteistyötä
arjen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvissä teemoissa, esimerkiksi Savukoskella hanke osallistui
kunnan turvallisuussuunnitelman tekoprosessiin. Kylän peruspalveluiden kartoittamista varten hankkeessa tehtiin tsekkauslista, jonka avulla voidaan kartoittaa kyläläisten palvelutarvetta sekä puutteita
ja kehittämistarpeita palveluissa. Tsekkauslista voi edetä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi,
mikäli puutteiden kehittämiset aikataulutetaan ja niille nimetään vastuutoimijat. Tsekkauslistaan liittyen hankkeessa toteutettiin kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman pikaopas. Arjen turvallisuuteen liittyen kylille on mm. perustettu naapuriapurinkejä ja tehty uudenlaista yhteistyötä. Hanke
teki kylätoiminnan käsikirjan, jonka nimi kuitenkin muotoutui Kansalaisen käsikirjaksi. Käsikirja on
sähköinen tiedosto arjen hyvinvointia ja turvallisuutta käsittelevistä asioista. Siihen on tuotu tietoa,
joka voi auttaa ihmisiä oman hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistyötä hankkeella oli mm. Aluehallintoviraston, Sisäasianministeriön, Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Suomen Punaisen Ristin ja
Kainuun Nuotta ry:n kanssa.
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tsekkauslistaa osana kyläsuunnitelmaa on käyttänyt esimerkiksi Soinilansalmen kyläyhdistys ry Leppävirralta ( Soinilansalmen kyläsuunnitelma).
Lisätietoja: TAATUSTI TURVASSA -huolehtiva kyläyhteisö -hankesivut
Taatusti turvassa -hanke Taivalkosken kylät ry:n sivuilla
Kansalaisen käsikirja (päivityksestä hankkeen jälkeen vastaa KyläHyve ry)
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tsekkauslista Kansalaisen käsikirjassa
Kylän hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma-opas
Tie turvallisempaan huomiseen -Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt (katso s. 7)

Tanssiva leipuri –hanke

Maakansan kyläyhdistys ry 2011‒2012

Tanssiva leipuri –hanke oli osa Lisää elämää kylätaloihin –koordinointihanketta. Tanssivan leipurin
tarkoitus oli lisätä alueen asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuustietoutta sekä parantaa asukkaiden
fyysistä terveyttä järjestämällä heille opetusta ja tiedotusta. Hankkeessa koulutettiin asukkaita esimerkiksi liikenteenohjaukseen. Hankkeen myötä omasta kylästä löytyy pätevöityneitä henkilöitä liikenteenohjaukseen esimerkiksi yleisötapahtumiin. Hanke myös edisti alueen asukkaiden hyvinvointia
kannustamalla heitä liikkumaan ja kehittämään omaa luovuuttaan liikkumisessa. Hanke opetti nuoria
liikkumaan tanssin keinoin ja järjesti tanssikurssin lisäksi kokkikurssin, jossa käytiin läpi terveellisen
ravitsemuksen teemoja. Alueella toimivan metsästysseuran jäsenet olivat toivoneet lihanleikkuukurssia, joka järjestettiin Tanssivan leipurin nimissä.
Lisätietoja: Maakansan kyläyhdistys -kotisivut
Tanssiva leipuri -hanke Pohjois-Kymen kasvu ry:n hankerekisterissä
Tanssiva leipuri -hanke Muuntaja -viestintähankkeen kotisivuilla
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Tämä maa ja oma koti -projekti

Pohjois-Karjalan sairaskotiyhdistys ry 2008‒2011

Projektin päätavoitteena oli luoda entistä paremmat elämisen mahdollisuudet Pohjois-Karjalan maakunnan rajaseuduilla asuville ikäihmisille. Tavoitteena oli vahvistaa alueellisia turvaverkostoja, lisätä
elämisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta omassa kylässä ja kodissa, estää ikääntyvien yksinäisyyttä
ja syrjäytymistä ja kasvattaa ihmisten yhteisöllisyyttä ja tietoutta erilaisista elämäntilanteista. Lisäksi
projekti pyrki edistämään kohderyhmän terveyttä, turvallisuuden tunnetta ja konkreettisia turvallisuustietoja ja -taitoja.
Projektin tavoitteeseen pyrittiin tukemalla ihmisten omaehtoista ja turvallista elämää omassa kodissa.
Projekti järjesti kotitukikäynteiä, teema- ja kuulemistilaisuuksia ja kurssitoimintaa. Projektissa tehtiin
kyläturvallisuuspilotti Ilomantsissa Naarvassa, Möhkössä, Kuuksenvaarassa ja Mäkikylissä. Pilotissa
toteutettiin aluksi kylien turvallisuussuunnittelupäivä, jossa luotiin lähtöasetelmat pilotoinnille. Pilotointiin osallistui neljä kylää, joissa kaikissa pidettiin kaksi kyläturvallisuusiltaa sekä tehtiin postikyselyt turvateemasta. Jokainen kylä ryhtyi näitten toimien jälkeen toimenpiteisiin esimerkiksi järjestämällä hätäensiapukursseja yhdessä projektin kanssa ja keräämällä kylän puhelinluettelon.
Projektin myötä rajaseudun asukkaiden tieto hankkeen teemoihin liittyen lisääntyi, mikä vaikutti
positiivisesti elämänlaatuun, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Projektin kautta saatiin tietoa yhteistyöverkostoille harvaan asuttujen rajaseutujen ikääntyneiden tarpeista ja ongelmista sekä vahvistettiin paikallisia turvaverkostoja kehittämällä tukihenkilötoimintaa. Kotikäyntien ja teematilaisuuksien
avulla ikäihmisten yksinäisyys- ja syrjäytymiskehitykseen voitiin puuttua. Asukkaat saivat myös tietoa heitä koskevista palveluista. Kyläyhdistysten kanssa järjestyt keskustelutilaisuudet ja tapahtumat
elvyttivät kylätoimintaa ja saattoivat eri yhdistyksiä yhteen ideoimaan yhteistoimintaa. Projekti teki
yhteistyötä esimerkiksi kuntien, kylien yhdistysten, Pohjois-Karjalan rajavartioston, Pohjois-Karjalan
sosiaaliturvayhdistyksen, Nurmeksen ystäväpysäkin ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa. Yhteistyömuotoina olivat tapahtumat, koulutukset, tiedonvälitys asiakkaille ja asiakkailta yhteistyötahoille sekä asiakkaiden ohjaaminen hankkeen tukitoimintojen piiriin.
Lisätietoja: Tämä maa ja oma koti -projektin loppurapotti
Tämä maa ja oma koti -projektin esittelydiat

VAPAA –vapaaehtoiset pakolaistyössä –hanke
Suomen Punainen Risti 2013‒2015

Hankkeen tavoitteena on rohkaista ja innostaa vapaaehtoistoimijoita vuorovaikutukseen hankealueelle muuttaneiden pakolaisten kanssa. Päämääränä on järjestää pakolaisille osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia, jotka tukevat kotoutumista ja verkostojen syntymistä uudella kotipaikkakunnalla.
Tavoitteena on vastavuoroisesti lisätä jo toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten osaamista ja valmiutta pakolaistyöhön sekä kehittää yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestötoimijoiden kanssa
pakolaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Hanke toimii 12 paikkakunnalla (esimerkiksi Kajaani, Sonkajärvi, Mäntyharju, Lahti) ja vuonna 2014 mukaan otetaan 2‒3 uutta hankepaikkakuntaa Satakunnasta.
Hanke muun muassa kouluttaa uusia vapaaehtoisia kotoutumista tukevaan toimintaan, tukee uusien
vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja yhteistyötapojen löytymisessä muiden paikkakunnan järjestötoimijoiden kanssa sekä järjestää monikulttuurista ensiaputoimintaa. Esimerkiksi Sonkajärvelle on perustettu monikulttuurinen ensiapuryhmä, jossa ensiaputaitoja harjoitellaan säännöllisesti paikkakuntalaisten toimijoiden kesken.
Lisätietoja: VAPAA -hankkeen uutiskirje
Tie turvallisempaan huomiseen -Sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt (katso s. 37)
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Suosituksia turvallisuushankkeille
Asukkaat asiantuntijoina: Kylien asukkaiden tulee saada vaikuttaa koulutussisältöihin ja aihevalintoihin.
Siksi hankkeisiin tulee jättää väljyyttä, joka mahdollistaa sopeutumisen kyläläisten tarpeisiin. Sisältötoiveita
tulee tiedustella kyläläisiltä etukäteen.
Kunta mukaan: Kyläturvallisuus on osa kunnan kokonaisturvallisuutta. Koska maaseudulla turvallisuuden tunnetta heikentää eniten pelko palveluiden heikkenemisestä, tulisi kyläturvallisuustapahtumiin saada
edustus pelastuslaitokselta ja/tai kunnan virkamiehistöstä. Kyläturvallisuussuunnitelmiin liittyvää vastavuoroisuutta tulee kehittää.
Monipuoliset tapahtumat, yksinkertaistettu turvallisuusasia: Onnistuneissa tapahtumissa turvallisuusasia
kytkeytyy laajempaan hyvinvointiteemaan ja tarjolla on muutakin kiinnostavaa ohjelmaa, kuten vaikkapa
tanssit. Vähemmän on enemmän valitessa tapahtumassa käsiteltäviä turvallisuusaiheita.
Kouriintuntuvaa tekemistä: Tapahtumissa tulee välttää esitelmöintiä ja keskittyä konkreettiseen yhdessä
tekemiseen. Opetusmateriaalin tulee olla yksinkertaista ja vuorovaikutteisuuteen ohjaavaa.
Syrjässä syrjäytyneiden muistaminen: Tapahtumien järjestämisen lisäksi tulee olla vaihtoehtoinen ja henkilökohtaisempi lähestymistapa kylätoiminnasta syrjässä olevia varten. Tällöin yhteistyön merkitys korostuu
mm. kotipalvelun ja diakonityön kanssa.
Pääsy turvallisuusverkostoon: Hankkeen päättyessä kiinnostuneille asukkaille tulisi tarjota mahdollisuus
jatkaa yhteisöllisen turvallisuustyön harrastamista. Alueella toimivien järjestöjen toimintaa tulisi esitellä mahdollisuutena osallistua kyläturvallisuuden jatkokehittämiseen.
(Laurikainen 2014.)

Turvallisuushankkeiden toimia:
- turvallisuuskävely
- alkusammutuskoulutus
- ensiapukoulutus
- kyläturvallisuussuunnitelma
- esteettömyyskartoitus
- riskikartoitus
- paikkakoordinaattien haku
- kotivara-esittely

- asumisturvallisuuskartoitukset
ja tarkastajien kouluttaminen
-naapuriapurinkien perustaminen
- kylän resurssikartoitus
- pelastussuunnitelmien teko
- mielenterveyden ensiapu 1
- kyläpuhelinluettelon teko
- kyläturvallisuuskävely

- kylän turvallisuusasioiden
yhteyshenkilön nimeäminen
- kylätalon kehittäminen
häiriöitä varten
- pelastusryhmien perustaminen
- järjestötoiminnan esittely
(esim. VAPEPA, SPR, VPK)
- opetusmateriaalit
(Laurikainen 2014.)
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7. Terveyden edistäminen kylillä
Liikuntaan, ravintoon, päihteisiin ja muuhun terveyden edistämiseen liittyvällä valistuksella on pitkät
perinteet, myös maaseudulla. Uudet mediat ja teknologiat tarjoavat entistä paremmat keinot vaikuttavaan viestintään ja laajentavat perinteistä terveyden edistämisen kenttää. Tunnetusti terveyttä pidetään yksilön hyvinvoinnin kannalta tärkeimpänä tekijänä. Terveydellä on myös sosiaalisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia, joten sillä on myös vaikutuksensa yhteisöön. Terveet yksilöt muodostavat terveen
yhteisön ja terveyden edistämistä voidaan tehdä myös yhteisöllisesti. Perinteinen kylätoiminta taipuu
innovatiivisuudessaan ja paikallisyhteisön toimintaympäristössä toimiessaan myös terveyden edistämiseen ja vapaaehtoistoimijoitten jaksamiseen tähtäävän toimintaan. Toimintaa voidaan edelleen tehostaa
lisäämällä ja tiivistämällä verkostoyhteistyötä.

Etelä-Savon miesten hyvinvointi –esiselvityshanke
Etelä-Savon liikunta ry 2013‒2014

Esiselvityshankkeen tavoitteena on valmistella miesnäkökulmainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma ja jatkohanke, joka käynnistyy esiselvityshankkeen jälkeen. Esiselvityshankkeessa tavoitteena on ideoida ja jakaa näkemyksiä miten miesten hyvinvointia Etelä-Savon alueella voidaan kohentaa. Aluksi hankkeessa kartoitetaan miesten hyvinvoinnin teemoja. Varsinaisessa
hankkeessa tavoitteena on luoda ja pilotoida toimintamalleja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn. Hankkeita on valmisteltu hyvinvointialan kehittämisrakenteen Kumppanuuspöytä –verkostossa.
Lisätietoja: Etelä-Savon miesten hyvinvointi -hankesivut
Hanke käynnistymässä miesten hyvinvoinnin edistämiseksi (Kumppanuuspöytä-hanke 12.8.2013)
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Haloo Päijät-Häme –hanke

Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli tarjota vertaistukea puhelimitse maaseudun iäkkäälle väestölle. Tavoitteena oli luoda toimiva ja koordinoitu vapaaehtoistyön Hetki puhelulle –palvelun toimintamalli, jonka
kautta voidaan tukea ikäihmisille tarjottavia palveluita ja organisoida vertaisverkostojen synty sellaisten ihmisten kesken, jotka jäävät muun vertaisverkoston ulkopuolelle. Lisäksi tavoitteena oli opastaa
ikäihmisiä nykyaikaisten viestintäkeinojen äärelle.
Hankkeen alussa tehtiin opintomatka Irlantiin, jossa oli käytössä vapaaehtoistyöhön perustuva puhelinpalvelu. Irlannin opintomatkan antia muokaten luotiin Hetki puhelulle –palvelu. Hankkeeseen
mukaan lähteneille vapaaehtoisille annettiin koulutusta vapaaehtoistyöstä. Hanke kustansi soittajille matkapuhelimet, joilla he soittivat ystäväpuheluita hankkeessa mukana olleille vanhuksille säännöllisesti ennalta sovittuina aikoina. Hankkeeseen osallistuminen vapaaehtoisille että ikäihmisille oli
maksutonta. Soittajat olivat vaitiolovelvollisia. Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi Leader-yhdistysten,
palvelukeskusten ja järjestöjen kanssa.
Hanke voitti Maaseutuverkoston Parhaat käytännöt 2012 –kilpailussa Mainio maaseutuoivallus- sarjan.
Lisätietoja: Haloo Päijät-Häme -hankesivut
Haloo Päijät-Häme -facebooksivut
Hetki puhelulle -palvelun toimintamalli Maaseutupolitiikan sivuilla
Haloo Päijät-Häme -hanke Maaseutuverkoston Parhaat Käytännöt -sivuilla
Haloo Päijät-Häme -hanke Maaseutuverkoston tietokannassa

Hyvinvointia yhdessä liikunnasta Hyrrä –hanke
Kuusamon kaupunki 2009‒2011

Hyrrä –hanke oli kuuden kunnan (Kuusamo, Haukipudas, Pudasjärvi, Posio, Taivalkoski, Utajärvi)
yhteinen kehittämis- ja yhteistyöhanke, joka tukee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan hyvinvointiohjelmaa 2007‒2017 sekä oli osa laajempaa Terveempi Pohjois-Suomi TerPS–hanketta (2009‒2011).
TerPS –hanke muodostui kuudesta osahankkeesta, joista Hyrrä –hanke oli yksi.
Hyrrä –hankkeen tavoitteena oli saada vähän liikkuvat nuoret terveysliikunnan pariin yhdistämällä nuorisokulttuurin ja liikunnan toimintamalleja. Hanke pyrki yhdessä nuorten kanssa mallintamaan nuorisolle suunnattua terveys- ja hyvinvointiviestintää. Hankkeessa laadittiin kunnissa yhdessä
nuorten kanssa nuorten terveysliikuntaohjelmat. Hankkeen päämääränä oli vahvistaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa nuorisoa koskevaan päätöksentekoon sekä luoda mahdollisuuksia ideoida ja
vaikuttaa omaa toimintaympäristöä koskeviin asioihin. Hankkeen tavoitteena oli mallintaa nuorten
kanssa toimivan verkoston poikkihallinnollinen yhteistoimintamalli, jossa viranomaisten ja järjestötoimijoitten voimavarat yhdistämällä saadaan aikaan vastuullista välittämistä ja varhaista puuttumista. Tavoitteena oli luoda kuntien toimijaverkostojen työn tueksi säännöllinen yhteinen koulutus- ja
kehittämisfoorumi.
Hankkeessa pilotoitiin useita nuorten liikunnan aktivointimalleja, joissa jokaisessa tärkeää on ollut
matala osallistumiskynnys ja nuorten aito osallisuus ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Pilotteja mallinnettiin yhdessä kunnan kanssa ja hyväksi koettuja malleja parannettiin kuntien
välisissä kehittämisseminaareissa. Hankkeessa luotiin neljä toimintamallia: työpajanuorten osallistava liikunta- ja terveysvalmennus, nuokkariliikunta, liikuntatutor-toiminta sekä matalan kynnyksen
liikunta osallistaa nuoria –toimintamalli. Toimintamalleista liikuntaturor-toiminta vakiintui osaksi
kaikkien hankealueen kuntien toimintaa kouluissa. Hankekunnissa, joissa pilotoitiin nuokkariliikuntaa, nuokkariliikunnan toimintamuoto jäi toimintaan myös hankkeen jälkeen. Myös matalan kynnyksen liikuntatoimintaa jatkettiin hankekunnissa hankkeen jälkeen. Hankkeen myötä kunnissa muo-
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dostettiin monisektoriset toimijaverkostot nuorten terveyden ja hyvinvointiteeman kehittämiseksi.
Toimijaverkostot toimivat kunnissa hankkeen ajan ja useimmissa kunnissa toiminta liitettiin hyvinvointityöryhmän tehtäväksi toiminnan vakiinnuttamiseksi.
Lisätietoja: Hyrrä -hankesivut
Hyrrä -hankkeen loppuraportti

Koko kylä tanssii –hanke

Kimolan Kyläyhdistys ry 2011 ‒2012

Hanke oli osa Lisää elämää kylätaloihin –koordinointihanketta. Koko kylä tanssii –hankkeessa järjestettiin yhdistyksen ylläpitämällä Kimolan Seuranpirtillä liikuntakursseja ja tapahtumia kaikenikäisille
lähialueen asukkaille. Hankkeen toimet sisälsivät ohjattua zumba- ja kantritanssia sekä lavatanssikurssin. Lisäksi hanke järjesti teemapäiviä, joissa oli erilaisia ja eritasoisia tanssitunteja lapsille ja aikuisille.
Hankkeen tavoitteena oli parantaa kyläläisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.
Lisätietoja: Kimolan Kyläyhdistys ry -kotisivut
Koko kylä tanssii -hanke Pohjois-Kymen Kasvu ry:n hankerekisterissä

Kulttuurinen huolenpito –kehittämishanke
Lapuan kaupunki 2012‒2014

Kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia ja kehittää toimenpiteitä terveyden edistämiseksi laaja-alaisesti. Hanke pyrki luomaa kulttuurin ja terveyden välisiä
yhteyksiä sekä ruohonjuuritason käytäntöjä, joiden toteuttamiseen osallistui laaja yhteistyöverkosto,
jonka avulla pyrittiin täsmentämään kulttuurin roolia hyvinvoinnin edistäjänä. Hankkeessa tavoitteena oli laatia suunnitelmia, malleja ja käytäntöjä kulttuuri- ja hyvinvointiteemoja hyödyntäen. Lisäksi
hankkeessa oli tavoitteena kartoittaa kulttuuriin ja terveyteen liittyvää tutkimusta sekä tehdä tutkimus
paikallisyhteisön kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä verkostoitumiseen ja hyvinvointiin.
Hanke tilasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilta raportin liittyen kulttuuriin osana terveyttä ja
hyvinvointia. Ruralia-instituutti julkaisi Kulttuurinen huolenpito – Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa –raportin, jossa esitellään kulttuurin terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä menetelmiä ja hanke-esimerkkejä kulttuurisista hyvinvointipalveluista. Raportissa Lapuan kaupungille ehdotetaan kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistämistä,
monen toimialan ja palveluiden tuottajien yhteistyötä sekä yhteistä ohjelmaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa määriteltäisiin kohderyhmät, joille tarjottaisiin terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden aktiviteetteja Lapualla sijaitsevan kulttuurikeskus Vanhan Paukun alueella. Lisäksi raportissa suositellaan järjestettäväksi monipuolisia yhteistilaisuuksia yhteisöllisyyden
vahvistamiseksi. Raportissa suositellaan yhtenä käytännön toimenpiteenä kulttuurireseptitoiminnan
aloittamista syrjäytymisen ehkäisyksi. Kulttuuriresepti voitaisiin myöntää lääkärin vastaanotolle tulevalle henkilölle, jolloin henkilö voi kohentaa hyvinvointiaan taiteen ja yhteisöllisyyden kautta. Lisäksi
raportissa ehdotetaan Lapualle yhteisötaidetapahtumien järjestämistä kuten nuorille päihteettömiä
tapahtumia ja eri ikäryhmien välistä vuorovaikutusta vahvistavaa kulttuuritoimintaa.
Lisätietoja: Lapuan lääkkeeksi esitetään kulttuurireseptiä (Ruralia-instituutti 27.3.2014)
Kulttuurinen huolenpito - Näkökulmia kulttuuristen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Lapun
kaupungissa -raportti
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Kylän sydän –hanke

Keski-Suomen Sydänpiiri ry 2013‒2014

Hankkeen päämääränä on vahvistaa maaseudun asukkaiden tieto-taitoa oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, lisätä asukkaiden turvallisuusosaamista ja valmiuksia toimia poikkeustilanteissa,
mahdollistaa asukkaille esteetön ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittää eri palveluntuottajien ja paikallisten yhdistystoimijoitten välistä yhteistyötä oman asuinalueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke
on mukana Keski-Suomessa kylätapahtumissa, joissa hanke järjestää terveysmittauksia, ohjausta, neuvontaa, alkusammutusharjoituksia, ensiapukoulutusta, elintarvikenäyttelyitä ja turvallisuusneuvontaa
asukkaille. Lisäksi hanke järjestää Sydänmerkki-yhteistyötä kyläkauppiaiden ja ruokapaikkojen kanssa,
asiantuntijaluentoja, esteettömyysneuvontaa ja -kartoituksia kylille ja kylätaloille, esteettömyystyöpajoja
maaseudulla toimiville yrityksille ja yhdistyksille. Hankeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen Pelastuslaitos ja maaseudun vapaaehtoiset ja järjestötoimijat.
Hankkeen internetsivuilta löytyy esteettömyystarkistuslista sekä apuvälineopas.
Lisätietoja: Kylän sydän -hankesivut
Kylän sydän -hanke Keski-Suomen maaseudun hankerekisterissä

KyläSportti –hanke
Villages on Move -hanke

Etelä-Savon Liikunta ry 2008‒2009, 2011‒2014

Kyläsportti –hankkeessa kehitettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueen kuntien ja kylien
liikuntamahdollisuuksia ja –palveluita, jotka lisäsivät alueen asukkaiden liikunnan harrastamismahdollisuuksia. Alueelle kehitettiin pilottikylien verkosto, jossa kehitettiin kylien liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi alueelle perustettiin uusia lasten ja nuorten liikuntaryhmiä sekä kannustettiin lapsia ja
nuoria liikkumaan. Tavoitteena oli saada kyliin uusia liikunta ja harrasteryhmiä, joihin kaikenikäiset
kyläläiset voivat osallistua. Tavoitteena olivat monipuoliset liikuntatapahtumat, ohjaajakoulutukset
kylillä ja kunnissa sekä yhteistyön kehittäminen urheiluseurojen ja kuntien välillä.
Villages on Move –hankkeessa jatkettiin ja kehitettiin kyläsporttitoimintaa myös kansainväliseen
suuntaan, sillä hanketta toteutettiin yhdessä virolaisten kumppaneiden kanssa. Hankkeen tavoitteena
oli edistää maaseudulla asuvien nuorten kansainvälistä osaamista, mitä edistettiin ryhmävaihdoilla
Viron hankekumppanin kanssa. Hankkeessa toteutettiin ja kehitettiin Etelä-Savon alueella kylien ja
seurojen kanssa yhteistyössä liikuntatapahtumia, liikunnan ohjaajakoulutuksia, liikuntatuokioita,
sporttivaunu- ja sporttiapteekki-toimintaa sekä opastusta uusien lajien osalta.
Lisätietoja: Etelä-Savon Liikunta ry -kotisivut
Kyläsportti -hanke Piällysmies ry:n hankerekisterissä
Kyläsportti -hanke Maaseutuverkoston sivuilla
Villages on Move -hankesivut
Villages on Move -hanke Maaseutukuriirin sivuilla

Kylät liikkeelle –hanke

Kainuun Liikunta ry 2009‒2011

Hankkeet tavoitteena oli kehittää ja monipuolistaa kyläläisille suunnattuja liikuntapalveluja sekä tarjota virike- ja tapahtumakonsultointia. Liikuntapalvelujen toteuttamisessa korostetiin kyläläisten omaa
aktiivisuutta ja sitoutumista. Yhteistyötä tehtiin etenkin kyläyhdistysten kanssa. Hankkeessa järjestettiin erilaisia tapahtumia, joista osa keskittyi puhtaasti liikuntaan (esim. patikkaretki, laturetki) ja osassa liikunta oli osana laajempaa kokonaisuutta. Kylissä järjestettiin myös liikuntavankkuritapahtumia,
joissa tehtiin kehonkoostumusmittauksia, lihaskuntotestejä, annettiin liikunta- ja ravitsemisneuvontaa, pidettiin lajiesittelyjä ja joillakin kylillä tehtiin myös verensokerin ja verenpaineen mittausta yh-
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teistyökumppaneitten toteuttamana. Aikuisille järjestettiin esimerkiksi hiihtokoulu, lapsille ja nuorille
järjestettiin liikuntatapahtumia, kerhotoimintaa ja teemapäiviä.
Hanke tuotti kuntopiirimateriaalia (kortteja kuvin ja ohjein), joitten avulla kylillä, joilla ei omaa jumpparyhmää ohjaajapulan vuoksi, voidaan pitää jumppia omatoimisesti. Ainakin kaksi kylää perusti oman
jumpparyhmän korttien avulla ja aiemmin pyörineissä ryhmissä kortit otettiin ohjauksen tueksi.
Lisätietoja: Kainuun Liikunta ry -toimintakertomus 2010 (katso s. 31)

Kylät liikkeelle –hanke

Leppävirran Viri ry 2009‒2010

Hankkeen tavoitteena oli elävöittää kylien liikunta- ja harrastustoimintaa Leppävirran, Suonenjoen
ja Rautalammin alueella. Hanke pyrki tavoittamaan 400 lasta sekä löytämään kyliltä ohjaajaksi henkilöitä, jotka jatkaisivat liikuntatoiminnan järjestämistä hankkeen loputtua. Aikuisliikunnan saralla
tavoitteena oli saada kolme uutta harrasteliikuntaryhmää hankealueen kyliin.
Hanke järjesti liikuntakerhotoimintaa ja kylätapahtumia, joitten avulla pyrittiin lisäämään perheen aktiivisuutta lasten harrastuksen tukemiseksi sekä lisäämään yhteisöllisyyttä kylissä. Tietoa liikuntakerhotoiminnasta levitettiin kylien ja kyläyhdistysten avainhenkilöitten kautta sekä hankevetäjän pitämien
kouluvierailujen avulla. Liikuntakerhoja mainostettiin myös alueen paikallislehdissä. Kerhoissa lapset
tutustuivat eri peleihin, yleisurheiluun ja kisailuun esimerkiksi kylien välisissä jalka- ja pesäpalloturnauksissa. Aikuisille järjestettiin harrastepesistoimintaa, jota ohjattiin talkoovoimin. Kyläyhdistysten ja
urheiluseurojen kanssa järjestettiin yhdessä liikunnallisia kylätapahtumia. Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat mm. Rautalammin Urheilijat, Suonenjoen Vasama ja Leppävirran Lions Club ry.
Lisätietoja: Kylät liikkeelle -hankesivut

Lakeuden Elämysliikunta ry

Seinäjoen seudulla toimiva Lakeuden Elämysliikunta ry:n tarkoituksena on edistää elämyksellisen liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä edistää luontoon ja elämysliikuntaan kohdistuvaa tutkimusta.
Lisäksi yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueen luonnon-, ympäristön- ja
maisemansuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu valistus- ja neuvontatoiminta kokouksissa ja tilaisuuksissa sekä tiedotuksen ja julkaisutoiminnan kautta. Yhdistys järjestää yleisöretkiä luontoon, jolloin retkillä annetaan havainto-opetusta luonnosta. Lisäksi yhdistys
kehittää Seinäjoen ja Ilmajoen alueella sijaitsevia elämysliikuntareittejä ympäristöineen sekä huolehtii
kuntien kanssa tehtävillä sopimuksilla reittien kunnossapidosta.
Yhdistys on toteuttanut hankkeita liittyen elämysliikuntaan. Hankkeissa on muuan muassa kartoitettu
uusia mahdollisia liikuntareittejä ja niiden varrella olevia elämys- ja muinaiskohteita. Yhdistyksen
kautta on rakennettu sotilasesterata, joka toimii muun muassa pelastusviranomaisten, urheiluseurojen, partiolaisten ja koululaisten liikuntapaikkana. Hanketoiminnalla on edistetty myös pyöräilyreittien kehittämistä työmatkaliikenteelle sopivammaksi.
Lisätietoja: Lakeuden Elämysliikunta ry -kotisivut
Lakeuden elämysliikuntaportaali

LiiKe –Liikunnasta elinvoimaa maaseudulle –hanke
Kainuun Liikunta ry 2013‒2014

Hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueella ja tätä kautta lisätä maaseudun elinvoimaisuutta. Tavoitteena on seuratoiminnan elinvoimaisuuden lisääntyminen. Tavoitteena on saada
mukaan uusia toimijoita, luoda yhteistyöverkostoja sekä lisätä käytännön yhteistyötä paikallisesti ja
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seutukunnallisesti. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuu 15‒20 seuraa / liikuntaa järjestävää
yhdistystä ja yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeessa tehdään seurakohtainen kehittämistarpeiden kartoitus hankkeeseen osallistuville seuroille. Tämän jälkeen voidaan seuralle tehdä
kehittämissuunnitelma, johon voivat kuulua erilaisia toimenpiteitä kuten seurakonsultointi, teemapäivät ja valmennukset. Lisäksi alueen lapsille ja nuorille on tehty kuntakohtaiset liikuntakyselyt, joissa
selvitettiin liikuntaharrastuksia ja –toiveita.
Lisätietoja: LiiKe -hankesivut

Liikkeellä Luonnostaan –kehittämishanke
Härkätien 4H-yhdistys ry 2008‒2010

Hankkeen päätavoitteena oli auttaa nuoria ja heidän perheitään löytämään liikkumisen mahdollisuuksia lähiympäristöstä ja tutustuttaa uusiin liikkumista lisääviin lajeihin, minkä kautta liikkumisaktiivisuutta ja viihtyvyyttä omalla kotiseudulla voidaan lisätä. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tuoda
esille terveellisen ruokavalion merkitystä hyvinvoinnin ja terveellisen elämän osana, mitä tuetaan seurantaohjelman avulla. Seurantaohjelma koostui seurantakorteista ja –päiväkirjoista.
Hanke järjesti liikunta- ja ravitsemusaiheista neuvontaa sekä tapahtumia, joissa osallistujat pystyivät
tutustumaan uusin liikuntalajeihin. Lisäksi hanke panosti omien retkien ruokailuihin ja eväisiin, jotka
olivat ravitsemussuositusten mukaisia. Hanke jakoi liikunta- ja ruokapäiväkirjoja sekä kuntokortteja,
joilla ihmiset voivat seurata liikkumistaan ja syömistään. Hankkeen toimesta perustettiin liikunnallisia kerhoja. Hanke teki laajaa yhteistyötä yhdistysten, yritysten, kuntien, koulujen ja yksityishenkilöitten kanssa. Hanke lisäsi yritysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä paikallisesti ja seudullisesti etenkin liikunnallista toimintaa ja kokkaustoimintaa järjestävien tahojen välillä. Yhteistyöstä muodostui
hankkeen aikana pysyvää toimintaa, joka jatkuu myös hankkeen jälkeen. Hanke aktivoi yhdistyksiä
uudenlaiseen toimintaan, lisäsi toimintaa ja yhteistyötä, innosti aikuisia osallistumaan vapaaehtoistyöhön ja aktivoi nuoria ideoimaan omaa toimintaa.
Lisätietoja: Liikkeellä Luonnostaan -hankesivut

Lujita luusi liikkumalla! –KKI –liikuntakampanja
Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset ry 2013

Kampanjan tavoitteena oli opastaa ja kannustaa kyläläisiä edistämään luustoterveyttä säännöllisen
terveysliikunnan ja ravitsemusneuvonnan kautta. Kampanja painotti tarkoituksenmukaista, mutta
turvallista liikuntaa luuston haurastumisen ehkäisemiksi ja hallitsemiseksi sekä terveyttä edistävän
ruokavalion, kalsiumin ja D-vitamiinin merkitystä luustoterveydelle.
Kampanjan tavoitteena oli saada mukaan 10 jäsenkylää tai –seutua, joille pidetään liikunta- ja ravitsemusluento sekä avustetaan ohjatun liikuntapiirin tai –tapahtuman järjestämisessä (50-100 €:n toiminta-avustus). Kampanjaan osallistuttiin Liiku luut lujiksi –korteilla, joihin merkattiin liikuntasuoritukset ja ravintotottumukset.
Lisätietoja: Lujita luusi liikkumalla -esittelydiat

Maakunta liikkumaan Maali –hanke

Pohjois-Karjalan Liikunta Pokali ry 2011‒2013

Hankkeen laajana päämääränä oli ”Maakunta liikkumaan – aktiivinen, vireä ja vetovoimainen Pohjois-Karjala”. Päämäärän nähtiin koostuvan innokkaista paikallistoimijoista, joita yhteistyöverkostot tukevat, laadukkaista paikallisista liikuntapalveluista, arki- ja hyötyliikunnan lisäämisestä sekä maakunnan vetovoimaisista
liikunta- ja urheilutapahtumista. Hanke jakautui kolmeen toimintakokonaisuuteen: seuratoiminnan elinvoimaisuus, liikunta- urheilutapahtumamatkailu ja maakuntaliiton liikunta- ja urheilustrategian koordinointi.
Jokainen toimintakokonaisuus sisälsi eri toimenpiteitä kokonaisuuden tavoitteen täyttymiseksi.
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Maakunnan urheilu- ja liikuntaseuratoiminnan elinvoimaisuutta hanke pyrki edistämään seura-arjessa jaksamisen ja seuratoiminnan kehittämisen kautta. Hanke pyrki herättelemään seuratoimijoissa
intoa, rempseyttä ja rentoa tekemisen meininkiä, joka tarttuisi laajempaan joukkoon. Seurojen elinvoimaisuutta edistettiin myös benchmarking-toiminnan kautta, jolloin seuratoimijat jakoivat hyvä
käytäntöjä toisilleen. Lisäksi hanke edisti julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyötä niin,
että käyttäjien toiveet palveluiden suhteen täyttyisivät. Hanke myös edisti uusien liikuntaan ja urheiluun liittyvien hankkeiden syntymistä.
Liikunta- ja urheilutapahtumamatkailua hankkeessa edistettiin kartoittamalla tapahtumien kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia järjestää uusia liikuntaan ja urheiluun liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Kartoituksen pohjalta paikalliset seurat pystyivät tekemään omia toimenpidelinjauksia toiminnalleen. Lisäksi
maakuntaan pyrittiin saamaan uusia urheilu- ja liikuntatapahtumia ja tilaisuuksia, joiden järjestämisessä
lajiliitot ja paikalliset toimijat tekivät yhteistyötä. Hanke suunnitteli ja toteutti vuosittaisen Koli 347 –Liikunnan iloa –vaellustapahtuman yhdessä Kolin matkailuyhdistyksen kanssa. Liikunta- ja urheilustrategian
koordinointiin liittyen hankkeelle kuului edunvalvontatyö niin, että jokaisessa maakunnan kunnassa on liikuntastrategia tai liikunnan kehittämisohjelma. Hanke järjesti maakunnallisia foorumeita, joissa levitettiin
valtakunnallisia ja maakunnallisia hyviä käytäntöjä sekä luotiin eri toimijoiden verkostoja. Lisäksi hanke
tiedotti hankkeen omista toimenpiteistä ja verkostojen hyvistä käytännöistä.
Lisätietoja: Maali -hankesivut
Koli347 -tapahtumasivut

Naisten hyvinvointipäivät Ruskolla – hanke

Ruskon Maa- ja kotitalousnaiset ry 2011‒2013
Hankkeen tavoitteena oli järjestää vuosittaiset Naisten hyvinvointipäivät, joissa ohjelmassa oli hyvinvointiluentoja, luomutietoiskuja, lähiruokamaistiaisia, liikuntatunneille osallistumista, hemmotteluhoitojen kokeilua ja verkostoitumista. Tapahtuma oli järjestetty jo kerran ennen hanketta. Tapahtuman oli tarkoitus toimia ruskolaisten ja lähikuntien naisten hyvinvointifoorumina. Tavoitteena oli
luoda tilaisuudesta hyvinvointia edistävä vuosittainen tapahtuma, jossa kunnan paikalliset yhdistykset
ja yhteisöt ovat mukana edistämässä kuntalaisten hyvinvointia.
Tapahtuma on järjestetty myös hankkeen jälkeen. Vuonna 2014 tapahtuma järjestettiin neljättä kertaa.
Lisätietoja: Naisten hyvinvointipäivät -Facebook-sivut
Naisten hyvinvointipäivät Ruskolla -hanke Varsin Hyvä ry:n hankerekisterissä

Palvelukumppanuus yhdistyksen ja kunnan välillä
liikuntapalveluiden tuottamisessa
Someron Liikunta ry ja Someron kaupunki

Someron kaupunki on ulkoistanut liikuntatoimensa Someron liikunta ry:lle, jonka jäsenenä ovat
somerolaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä Someron kaupunki. Someron liikunta ry on perustettu
vuonna 1995 yhdessä kaupungin ja liikuntaseurojen kanssa. Yhdistys vastaa kokonaan kaupungin
liikuntapalvelujen tuottamisesta sekä muun muassa liikuntapaikkojen ja uimahallin hoidosta ja latuverkostosta. Kaupunki suorittaa kuukausittain tuen Someron Liikunta ry:lle, joka saa myös omia
tuloja esimerkiksi uimahallin lipputuloista ja osallistumismaksuista. Somerolaisilta seuroilta Someron
liikunta ry ei pääsääntöisesti peri liikuntapaikkamaksuja.
Someron kaupunki on saman mallin mukaan ulkoistanut myös kulttuuritoiminnan.
Lisätietoja: Someron Liikunta ry -kotisivut
Someron kaupunki -vapaa-aikapalvelut
Someron Liikunta ry -esittelydiat
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Valtimon Vasama ry ja Valtimon kunta

Valtimon kunta ostaa liikuntapalvelut Valtimon Vasamalta. Vuosittain solmitaan ostopalvelusopimus,
jossa määritellään palvelut, jotka kuuluvat sopimuksen piiriin. Kunnan tekninen toimi vastaa liikuntapaikkojen huollosta ja kunnossapidosta sekä vapaa-aikapalvelut vastaa välineiden ja kaluston hankinnasta ja liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakamisesta.
Lisätietoja: Valtimon Vasama ry -kotisivut
Valtimon kunta -vapaa-aikapalvelut

Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry (POKO)

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen liikunta-, virkistys- ja kulttuuritoimintaa alueen asukkaille. Yhdistyksellä on toimivat yhteistyökäytännöt Jyväskylän kaupungin liikunta- ja vanhuspalvelujen
kanssa. Nuorisotoiminnan osalta POKO tekee yhteistyötä Jyväskylän seudun 4H-yhdistyksen kanssa.
Yhdistys tarjoaa alueen kylien asukkaille erilaisia liikuntaryhmiä Tikkalan koulun liikuntasalissa.
Ryhmiä on kaikenikäisille kyläläisille. Ryhmiä ohjaavat liikuntaharrastuksista kiinnostuneet kyläiset
vertaisohjaajaperiaatteella. Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat vertaisohjaajille koulutusta ja opastusta sekä vastaa liikuntatilojen vuokrista. Yhdistys järjestää vuosittain muutaman liikuntatapahtuman ja teemapäivän liittyen liikuntaan ja ulkoiluun.
Yhdistys tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen kanssa ennaltaehkäisevän kerhotoiminnan muodossa. Alueella toimiva Pohjoisten kylien Virtapiiri tarjoaa ikäihmisille vertaisohjattua ryhmätoimintaa. Virtapiiri kokoontuu viikoittain koululla tai retkeillen lähialueella. Koululla osallistujilla
on mahdollisuus ruokailuun ja kahvitteluun. Virtapiiri on tehnyt myös yhteisretkiä koululaisten kanssa.
Koulun läheisyydessä sijaitsee lähiliikuntapaikka, joka on kaupungin omistuksessa. Yhdistys huolehtii kenttäalueen, kuntopolun, ladun ja jääkiekkokaukalon ylläpidosta. Lisäksi yhdistys on toteuttanut
lähiapukokeilun, jota hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Kokeilu toteutettiin syksyllä 2013, jolloin kokeiluun palkattiin kaksi lähityöntekijää kartoittamaan alueen asukkaiden avun tarpeita sekä auttamaan heitä kotitöissä. Yhdistys jatkoi kokeilua vuoden loppuun, jonka jälkeen työntekijät siirtyivät
HetiAvuks-osuuskunnan jäseniksi.
Lisätietoja: Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry -kotisivut
Poko liikuttaa kesällä ja talvella sisällä ja ulkona -esite Keski-Suomen Maaseudun sivuilla
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Varsin hyviä koppeja ja rajaleikkureita –hanke
Varsinais-Suomen Pesis ry 2012‒2014

Hankkeen tavoitteena oli lisätä lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden liikunnallista elämäntapaa ja vuorovaikutusta perinteitä ja yhteisöllisyyttä korostaen. Hanke pyrki tuottamaan hankealueelle uusia liikuntapalvelumuotoja kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja auttamaan paikallisia toimijoita luomaan
alueelle pysyvää kuntarajat ylittävää liikunnallista yhteistoimintaa elvyttämällä pesäpallotoimintaa.
Hankkeella oli kolme erillistavoitetta: 1) lasten ja perheiden vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluiden lisääminen, 2) liikunnallisen elämäntavan lisääminen esi- ja alakouluikäisille lapsille ja 3) leirien järjestäminen perheyhteisöille. Hankkeen puitteissa järjestettiin pesiskouluja lapsille, nuorisopesistoimintaa nuorille sekä vapaapesistoimintaa esimerkiksi kylä- ja asukasyhdistyksille ja muille järjestöille.
Vapaapesistoiminnassa yhtenä tärkeänä piirteenä oli kuntarajat ylittävä ulottuvuus, ja sen myötä järjestettiin muun muassa vapaapesisturnauksia.
Lisätietoja: Varsin hyviä koppeja ja rajaleikkureita -hankesivut
Varsin hyviä koppeja ja rajaleikkureita -facebooksivut
Varsin hyviä koppeja ja rajaleikkureita -hanke Varsin Hyvä ry:n hankerekisterissä

VerkkoPuntari eHealt –hanke
VerkkoPuntari eHealt –jatkohanke

Satakunnan Sydänpiiri ry 2011‒2014, 2014‒2015

Hankkeiden tavoitteena on luoda pysyvä ja kustannustehokas sekä ekologinen tapata ohjata ja toteuttaa painonhallintaryhmiä. Ensimmäisessä hankkeessa kehitettiin Verkkopuntari-verkkoalusta, jossa terveydenhuollon ammattilaiset ovat ohjaajina verkkopainonhallintakurssilla painonhallintaryhmille. Verkkoryhmät
ovat vaihtoehto perinteisille ryhmätapaamisille. Ryhmissä perehdytään terveyttä edistäviin elämäntapoihin
verkkomateriaalin, henkilökohtaisen ohjauksen ja ryhmätuen avulla. Verkkopuntariryhmissä ohjauksen
painopiste on pysyvissä elämäntapamuutoksissa positiivisella otteella. Jatkohankkeessa Verkkopuntari –
palvelua kehitetään esimerkiksi kääntämällä se myös ruotsin kielelle sekä markkinoimalla palvelua.
Verkkopuntarissa terveydenhuollon ammattilaiset suorittavat ensin kahdeksan tunnin mittaisen koulutuksen, jossa perehdytään painonhallintaohjaustyökalun käyttöön, ryhmän perustamiseen ja ohjaamiseen. Koulutuksen jälkeen ohjaaja kokoaa oman ryhmän ja ostaa oikeudet verkkoryhmän perustamiseen Satakunnan Sydänpiiriltä. Ryhmän työskentely alkaa yhteisellä aloitustapaamisella, jossa
harjoitellaan verkkoalustan käyttöä ja keskustellaan painonhallinnasta. Tämän jälkeen usean viikon
ajan painonhallintaryhmä toimii verkossa ja viikoittain alustalle aukeaa uusi teema painonhallintaan
liittyen. Osallistujilla on mahdollisuus myös keskustella keskenään ja ohjaajan kanssa Verkkopuntarissa. Lisäksi voidaan järjestää välitapaamisia kasvokkain. Noin pari kuukautta aloittamisen jälkeen
aktiivinen verkkovaihe päättyy ja seurantatapaamisia voidaan sopia esimerkiksi kolmen ja kuuden
kuukauden päähän.
Painonhallintaohjausyhdistys palkitsi työkalun vuoden 2011 painonhallintaohjaustekona.
Lisätietoja: Verkkopuntari eHealt -hankesivut
Verkkopuntari
Verkkopuntari-malli Innokylässä
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Vilima - Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa
ja kylätaloilla -hanke
Kainuun Liikunta ry 2012‒2013

Vilima-hankkeen tavoitteena oli tuottaa ryhmäliikuntapalveluja ja henkilökohtaista liikunta- ja
ravitsemusneuvontaa
syrjäseuduille internetin
välityksellä. Hankkeessa
liikuntapalveluja
tuotettiin Kajaanista käsin
Kainuun syrjäkylille ja
kylätaloihin
yhteisenä
toimintana ja yksittäisiin
koteihin henkilökohtaisena neuvontana. Ryhmäliikuntapalveluissa
mukana oli kolme kylää,
joille järjestettiin kolme
verkkojumppaa viikossa.
Verkkoyhteys jumppaohKainuun Liikunta ry on järjestänyt ryhmäliikuntaa kylillä netin kautta. jaajan ja jumpparyhmien välille muodostettiin
Skype-palvelun kautta. Koko hankkeen aikana jumppiin osallistui noin 750 henkilöä. Lisäksi hanke järjesti
verkkovälitteistä, henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Mukaan ilmoittautui noin 60 henkilöä, joiden kanssa neuvontoja tehtiin 1-6 kappaletta henkilöä kohti. Neuvontaan liittyen hanke järjesti myös
kehonkoostumismittauksia.
Lisätietoja: Vilima -esittelydiat
Vilima -hanke Liikuntatieteellisen seuran hankerekisterissä

WAU! –Hyvinvointia liikunnan avulla Leader-hanke
WAU ry 2013‒2014

Hankkeessa oli tavoitteena perustaa uusia matalankynnyksen liikuntaryhmiä Raaseporin ja Kirkkonummen kyläalueitten lapsille ja nuorille. Toimintaa oli tarkoitus järjestää myös yleisinä loma-aikoina,
millä voidaan kaventaa lasten ja vanhempien loma-aikojen eroavaisuuksista johtuvia haasteita. Lisäksi
tavoitteena oli rakentaa yhteistyötä alueen muiden järjestöjen kanssa, jotta erilaisia paikallisia järjestötoiminnan mahdollisuuksia saadaan esiteltyä lapsille ja nuorille. Hankkeen matalan kynnyksen liikuntakerhot järjestettiin kouluilla lasten koulupäivän päätyttyä. Yhteistyötä liikuntakerhojen osalta tehtiin
Raaseporin kaupungin sekä Inkoon ja Kirkkonummen kuntien sivistysosastojen kanssa. Osallistujille
maksuttoman ju-jutsu ryhmän osalta yhteistyötä tehtiin Raaseporin kaupungin nuorisotoimen kanssa.
Lisätietoja: WAU ry:n LEADER -hankesivut
WAU! ry- kotisivut
WAU ry:n LEADER -hanke Pomoväst rf:n hankerekisterissä
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8. Viihtyisä ja turvallinen
kyläympäristö
Miellyttävä asuinympäristö on yksi viihtyvyyden kulmakivi, jonka kautta asukkaiden elämänlaatu ja
hyvinvointi paranevat. Asuin- ja luonnonympäristöstä huolehtimisen kautta viihtyvyys ja turvallisuus
lisääntyvät. Kyläympäristö muodostaa osan kylän identiteetistä, ympäristö on yhteisöllisen identiteetin
fyysinen osatekijä. Kyläympäristön kunnostaminen on yhteisöllistä toimintaa ja se voi aktivoida uusia
toimijoita mukaan kylän yhteisen hyvän säilyttämiseen. Kylän menneisyys, tapahtumat ja kulttuuri voi
ilmentyä kylän maisemissa ja ympäristössä, jolloin ympäristöstä huolehtiminen on myös kylän kulttuurista ja historiasta huolehtimista. Kylän paikat voivat tarjota mahdollisuuksia kylämatkailun ja tapahtumajärjestämisen kehittämiseen. Kunnostamistoimet voivat myös lisätä olemassa olevien rakennusten
ja muun infran hyötykäyttöä. Huolehtiminen luonnonympäristöstä voi lisätä harrastusmahdollisuuksia
kylissä. Viihtyisä kyläympäristö on kylän paras käyntikortti, myös uusien asukkaiden houkuttelussa.

Omasta kylästä voi kertoa tienvarsikylteillä.Tervetuloa meidän kylään!

Jämsänjoki Virtaa! –hanke

Arvenmäki-Asemamäki asukasyhdistys ry 2010‒2012
Hankkeen tavoitteena oli koota yhteen Jämsänjoen jokivarren asukkaat, yhdistykset, yritykset ja muut
toimijat kehittämän jokiympäristöä ja sen virkistys- ja matkailukäyttöä. Tavoitteena oli luoda elävä
jokivarsi, joka tarjoaa ympärivuotisesti mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon, virkistäytymiseen ja
kulttuurielämyksiin. Lisäksi hanke pyrki lisäämään paikallisten ja matkailijoiden kiinnostusta jokea
kohtaan muun muassa tapahtuma- ja toimintakulttuuria luomalla. Tavoitteena oli luoda pohja jokivarren aktiiviselle hyödyntämiselle ja jatkuvalle, kestävälle käytölle.
Hankkeessa koottiin jokivarren keskeiset toimijat mukaan hankkeen toteutukseen. Hanke järjesti yleisö- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena oli luoda pysyvää yhteistoimintaa alueen toimijoiden välille. Hankkeen alussa kartoitettiin asukkaiden ja toimijoiden tarpeita muun muassa palvelui-
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den osalta. Hankkeen aikana koottiin tietoa Jämsänjoesta. Teemoina olivat muun muassa jokiluonto,
historia, kulttuuri, perinteet ja modernit ilmiöt. Tiedon pohjalta koottiin myös tapahtumasisältöjä,
luentoja, työnäytöksiä, tapahtumia, uusia tuotteita, koulutuksia ja teemareittejä. Hankkeen puitteissa
koottiin myös vuosittainen jokivarren tapahtumakalenteri, joka sisältää alueen tapahtumat ja järjestäjät. Lisäksi hanke kokosi yhteen jokivarren käyntikohteet ja nähtävyydet sekä pohti näiden paikkojen kehittämistä. Jokivarren kohteisiin järjestettiin opastettuja luontoretkiä ja kierroksia. Yhteistyössä
kansalaisopiston kanssa hanke toteutti Varrella Virran –luentosarjan jokivarren historiasta ja yrittäjien
kanssa toteutettiin joenrantazumbaa. Hanke teki myös maisemanhoitotöitä muun muassa torjumalla
vieraslajeja ja siistimällä ympäristöä. Hanke selvitti maisemanhoidolliset ja muut kunnostustarpeet
sekä laati niistä maisemanhoitosuunnitelman. Hanke kehitti Jämsän luontokohteiden kohdekortit
sekä tuotti oppimateriaalia koulujen ympäristökasvatusta varten.
Hanke voitti Maaseutuverkoston Parhaat Käytännöt 2012 –kilpailun paikallisteko-sarjan.
Lisätietoja: Jämsänjoki Virtaa! -hanke Maaseutuverkoston sivuilla
Jämsänjoki Virtaa! -hanke Maaseutuverkoston tietokannassa

Kauhavalainen kylämaisema –hanke
Härmänmaan 4H-yhdistys ry 2010‒2013

Hankkeen tavoitteena oli innostaa kyliä maisemasuunnitteluun ja –hoitoon sekä kiinnittämään huomiota ympäristöön. Hankkeen keskipisteenä olivat kylien keskeiset maisemat, arvokohteet ja niiden
hoito. Yhteistyössä kyläyhdistysten, maanomistajien ja asukkaiden kanssa hanke pyrki tunnistamaan
kylien ympäristöarvot ja kohteet, jotka kaipaavat hoitoa. Hankkeen tavoitteena oli tukea kylien houkuttelevuutta, elinvoimaa ja viihtyvyyttä asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä. Hanketta toteutettiin yhteistyössä kaupungin kanssa Alahärmän, Ylihärmän, Kauhavan ja Kortesjärven alueilla.
Hankkeessa tehtiin maisemanhoitosuunnitelmia ja annettiin neuvontaa kylien tarpeita vastaamaan.
Suunnitelmia tehtiin koko kylän raitille mutta myös pienemmille kohteille kuten uimarannoille, ulkoilureiteille ja kylätalojen ympäristöille. Hankkeessa oli mukana kolmetoista kylää, mutta hanke järjesti
myös kaikille avoimia tilaisuuksia, luentoja ja kursseja maisemanhoitoon liittyen. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi innostaa alueen asukkaita ympäristön havainnoimiseen ja hoitoon. Hanke järjesti teematapahtumia kyläläisten perehdyttämiseksi maisemanhoitoon. Luentoja oli muun muassa niittyjen ja
kosteikkojen perustamisesta. Hanke perusti myös oman pienen koeniityn.
Lisätietoja: Kauhavalainen kylämaisema -hankesivut

Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan – hanke
Kitinojan Kyläseura ry 20 2012‒2013

Hankkeen tavoitteena oli pohjalaisen perinnerakentamisen edellytysten parantaminen ja Kitinojan
perinnekylämallin toteuttamisen edistäminen. Päämääränä lisäksi oli perinnerakentamistiedon lisääminen ja jakaminen sekä pohjalaisen talon ja perinneasumisen markkinointi. Alueen vetovoimaisuuden kannalta paikallinen historia, kulttuuri, rakennusperinne ja arvokas kulttuurimaisema
toimivat omaperäisenä imagoresurssina alueelle. Hanke pyrki edistämään maankäyttösuunnitelman
laatimista alueelle, joka on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen maisema-alue. Maankäyttösuunnitelman avulla alueella voitaisiin vaalia ja edistää perinteistä kylämiljöötä, jossa on otettu
huomioon esimerkiksi rakennuspaikka maaston muotojen, ilmansuuntien ja kulkuväylien suunnan
mukaan. Hanke pyrki määrittelemään paikallisen rakentamisen tavan ja ominaispiirteet, joiden kautta
alueen ylistarolaista luonnetta haluttiin säilyttää ja vahvistaa. Tavoitteena oli laatia alueelle rakennusjärjestys ja rakennustapaohjeet, jotka muodostavat alueelle yhtenäisen rakennuskokonaisuuden yksilölliset variaatiot hyväksyen. Rakennustapaohjeiden tarkoitus oli tukea markkinoinnin kohdistamista
kohderyhmälle, joka arvostaa kulttuuriympäristöjä, perinteistä rakentamistapaa ja mahdollisuutta
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muuttaa kaupunkikeskuksen lähellä sijaitsevaan yksilölliseen maaseutumiljööseen. Tavoitteena oli,
että hankkeen myötä Kitinojan kylään saadaan uusia asukkaita, luodaan perinteistä kylämiljöötä, turvataan kylän palveluita ja pyritään hyödyntämään alueen asukkaiden osaamista yrittäjyyden ja kylän
kehittämisen aineksina.
Hankkeen myötä kylän yhteistyöverkosto ja vuorovaikutus tiivistyi, monipuolistui ja vahvistui etenkin kaupungin viranomaisten, pohjalaisen perinnerakentamisen asiantuntijoiden ja alan yrittäjien
suuntaan. Hanke tuotti yhteistyössä kaupungin ja arkkitehtitoimiston kanssa Kitinojan perinnekylän
rakennustapaohjeiston. Yhteistyössä Halkosaaren kylän kanssa kylälle luotiin internetissä toimivat
interaktiiviset paikallissanomat, joissa toimittajina ovat kyläyhdistysten toimijat ja edustajat sekä yksittäiset muut kirjoittajat. Sanomissa julkaistaan alueita koskevia juttuja, kutsuja, tiedotteita ja uutisia.
Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan -hanke oli finalistina ehdolla vuoden paikallisteoksi Maaseutuverkoston Parhaat Käytännöt 2012 -kilpailussa. Hanke voitti Keskipohjola-komitean Keskipohjolan temaattisen kulttuuripalkinnon vuonna 2014.
Lisätietoja: Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan -hankeen blogi
Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan -hanke Maaseutuverkoston sivuilla
Koto eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan -hanke Maaseutuverkoston tietokannassa

KOTOPESÄ –Maaseutuasumisen messutapahtuma
Järviseudulla 2014 –hanke
Aisapari ry 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun ja kylien markkinointia sekä luoda maaseutuasumisen
tapahtumakokonaisuus. Tapahtumien tarkoituksena on esitellä kylien asumismahdollisuuksia ja kyliä
laadukkaina ja monipuolisina elinympäristöinä. Lisäksi hanke pyrkii tapahtumien yhteissuunnittelun
ja -toteutuksen kautta lisäämään kylien sisäistä ja välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä kokoamaan tietoa maaseudun asukkaiden ja kyliin muuttajien käyttöön. Tavoitteena on kehittää tulomuuttajaa palveleva Tervetuloa meidän kylään! -toimintamalli.
Hankkeen alussa mukaan haettiin kyliä, jotka olivat kiinnostuneita oman kylän kehittämisestä ja
markkinoinnista. Hanke auttoi tunnistamaan ja määrittelemään kylän vetovoimatekijät, minkä kautta kylälle laadittiin messutapahtumaohjelmaa. Kylät tuottivat oman messutapahtuman ja materiaalit,
mutta hanke tuki kyliä kesätapahtumien markkinoinnissa ja suunnittelussa. Hanke myös markkinoi
kyliä omissa tapahtumissaan. Hankkeen aikana kylät tai kyläryhmät saavat luotua tulomuuttajaa ja
markkinointia palvelevan toimintamallin sekä palvelukatalogin. Hankkeen päätapahtuma oli kesällä
2014 järjestettävä maaseutuasumisen tapahtumasarja, Tähtikyläkiertue, jota toteutettiin eri puolella
Järviseutua (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli). Tapahtumasarjassa esiteltiin kylien laadukkaita asumis- ja elinympäristöjä palveluineen. Hankkeen myötä Järviseudun alueelle on luotu tähtikyläverkosto, joka koostuu alueen aktiivista kylistä. Tavoitteena on, että kyläverkosto jatkaa yhteistyötä
myös hankkeen päättymisen jälkeen. Yhteistyömuotoina voivat olla muun muassa yhteismarkkinointi
ja palvelujen kehittäminen.
Lisätietoja: KOTOPESÄ -Maaseutuasumisen messutapahtuma Järviseudulla 2014 -hankesivut
KOTOPESÄ -Maaseutuasumisen messutapahtuma Järviseudulla 2014- hankkeen esittelydiat
KOTOPESÄ -Maaseutuasumisen messutapahtuma Järviseudulla 2014 -esite
Järviseudun tähtikyläverkosto
Tulomuuttajan palvelumalli
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Kyläkiekka

Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys ry

Koivulahden kylässä Tuusniemellä sijaitsee kaikille avoin, kyltein opastettu reitti, jonka varrella voi
tutustua kylän maisemiin ja historiaan. Kyläkiekka –reitti on pituudeltaan 3,3 kilometriä. Enin osa
reitistä kulkee maantietä, mutta noin kilometri reitistä kulkee opastettua luontopolkua pitkin. Reitin
varrella näkee esimerkiksi kylämaisemia, myllyn ja myllykosken, laidunmetsää ja Naavasenjoen. Reitin varrella Koivulahdessa on myös kota, venelaituri ja uimaranta. Satunnaisesti Kyläkiekan voi kiertää
myös opastetusti.
Lisätietoja: Tuusjärvi-Hiidenlahti kyläyhdistys -kotisivut
Kyläkiekka -esite

Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta
–pilottihanke
Pidä Lappi Siistinä ry 2010

Hankkeen tavoitteena oli tehdä selvityksiä käytöstä poistuneista, maastossa olevista aitamateriaaleista
ja saada kuva minkä verran käytöstä poistettuja aitamateriaaleja maastossa ylipäätään on. Lisäksi hanke pyrki selvittämään aitamateriaalien poiskeräämiseen liittyvät oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset kuten aitojen keruutahot, aitojen omistuksen ja maastossa liikkumisen kysymykset. Hankkeessa
tehtiin lisäksi keruukokeilu kahdella paikkakunnalla kahden eri paliskunnan alueella. Hankkeen kokonaistavoitteena oli kohentaa poronhoitoalueen ympäristön tilaa, turvata sen maine matkailullisesti
hyvänä alueena sekä pitää huolta ympäristön tilasta ja turvallisuudesta.
Hankkeen alussa toteutettiin kysely 56 paliskunnalle, sadalle maanviljelijälle, Metsähallitukselle ja
Metsäntutkimuslaitokselle. Kyselyssä selvitettiin muun muassa käytöstä poistuneiden aitojen määrää
ja ideoita miten keruun voisi suorittaa. Hankkeen aikana kokeiltiin aitamateriaalien keruuta kahden
paliskunnan alueella ja selvitettiin mahdollisuuksia esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen
keruussa. Hankkeen keruukokeilun aikana aitamateriaaleja keräsi yhteensä kuusi työntekijää kahden
kuukauden aikana noin 95 kilometrin matkalta. Aitojen keruukustannukset vaihtelivat 400‒2500 €/
km välillä. Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi Paliskuntain yhdistyksen, paliskuntien, MTK:n, Lapin
kylätoiminnan ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.
Lisätietoja: Pidä Lappi Siistinä ry -hankesivut
Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta -pilottihankkeen loppuraportti

Maisemat Ruotuun –hanke

Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus 2011‒2014

Hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristöille sekä hyödyntää Natura 2000 –alueita maaseutu- ja matkailuelinkeinojen toimintaympäristönä. Hanketta toteutetaan Etelä- ja Keski-Lapin kunnissa ja Kainuussa. Hankkeessa kartoitetaan arvokkaita maisema-alueita,
joiden arvo perustuu viljelymaisemaan ja kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon. Hankkeeseen
mukana oleville kohteille laaditaan hoitosuunnitelmat ja rahoitusmallit, haetaan yhteistyökumppanit
ja toteutetaan alkukunnostus, jonka jälkeen hoito tapahtuu laiduntamalla ja niittämällä.
Hankkeessa neuvotaan maanomistajia, viljelijöitä, matkailuyrittäjiä, kyläyhdistyksiä ja muita paikallisia toimijoita perinnemaisemien hoidossa. Hankkeen tavoitteena on lisätä koko kylän viihtyisyyttä
ja vetovoimaa matkailuympäristöinä. Hanke esimerkiksi järjesti kesällä 2014 haastekampanjan, jossa
kaikki hankealueen kylät haastettiin mukaan maisemanhoitotalkoisiin. Kampanjaan osallistui lähes
viisikymmentä kylää. Hanke kustansi kampanjakylien talkoolaisten vakuutukset ja kahvitukset sekä
osallistui talkoissa käytettyjen koneiden polttoainekustannuksiin. Lisäksi hanke järjestää teemapäiviä,
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kyläkävelyitä ja talkoita yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pro
Agria / Maa- ja kotitalousnaisten, paikallisten yhdistysten, viljelijöiden ja maisemapalveluja tarjoavien
yritysten kanssa. Lisäksi maakuntien välisen yhteistyön kautta voidaan levittää hyviä käytäntöjä matkailun, maisemanhoidon ja luonnonsuojelun yhdistämisestä.
Lisätietoja: Maisemat Ruotuun -hankesivut
Maisemat Ruotuun -facebooksivut
Lapin ja Kainuun maisemat

Matka kylämaisemaan –hanke

Pro Agria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset ry 2012‒2014

Hankkeen tavoitteena on luoda hankealueen kuuteen pilottikylään edellytyksiä kylämatkailulle tekemällä maisemasta ja luonnosta vetovoimatekijä. Hanke kartoittaa hankekylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet ja kartoituksen pohjalta toteutetaan esimerkiksi kyläiltoja, kyläkävelyitä, maisemanhoitosuunnitelmia ja -talkoita. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan kyliin kylä- ja maisemapolkuja
ja kylätapahtumia.
Lisätietoja: Matka kylämaisemaan -hankesivut

Onni kutsuu kylään –maaseutuasumisen tiedonvälityshanke

Satakuntaliitto, Turun yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea 2010‒2014

Hankkeen päämääränä oli edistää maallemuuttoa ja maaseutuasumista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, minkä kautta tuettiin maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeessa pyrittiin edistämään
maaseudun vajaakäyttöisten kiinteistöjen ja yhteistilojen monipuolista käyttöä. Lisäksi hanke tarjosi
apua maallemuuttoa harkitseville sekä kunnille ja kylille, jotka kaipasivat uusia asukkaita. Kunnille
ja kylille hanke tarjosi tukea maallemuuttoa edistävään markkinointiin ja palvelujen kehittämiseen.
Lisäksi hanke tuki kuntien ja kylien välistä yhteistyötä. Hankkeessa tehtiin tiedostusta muun muassa
maaseutuasumisesta sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maaseutualueista ja kylistä. Hanke kehitti
maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja osaamista kylien kehittämiseksi ja profiloimiseksi. Lisäksi hanke järjesti tilaisuuksia, koulutuksia ja opintomatkoja sekä osallistui messuille ja tapahtumiin. Hankkeessa luotiin muun muassa markkinoinnin tarkastuslista kylätaloille.
Onni kutsuu kylään –hankkeen ja SataKylät ry:n yhteinen Avoimet kylät –päivä sai Kuntaliiton Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa kunniamaininnan vuonna 2014.
Lisätietoja: Onni kutsuu kylään -hankesivut
Onni kutsuu kylään -hanke Satakuntaliiton sivuilla
Onni kutsuu kylään -facebooksivut

Venesjärvi –Tie uusiin koteihin –hanke
Venesjärven kyläyhdistys ry 2011‒2013

Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa Venesjärven tyhjät talot ja myyntiin tulevat tontit sekä markkinoida niitä potentiaalisille tulomuuttajille, etenkin lapsiperheille. Hankkeen alussa lähetettiin kirjeet alueen kaikille maanomistajille ja tyhjillään olevien talojen omistajille, joiden osoitteet löydettiin.
Kylän tyhjät kiinteistöt ja tontit kartoitettiin ja laitettiin mahdollisuuksien mukaan myyntiin. Ennen
myyntiin laittoa tontit ja kiinteistöt siistittiin ennen esittelyä. Hankkeen aikana uusia tontteja laitettiin
myyntiin 19 kappaletta. Tontteja markkinoitiin lehdissä ja tapahtumissa sekä tontti- ja kyläesitteen
kautta. Kyläyhdistyksen kotisivut uusittiin ja sinne luotiin markkinapaikka taloille ja tonteille. Lisäksi hankkeessa tehtiin Venesjärven kylästä ja palveluista esittelydvd, jota jaettiin kylään muuttaneille
starttipaketissa, joka sisälsi tietoa kylästä ja palveluista. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin mieskalenteri
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ja kylän infokyltti. Hankkeen myötä Venejärvelle rakennettiin useita omakotitaloja ja kylän asukasmäärä nousi huomattavasti.
Venejärven kyläyhdistyksen johtokunnan tehtävät on jaettu eri toimialoittain niin, että jokaisella toimialalla on nimetty vastaava.
Lisätietoja: Venesjärvi -kotisivut
Leader-hanke lähti käyntiin (Venesjärven kyläsanomat huhtikuu 2011, katso s. 2)
Venesjärvellä työstetään tonttimyyntiä ja mieskalenteria (Satasilta 20.6.2011)
Kylien kimppa aikaansaa enemmän meteteliä (Satasilta 6.3.2012)

VITAL –hanke

Vihtijärven kyläyhdistys ry 2013‒2014

Hankkeen tavoitteena on löytää metropolialueen läheisyyteen sopiva maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli, jota pystyttäisiin mahdollisesti soveltamaan myös alueen muissa kylissä. Vihtijärven kylämalliin otetaan soveltuvilta osin mallia kansainvälisten ja kansallisten maaseutumaisten kylien esimerkeistä. Tavoitteena on, että asunto- ja työpaikka-alueet sekä palvelutoiminnat sopivat maalaismaisemaan
ja maaseudun elinkeinoihin muodostaen vetovoimaisen asumis- ja elämisympäristön. Lisäksi hanke
pyrkii etsimään uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle. Tavoitteena on kylän paikallishallinnon ja
kunnan yhteistyö, joka on pysyvää ja säännönmukaista. Yhteistyössä voidaan käyttää esimerkiksi vakituista kyläkoordinaattoria. Hankkeen lähtökohtina ovat luonnonläheisyys, toimiva yhdyskuntakokonaisuus sekä tasokas, ympäristöystävällinen ja energiatehokas rakentaminen, joka sopii maaseudulle. Hanke
pyrkii luomaan kylämallin, josta on hyötyä myös viranomaisten aluekehittämisessä.
Hankkeen aluksi teetätettiin alueen tarvekartoitus, jossa selvitettiin kylän kehittämisen lähtökohdat,
mahdollisuudet ja reunaehdot. Kartoituksessa selvitettiin muun muassa alueen kaavoitustilanne, maanomistus, maankäytön reunaehdot, pohjavesialueet ja väestötiedot. Kartoitusta seurasivat luontoselvitys,
historia- ja maisemaselvitys sekä selvitys rakennuspaikoista. Selvitysten avulla selvitetään alueen rakentamisen potentiaali. Alueen asukkaiden mielipiteitä kylän tulevaisuuden maisemasta kysyttiin karttakyselyn avulla. Internetissä tehtyyn karttakyselyyn jokainen pystyi helposti merkitsemään oman mielipiteen
alueen tulevaisuuden kuvasta. Palvelussa kartalle pystyi merkkaamaan erityiset paikat (hienot maisemat,
rauniot, lähteet, hienot puut ja kivet, munaisiin aikoihin liittyvät paikat) sekä kommentoimaan omia
ja myös toisten merkintöjä. Lisäksi palvelussa pystyi merkitsemään kartalle mahdolliset tulevaisuuden
asuinalueet ja –paikat olemassa olevien alueiden lisäksi sekä muun kehittämisen paikat kuten senioritalot, kaupat, parturit, torit, työpaikka-alueet, puutarhatuotantoalueet ja ulkoilualueet. Karttapalvelu oli
mielipidekysely alueen asukkaille, joten sillä ei ollut juridista merkitystä. Palvelun avulla pyrittiin kokoamaan asukkaiden näkemykset, toiveet ja unelmat alueen tulevaisuudesta.
Lisätietoja: VITAL -hankesivut

Yhteiset jätevedet –hanke
Someron kaupunki 2010‒2011

Hankkeen tavoitteena oli jätevesien käsittelyn edistäminen Someron alueella. Hankkeessa edistettiin
haja-asutusalueiden asukkaiden yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta jätevesiasioissa. Lisäksi pyrittiin edistämään jätevesien käsittelyä asetuksen vaatimalle tasolle etenkin kyläyhteisöissä ja ranta-alueilla. Tavoitteena oli lisätä asukkaiden tietämystä asiasta ja edistää osuuskuntien perustamista ja muita yhteistyöverkostoja. Hanke järjesti kyläiltoja, joissa esiteltiin jätevesilainsäädäntöön tulevat muutokset ja nostettiin
ajatus kylän yhteistoiminnasta jätevesiasioihin liittyen. Hanke järjesti myös yleisöseminaareja sekä kiinteistökohtaista neuvontaa. Hanke teki yhteistyötä esimerkiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Someron Vesiensuojeluyhdistys ry:n sekä paikallisten kyläyhdistysten ja vesiosuuskuntien kanssa.
Lisätietoja: Yhteiset jätevedet -hankesivut
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9. Yhdistyskoulutukset ja
yhdistystoimijoiden hyvinvointi
Vapaaehtoistoiminta perustuu siihen, että se antaa ihmiselle enemmän kuin kuluttaa. Erityisesti yhdistystoiminnan ja hankkeiden vetovastuussa olevien vapaaehtoispanos saattaa muodostua kohtuuttoman
suureksi, mistä seuraa toimijoiden väsyminen sekä toiminnan ja toimimattomuuden vuoristorata. Aktiivisuus kasaantuu muutamalle aktiivitoimijalle, joiden jaksamisen vähentyessä myös toiminta vähenee.
Paikalliskehittämisessä on aina huolehdittava riittävästä tehtävien jaosta, vertaistuesta ja jaksamisen
huolehtimisesta. Kehittämällä yhdistyksen sisäistä työnjakoa ja jakamalla vastuita voidaan lisätä vapaaehtoistoimijoiden jaksamista. Tueksi yhdistyksille järjestetään eri tahojen järjestämiä koulutuksia,
joissa käydään läpi esimerkiksi yhdistyksen perustoimia, verotusta ja sisäistä ja ulkoista viestintää. Maaseudunkehittäjätahot tarjoavat myös tukeaan esimerkiksi kyläsuunnitteluun ja tiedottamiseen liittyvissä
asioissa. Tämän lisäksi yhdistyksille tulisi olla tarjolla ulkopuolista tukea yhdistyksen sukupolvenvaihdos-prosessiin. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta tulee löytyä tehtäviä, joista myös nuoret voivat ottaa
vastuu ja näin päästä sisään vapaaehtoistoimintaan.
Vapaaehtoistoiminta vaatii toimijoilta käytännön tekemisen lisäksi kykyä tunnistaa ja huomioida hiljaisempien toimijoitten mielipiteet ja toimintatavat. Aktiivisten toimijoiden innostus ei saa peittää alleen
muiden toimijoiden näkemyksiä ja piilevää aktiivisuutta. Aktiivitoimijoiden aktiivisuuden pitäisi innostaa
myös muita ihmisiä vapaaehtoistoimintaan, ei pelottaa tai lytätä uusien toimijoiden kiinnostusta vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Yhdistysten kannattaa aika-ajoin pohtia oman yhdistyksen toimintatapoja, kehittää toimintaa uusia toimijoita houkuttelevaksi ja kokeilla uusia yhteistyömalleja. Vertaisoppiminen yhdistysten välillä ja ulkopuolisen kehittäjän hyödyntäminen voivat luoda yhdistyksen toiminnalle uusia uria.

Pohjois-Karjalan Järjestöpäivillä yhdistystoimijoiden koulutus-ja virkistystoiminta
on yhdistettynä.
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Kyläisännöitsijä –hanke

Joensuun Seudun Leader ry 2009‒2012

Hankkeen päämääränä oli kylien yhteistyöverkostojen kehittäminen, kylien vetovoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyisyyden lisääminen Liperin, Outokummun ja Polvijärven alueilla. Lisäksi
hankkeen tavoitteena oli kyläsuunnitelmissa ilmenneiden asioiden toteuttamisen edistäminen, kylien
avustaminen liittyen muun muassa hanketoimintaan ja tiedottamiseen sekä tulomuuton edistäminen.
Hanke järjesti kyläkierroksia, joissa tarkoituksena oli tiedottaa hankkeesta, selvittää hanke-alueen kylien ajankohtaiset asiat, edistää kehittämisideoiden toteuttamista sekä lisätä kylien välistä sekä kylän
ja kunnan yhteistyötä. Hanke antoi hankeneuvontaa kylille sekä järjesti koulutuksia ja opintomatkoja.
Hankkeen myötä muutamassa kylässä kartoitettiin myytävät kiinteistöt, joita mainostettiin kylien ja
kunnan kotisivuilla. Hanke teki yhteistyötä muun muassa Maaseudun Sivistysliiton ja Pohjois-Karjalan kylät ry:n kanssa.
Lisätietoja: Kyläisännöitsijä -hanke loppuraportti
Kyläisännöitsijä -blogi

Kylätoimintapassi –koulutusta kylille –hanke
Varsinais-Suomen Kylät ry 2006‒2007

Kylätoimintapassi –koulutushankkeen tavoitteena oli lisätä kylätoimintaosaamista yhdentoista kunnan alueella pilottiluonteisesti. Aluksi hankkeessa kartoitettiin kylien tarpeet, joita lähdettiin kehittämään kylätoiminnan kiertokoulussa. Kiertokoulut olivat ilta- tai viikonloppuaikaan järjestettäviä
tilaisuuksia, joissa aiheina olivat muun muassa tiedottaminen, asukashankinta, jätevesiratkaisut, tapahtumajärjestäminen, ympäristönhoito, kyläsuunnittelu, maankäyttö, kulttuuri ja perinne. Kiertokouluissa aiheita työstettiin eteenpäin. Tavoitteena oli saada mukaan kyliä ja yhdistyksiä, ei niinkään
yksittäisiä yhdistysaktiiveja. Tavoitteena oli saada kylä tai yhdistys sitoutumaan, että ainakin yksi
yhteisön jäsen on mukana kussakin kiertokoulutilaisuudessa, jolloin osaamista ja työnjakoa voitiin
hajauttaa yhteisön sisällä. Koulutuksen läpikäynyt yhteisö sai Kylätoimintapassin osoitukseksi kylältä
löytyvästä osaamisesta. Kiertokouluissa käytetyistä materiaaleista koostettiin kylätoiminnan opetuskansio. Kiertokoulujen kautta myös kylän yhteisöjen vuorovaikutus lisääntyi.
Lisätietoja: Kylätoimintapassi -hankesivut
Kylätoimintapassi -tietoa

Kylä välittää –alueiden välinen hanke

Päijät-Hämeen koulutuskonserni KY / Koulutuskeskus Salpaus 2009‒2012

Kylä välittää –hankkeen tavoitteena oli parantaa haja-asutusalueitten ja taajamien kylien ja kyläläisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia osallistua lähidemokratiaan. Tavoitteena oli, että kylät osallistuisivat lähidemokratian suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää maaseutua
laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi asuin-, työ- ja vapaa-ajan ympäristöksi. Hankkeen tavoitteena oli lisätä asukkaiden kansalaistoimintavalmiuksia sekä valmiuksia yrittämiseen ja työllistymiseen. Neljän
alueen yhteistyöhankkeena hanke pyrki lisäämään verkostoitumista, oppimista, ideoiden ja hyvien
käytäntöjen leviämistä. Hanke jakautui osa-hankkeisiin, joita toteuttivat Päijät-Hämeen Kylät ry, Varsinais-Suomen Kylät ry, Västnylands Byar r.f. – Länsi-Uudenmaan Kylät ry ja Hämeen Kylät ry.
Hankkeessa laadittiin kyläsuunnitelmia ja paikallistoimintaohjelmia sekä pyrittiin lisäämään järjestöjen,
kuntien ja viranomaisten yhteistyötä esimerkiksi aktivointikäyntien ja seminaarien avulla. Hanke järjesti useita seminaareja, luentoja ja yleisötilaisuuksia sekä kävi opintomatkoilla Suomessa ja ulkomailla.
Hanke teki yhteistyötä muun muassa kuntien, LEADER-toimijoitten, maakuntaliittojen, yhdistysten, oppilaitosten ja muitten hankkeitten kanssa. Hankkeessa tehtiin 35 kyläsuunnitelmaa ja maakunnallisissa
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osa-hankkeissa 45 suunnitelmaa. Hankkeessa tehtiin opintomatkoja myös ulkomaille. Hanke järjesti asiantuntijaseminaarin / -työpajan, jossa analysoitiin kyläsuunnittelumalleja ja pohdittiin kyläsuunnittelun
tuotteistamista. Asiantuntijaseminaarin tuloksena englanninkieliset kyläsuunnittelupelikortit käännettiin suomen- ja ruotsinkielille. Kestävä kylä-suunnittelukorttien rinnalle tehtiin myös opaskirja kyläsuunnittelijoille. Hankkeessa kehiteltiin uusia välineitä kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön edistämiseksi. Esimerkiksi neljässä kunnassa hanke oli mukana luomassa kylien neuvottelukuntia ja Lohjalla
hanke oli mukana kuntaliitoksiin liittyvässä maaseutuvaikutusten arviointiprosessissa. Lähidemokratiaan liittyen hanke teki myös opintomatkoja sekä järjesti seminaareja.
Lisätietoja: Kylä välittää -hankesivut
Kylä välittää -hanke Hämeen Kylät ry:n sivuilla
Kylä välittää -hanke Päijät-Hämeen Kylät ry:n sivuilla
KYlä välittää -hanke Länsi-Uudenmaan Kylät ry:n sivuilla
Kylä välittää -hanke Varsinais-Suomen Kylät ry:n tiedote
Kestävä kylä -kyläsuunnittelusivut
Kylä välittää -loppuraportti

Laatua! –työkaluja parempaan yhdistystoimintaan –hanke
Varsinais-Suomen Kylät ry 2014

Laatua! –hankkeen tavoitteena on kehittää hankkeessa mukana olevien yhdistysten toimintaa jäsenten
odotuksien mukaiseksi, lisätä yhdistysten jäsenmäärää, vakauttaa yhdistystaloutta, lisätä jäsenten viihtyvyyttä yhdistyksissä ja turvata yhdistyksien tulevaisuutta. Hankkeessa mukana olevilta yhdistyksiltä
kysytään muun muassa ”Mikä on yhdistyksen tarkoitus ja mihin toiminnalla pyritään?” ja ”Miten
yhdistys voisi olla dynaamisempi, päämäärätietoisempi ja houkuttelevampi?” Käymällä läpi yhdistyksen toimintaa osallistujille muodostuu käsitys siitä missä asioissa on suurimmat osaamisen puutteet
ja mitkä asiat yhdistyksessä osataan hyvin. Näistä hankkeen aikana nousseista teemoista järjestetään
koulutustilaisuuksia. Teemoina voivat olla muun muassa yhdistyksen talous, kansalaisvaikuttaminen,
markkinointi, hanketoiminta, yhdistystoiminnan dynamiikka ja yhteistyön tekeminen muiden järjestöjen kanssa. Hanke toimii viiden kunnan alueella.
Lisätietoja: Laatua! -hankesivut
Laatua! -hanketietoa

Laiffia landella –koulutushanke

Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluejärjestö ry 2010‒2014

Koulutushankkeen päämääränä oli edesauttaa maaseudun ihmisiä kantamaan vastuuta paikallisyhteisön hyvinvoinnista sekä tekemään töitä hyvinvoinnin eteen. Lisäksi tavoitteena oli innostaa maaseudun asukkaita ja yhdistystoimijoita nostamaan toiminta uusille tasoille. Hankkeessa järjestettiin
lähiopetuspäiviä, joissa oli koulutusta, asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä ja tehtäviä. Tämän lisäksi oli
etäopetusta ja koulutusmatkoja. Koulutusteemoja olivat muun muassa yhdistystoiminnan perusteet,
tiedottaminen ja tiedottamisvalmiuksien kehittäminen, tapahtumatuottaminen ja markkinointi, varainhankinta ja verotus, yhteisösuunnittelun kehittäminen sekä kuntakumppanuus.
Laiffia landella –koulutushanke oli Osaava paikallistekijä –pilottihankkeen Pohjois-Karjalan versio.
Lisätietoja: Laiffia landella -hankesivut
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Maakaista –tiedotushanke

Joensuun seudun Leader-yhdistys ry, osatoteuttaja Maaseudun Sivistysliiton
Pohjois-Karjalan aluejärjestö 2011‒

Maakaista-hankkeessa tuotetaan tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta PohjoisKarjalan alueella. Hankkeessa tiedotetaan Pohjois-Karjalan maaseutuohjelman toimista, mahdollisuuksista sekä muista maaseudun mielenkiintoisista ilmiöistä. Hankkeessa tuotettiin maakaista.
fi-sivu, jonne kootaan juttuja ja tiedotteita ajankohtaisista aiheista kuten maaseutuyrittämisestä, kylätoiminnasta ja –suunnitelmista sekä maaseutututkimuksesta. Hankkeen kautta tiedotetaan myös
mediaa sekä tehdään kuntakierros, jonka tarkoituksena on tiedottaa maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista. Maakaistan tavoitteena on kertoa maaseudusta ihmisläheisesti, hauskasti ja kansantajuisesti. Tavoitteena on lisätä ja edistää avoimuutta tiedottamisen kautta. Tiedottamisen lisäksi hankkeen kautta eri sektoreiden maaseututoimijoiden yhteistyö on lisääntynyt.
Lisätietoja: Maakaista -kotisivut

Maaseutukuriiri –Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke

Etelä-Savon ELY-keskus, Veej´jakaja ry, Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry 2012‒2014

Viestintähankkeen tavoitteena on keskitetysti raportoida etenkin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Lisäksi hankkeen kautta viestitään paikallisista ja alueellista kehittämistoimista sekä
ELY-keskuksen ja muiden eteläsavolaisten toimintaryhmien maaseudun kehittämisen rahoituksesta.
Hanke tuottaa myös etukäteistietoa tulevan ohjelmakauden painopisteistä ja valmisteluun liittyvistä
asioista. Hankkeessa luodaan maaseututoimijoiden tiedotusyhteistyön toimintamalli, jossa hyödynnetään nykyaikaisia viestintäkanavia. Hanke julkaisee vuosittain tiedotuslehden ja muutoin aineistoa
tuotetaan maaseutukuriiri.fi-sivuston kautta.
Lisätietoja: Maaseutukuriiri -kotisivut
Maaseutukuriiri -blogspotsivut
Maaseutukuriiri -facebooksivut

Nuorten koulutus NuKo –hanke

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 2011‒2013

Koulutushankkeen tavoitteena oli koulutuksen kautta antaa yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille valmiuksia uuden harrasteryhmän kokoamiseen tai olemassa olevan ryhmän kehittämiseen. Päämääränä oli lisätä Seinäjoen seutukunnan nuorten yhteisöllisyyttä, saada nuoret innostumaan oman kylän
kehittämisestä ja harrastusmahdollisuuksien lisäämisestä sekä lisätä nuorten tietoisuutta kansainvälisen
toiminnan mahdollisuuksista. Hanke pyrki saamaan mukaan aikuistukihenkilöitä nuorten ryhmiin. Tukihenkilö toimi ryhmän kehittäjänä ja tukijana ottaen huomioon nuorten omat mielipiteet.
Hanke järjesti nuorille koulutusta muun muassa projektitoiminnasta, toiminnasta vaihtelevissa tiloissa, tiedotuksesta ja viestinnästä, esiintymistaidoista, tapahtumajärjestämisestä, hätäensiavusta ja
kansainvälisestä toiminnasta. Koulutuksien kesto vaihteli 3‒12 tunnin välillä. Koulutuksia muokattiin
osallistujien tarpeiden mukaan. Koulutukset olivat osallistuville nuorille maksuttomia ja osallistujat
saivat koulutuksesta todistuksen.
Lisätietoja: Nuorten koulutus NuKo -hankesivut
Nuorten koulutus NuKo -hanke-esite
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Omalla kylällä –hanke

Kaakkois-Suomen 4H-piiri 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa 60 kylän tarpeet ja etsiä 15‒24-vuotiaita nuoria, jotka halusivat vaikuttaa oman kylän toimintaan ja asuinympäristön viihtyvyyteen. Hankkeen kautta nuoret pääsivät ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan omia kyläsuunnitelmia. Nuorilla oli myös mahdollisuus järjestää ideoimiaan tapahtumia kuten kyläfestarit tai toimintaillat. Lisäksi hanke auttoi nuoria työllistymään
omalla kylällä. Hanke pyrki luomaan verkoston yhdistyksien, seurojen ja kylillä toimivien yritysten välillä niin, että nuoret voisivat työllistyä omalle kylällä. Hanke myös tuki kylien yhdistysten jo olemassa olevaa nuorisotoimintaa. Tavoitteena oli myös kannustaa ja ohjata nuoria mukaan kylien palvelutoimintaan
luomalla nuorille työpaikkoja omalla kylällä. Tätä kautta myös palvelun tarvitsijat hyötyivät toiminnasta.
Lisätietoja: Omalla kylällä -hankesivut

Yhdistystoiminnassa tulisi olla tilaa myös lapsille ja nuorille.

Osaava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti –hanke
Satakylät ry 2012‒2014

Hanke järjestää kaksipäiväisiä koulutuksia kerran kuussa viikonloppuisin. Koulutukset ovat tarkoitettuja hankkeessa mukana oleville noin 30 kurssilaisille, mutta osa koulutuksista järjestetään avoimina
yleisötilaisuuksina, jolloin myös muilla kuin hankkeen kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Koulutuksissa aiheina ovat mm. lähidemokratia, kylätoiminta kuntaliitospaineissa, kylien
ja kunnan suhde, maaseutuasuminen ja kaavoitus, kylämarkkinointi ja –matkailu, kylämaisema ja
ympäristö, kyläisännyys ja –emännyys sekä sopimuksellisuus.
Lisätietoja: Osaava paikalliskehittäjäkoulutus Spurtti -hankesivut
Spurtti -esittelydiat
Spurtti -hanke SPR:n sivuilla

Osaava paikallistekijä –pilottihanke
Keski-Suomen Kylät ry 2009‒2011

Hankkeen tavoitteena oli lisätä erityisesti Äänekosken ja Jämsän maaseutualueiden elämänlaatua ja
monipuolistaa maaseudun elinkeinoelämää koulutuksen ja tiedottamisen kautta. Tavoitteena oli tuottaa koulutustilaisuuksia ja -materiaalia paikallistoimijoiden osaamisen lisäämiseksi erityisesti Ääne-
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kosken ja Jämsän seuduilla. Päämääränä oli, että hankkeeseen osallistuneet paikallistoimijat osaavat
toimia kylä- ja asukasyhdistyksissään innostavina yhteistyönjohtajina, tietävät yhdistystoiminnan perusteet ja vaikutusmahdollisuudet omassa kunnassa ja osaavat tehdä yhdistykselle suunnitelman ja
kehittämishankkeen. Tavoitteena oli, että hankkeessa mukana olevat kylä- ja asukasyhdistykset saavat
päivitetyn kyläsuunnitelman sekä innostuneen, innostavan ja toimivan hallituksen.
Hankkeessa järjestettiin koulutuksia muun muassa kyläpäällikkyyteen, vaikuttamiseen, kyläkehittämiseen, yhdistystoiminnan perusteisiin sekä kyläsuunnitelmiin ja –projekteihin liittyen. Koulutuksen
opetus tapahtui pienryhmissä, joka mahdollisti vertaistoiminnan. Koulutus järjestettiin lähi-, etä- ja
itseopiskeluna. Koulutuspäiviin oli ennakkotehtävä tai soveltamistehtävä, joka liittyi koulutuksessa
käsiteltävien asioiden käytännön toteutukseen. Lisäksi hanke järjesti koulutusmatkoja ja seminaareja,
joiden aihepiirit täydensivät koulutuksia. Koulutusta toteutettiin yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa, mutta yhteistyötä hanke teki myös muiden toimijoiden kanssa.
Koulutushankkeen mallia mukautettiin Pohjois-Savoon ja –Karjalaan. Maaseudun Sivistysliitto toteutti Pohjois-Karjalassa Laiffia landella –hankkeen (2010‒2014) ja Pohjois-Savossa Osaavat paikallistekijät –hankkeen (2010‒2012).
Lisätietoja: Osaava paikallistekijä -hankesivut
Osaava paikallistekijä -loppuraportti

Osaavat paikallistekijät –hanke
Maaseudun Sivistysliitto ry 2010‒2012

Aktivointi- ja valmennushankkeen tavoitteena oli innostaa maaseudun asukkaita toimimaan oman
kylän yhdistyksissä ja auttaa paikallisia toimijoita nostamaan toiminta uusille tasoille. Lisäksi hanke tarjosi apua toimijoille, jotka tahtoivat kehittää yhteistyötä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Hanke avusti kylän kehittämissuunnitelmien päivityksessä ja laadinnassa. Lisäksi hanke järjesti kylien
toimijoille koulutusta kylien tarpeiden mukaan. Valmennuksissa teemoina olivat muun muassa yhdistystoiminnan perusteet, varainhankinta, verotus, hallitustyö, tiedotus ja markkinointi, sopimuksellisuus ja kuntakumppanuus, kyläsuunnittelu ja kylien nettisivujen tekeminen.
Lisätietoja: Osaavat paikallistekijät -hankkeen koulutus kylien toimijoille
Kyläkompassi -facebooksivut

PAKKI –työkaluja paikallisten yhdistysten ympäristötyöhön –hanke
VALONIA –Varsinais-Suomen kestävän kehityksen
ja energia-asioiden palvelukeskus 2012

PAKKI –hanke toimi jatkohankkeena Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi –hankkeelle (2009‒2011). PAKKI –hankkeen tavoitteena oli lisätä paikallisten järjestöjen ympäristökasvatuksen osaamista menetelmähankkeessa ilmenneiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tavoitteena oli elinvoimaistaa järjestötoimintaa, lisätä lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta sekä lisätä
yhdistysten ympäristövastuullisuutta. Hanke järjesti koululaisille lähiluontoretkiä ja Ekoruokaa pakkiin –reseptikilpailun. Hankkeessa järjestettiin myös yleisötapahtumia. Menetelmähankkeessa aloitetut yhdistysten neuvontaillat jatkuivat ja kumppaniverkostoa koottiin edelleen. Hankkeessa tuotettiin
myös Tapahtuma kestävän kehityksen keinoin –opas yhdistyksille.
Lisätietoja: PAKKI -työkaluja paikallisten yhdistysten ympäristötyöhön -hankesivut
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Tietoa ja taitoa maaseudun yhdistyksille –tiedonvälityshanke
Etelä-Pohjalaiset Kylät ry 2010‒2012

Hankkeen päämääränä oli kyläyhdistysten ja muiden kylissä toimivien yhdistysten ja näissä toimivien henkilöiden osaamisen vahvistaminen tiedonvälittämisen kautta. Tavoitteena oli, että toiminnan
kehittyessä myös yhdistystoiminnan aktiivisuus nousee ja sitoutuminen yhdistystoimintaan lisääntyy.
Lisäksi hanke pyrki edistämään yhdistysten verkkoviestintää. Hanke järjesti eri puolilla maakuntaa
koulutustilaisuuksia, joissa jaettiin tietoa yhdistysten perustoiminnoista, taloudesta ja viestinnästä.
Koulutuksen sisältöjä muokattiin vastaamaan osallistujien tarpeita. Hanke tarjosi yhdistyksille mahdollisuuden omien kotisivujen tekoon epk.fi-sivuston alaisuuteen.
Lisätietoja: Tietoa ja taitoa maaseudun yhdistyksille -hankesivut

Tolokun kylät –hanke

Peräpohjolan kehitys ry 2012‒2014

Tolokun kylät oli aktivointihanke, jossa alueella toimivia kolmannen sektorin toimijoita aktivoitiin huomaamaan paikalliset kehittämiskohteet ja opastettiin kyliä löytämään kehittämistarpeisiin sopivia rahoitusmuotoja. Hankkeen avulla kylät pystyivät tuotteistamaan kehittämisideoitaan ja saivat hankeneuvontaa ideoiden eteenpäin viemiseksi. Tarvittaessa hanke auttoi myös yhdistyksen rekisteröintiprosessissa,
jotta toimijat voivat saada oikeustoimikelpoisuuden ja sen myötä toimia hankehakijoina. Hanke pyrki vahvistamaan kyläyhdistys- ja seuratoimintaa sekä aktivoimaan nuoria mukaan toimintaan. Lisäksi
hankkeen tavoitteena oli luoda toimivia paikallistason verkostoja, jotka mahdollistavat uudet yhteistyömuodot. Hanke järjesti tilaisuuksia alueen muiden toimijoiden kanssa ja osallistui esimerkiksi kylien tapahtumiin. Tilaisuuksissa tiedotettiin kylille maakunnallisesti ja paikallisesti tärkeistä kehittämistoimista
sekä kartoitettiin alueen asukkaiden ja paikallistoimijoiden näkemyksiä kehittämistarpeista. Lisäksi hanke järjesti opinto- ja tutustumismatkoja sekä sosiaalisen median koulutuksia.
Lisätietoja: Tolokun kylät -hankesivut
Tolokun kylät -facebooksivut
Tolokyn kylät -hankkeen tiedote Järjestötietopalvelun sivuilla

Turvaa tapahtumaan –hanke

Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry (nyk. Jyväskylän kestävä kehitys ry) 2010‒2012
Turvaa tapahtumaan –hankkeen tavoitteena oli helpottaa tapahtumien järjestämistä kylillä lisäämällä tapahtumien järjestämiseen vaadittavien koulutettujen kyläläisten määrää. Hankkeen tavoitteena
oli tarjota edullisesti kylien yhdistyksille koulutuksia esimerkiksi järjestyksenvalvontaan ja hygieniapassiin liittyen. Tavoitteena oli järjestää koulutuskokonaisuuksia, antaa yhdistys- ja asukastoimijoille
mahdollisuus osallistua alhaisemmilla kurssimaksuilla, tukea paikallista yhdistystoimintaa lisäämällä koulutuksen saaneitten toimijoitten määrää ja lisätä yhteisöllisyyttä. Lisäksi tavoitteena oli luoda
Yhdistystorin sivulle tietopankki koulutuksen käyneistä henkilöistä, mutta tämän toteuttamisen esti
yksityisyyden suoja. Hanke järjesti järjestyksenvalvojakoulutuksia (peruskurssi ja kertauskurssi) ja ensiapukursseja (EA1 ja EA2), joiden kustannuksista hanke maksoi osan.
Lisätietoja: Turvaa tapahtumaan -hankesivut
Turvaa tapahtumaan -loppuraportti

Uutispuuroa –maaseututiedotushanke

Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Suomen aluekeskus 2009‒2012, 2012‒2014

Uutispuuroa –tiedotushanke alkoi vuonna 2009 ja se jatkuu edelleen. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa maaseutuun liittyvistä asioista, kehittämisohjelmista, rahoituksesta ja hanketoiminnasta. Lisäksi
hanke tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan hyvistä toimintamalleista ja käytännöistä sekä maaseudun arjes-
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ta asukkaiden ja yrityksien näkökulmasta. Tavoitteena on koota tieto yhteen ja tiedottaa keskitetysti
koko hankealueella. Tiedottamisen lisäksi hankkeen tavoitteena on järjestää maakunnassa maaseutuparlamentteja muutaman kerran vuodessa. Hanke pyrkii lisäämään maakunnan eri osien, eri toimijoiden sekä kaupunkien ja maaseudun välistä yhteistyötä. Hanke loi uutispuuro.fi –tiedotussivuston,
jossa tiedotetaan ajankohtaisista maaseutuasioista. Hankkeen ensimmäinen osa julkaisi Uutispuurotiedotuslehteä. Toisessa osassa hanke julkaisee yhdeksän kertaa vuodessa Pohjois-Pohjanmaan eri
lehdissä maaseutunurkkaa ja tekee yhteistyötä Yle Oulun kanssa radio-ohjelmien muodossa. Hanke
järjestää MaaseutuNyt-tapahtumia, jotka ovat avoimia maakunnallisia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi
hanke järjestää esimerkiksi bussiretkiä maakuntaan, jolloin suuren yleisön lisäksi matkalla voi olla
esimerkiksi päättäjiä, toimittajia, nuoria tai maahanmuuttajia. Hanke toteuttaa myös tiedottamisen
kehittämiseen liittyviä Tiedotustaito-koulutustilaisuuksia. Toiminnassaan hanke keskittyy yhteen
teemaan puoli vuotta, mutta julkaisee juttuja monipuolisesti. Teemoina ovat olleet esimerkiksi maaseudun nuoret ja lapsiperheet, Pohjois-Pohjanmaan lähiruoka, maalaisuus ja kaupunkilaisuus sekä
luovuus maaseudulla.
Lisätietoja: Uutispuuro -kotisivut
Uutispuuro -facebooksivut
Uutispuuro MSL:n sivuilla

Valtakunnan virallisten kylähullujen kilta

Kilta on valinnut valtakunnan virallisen kylähullun vuodesta 1991 lähtien. Kylähullu hoitaa ”virkaansa” noin kaksi vuotta, mutta kylähullun titteli on ikuinen. Jokainen valittu kylähullu kuuluu kiltaan
myös toimikautensa päätyttyä. Virallinen kylähullu on suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjä ja tulevaisuuden visioija. Valittu henkilö on ennakkoluuloton, vahvan tahtotilan omaava ja itsensä peliin
laittava. Henkilön tulee olla saanut aikaan merkittävää ja konkreettista jälkeä kylätoiminnassa. Valintaperusteina lisäksi on, että henkilön toiminta on luovaa, sosiaalisesti vastuullista, kotiseutuhenkistä,
yllätyksellistä ja persoonallista. Henkilöt eivät voi itse asettua ehdolle. Lisäksi ehdokkaan kunnanjohtajan tai kunnan virallisen nimenkirjoittajan on sitouduttava kustantamaan juhlat, joissa kylähullunimitys luovutetaan eteenpäin.
Viimeisin virallinen kylähullu valittiin vuonna 2013, jolloin kylähullun tittelin sai Heikki Kumpula
(Kuusaa-Jokelan kyläyhdistyksen kyläpäällikkö, Haapajärvi). Kumpula oli kahdestoista valittu virallinen kylähullu ja hänen kautensa kestää 2013‒2014.
Kylähullujen kilta on lisäksi ottanut kantaa kuntauudistukseen luovuttamalla vetoomuksen hallintoja kuntaministeri Henna Virkkuselle vuonna 2012. Vetoomuksessa vedottiin maaseudun palvelujen
puolesta. Kylähullut toivoivat, että palveluja voitaisiin järjestää uusien toimintamallien avulla ja eri
sektoreiden välisen yhteistyön tuloksena. Lisäksi vetoomuksessa vedottiin kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien puolesta.
Lisätietoja: Valtakunnan virallisten kylähullujen kilta -kotisivut

Vapaaehtoistyön kehittämisen hanke
Karkkilan kaupunki 2012‒2014

Tavoitteena oli asumisen ja viihtyvyyden parantaminen, kaupunkilaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantaminen ja kaupunkilaisten sosiaalisen toiminnan aktivointi. Lisäksi tavoitteena oli
tuottaa lisähyötyä ja laatua kaupungin peruspalveluihin sekä luoda toimivat rakenteet, joiden kautta
vapaaehtoistyössä avuntarvitsijat ja vapaaehtoistyötä tekevät löytävät toisensa. Tavoitteena oli kehittää uusia vapaaehtoistyön muotoja, poistaa vapaaehtoistyön esteitä, tukea vapaaehtoistyöntekijöitä
ja yhdistyksiä toiminnassaan sekä käynnistää kansainvälinen toiminta. Kokonaistavoitteena oli lisätä
julkisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä ja luoda uusia toimintamalleja vapaaehtoistyöhön.
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Tavoitteena oli saada pysyviä rakenteita vapaaehtoistyön tukemiseen ja luoda yhtenäisiä toimintamalleja yhdistysten välille.
Hanke laitettiin liikkeelle ja koordinoitiin kaupungin nimissä, mutta toteutus ideoinnista lähtien tehtiin kaikkien osapuolten yhteistyössä. Hanke järjesti vapaaehtoisfoorumeita, joissa toimi myös erillisiä
työryhmiä (liikunta, kulttuuri / taide, hoiva / virkistys / mielen hyvinvointi ja asuminen / ympäristö).
Työryhmissä oli useita kymmeniä osallistujia, paitsi asuminen / ympäristö –ryhmässä, jossa oli vain
yksi edustaja, minkä seurauksena työryhmä ei enää kokoontunut. Hanke järjesti harrastemessut, luentoja sekä teematoreja osana iltatoritoimintaa. Hanke toteutti myös koulutuksia esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteisiin, ystävätoimintaan ja tukihenkilötoimintaan liittyen.
Lisätietoja: Vapaaehtoistyö -Karkkilan kaupunki
Vapaaehtoistyön kehittämisen hanke -toimintakertomus 2012

YHTEISÖhautomo –Uusien mahdollisuuksien maaseutu–hanke
Oulun Seudun Leader ry, Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry,
Nouseva Rannikkoseutu ry, Myötäle ry 2011‒2014

Viiden LEADER-ryhmän 37 kunnan alueella toteutettava maaseudun kehittämishankkeen kokonaistavoitteena ovat toimivat paikallisyhteisöt, toimivat lähipalvelut ja toimiva viestintä. Hankkeen
tavoitteena on tarjota apua ja neuvontaa yhteisöille, yhdistyksille ja muille toimijoille esimerkiksi tapahtumien suunnitteluun, palvelujen kehittämiseen ja tiedottamiseen liittyen. Hanke järjestää kylätoimijoille ja asukkaille kehittämiskoulutuksia, joissa tähdätään kyläsuunnitelman tekoon. Hankkeen
tarkoituksena on aktivoida yhdistyksiä, kylätoimijoita ja nuoria vaikuttamaan sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteisen toiminnan kautta. Hanke on järjestänyt useita opinto- ja tutustumismatkoja sekä
nuorisolle leirejä. Hanke pyrki lisäämään toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Hanke on
muun muassa järjestänyt koulutuksia liittyen kylä- ja turvallisuussuunnitteluun, tiedottamiseen sekä
sopimuksellisuuteen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa kyläkummiverkosto hankealueelle. Hanke pyrkii vahvistamaan kylien ja kuntien yhteistyötä sekä etsimään ratkaisuja paikallisten lähipalveluiden tuottamiseen. Hankkeen päämääränä on vahvistaa kylätalojen ja –koulujen roolia kylien
toiminnallisina keskuksina sekä lisätä kulttuuritarjontaa perustamalla kulttuurivoimaryhmiä. Lisäksi
hanke vie kylähankkeita eteenpäin ja tukee kylätoimijoita viestinnässä ja tiedotuksessa.
Lisätietoja: YHTEISÖhautomo -hankesivut popleader.fi-sivuilla
YHTEISÖhautomo -hankesivut Oulun Seudun Leader ry:n sivuilla
YHTEISÖhautomo -hankesivut Keskipiste-Leader ry:n sivuilla
YHTEISÖhautomo -hanke Nouseva Rannikoseutu ry:n sivuilla
YHTEISÖhautomo -hanke Myötäle ry:n sivuilla
YHTEISÖhautomo -facebooksivut

Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi
–menetelmähanke

VALONIA –Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
2009‒2011

Hankkeen tavoitteena oli lisätä paikallisten järjestöjen ympäristökasvatuksen tietoja ja taitoja, innostaa paikallisia asukkaita osallistumaan järjestötoimintaan ja lisätä yhdistysten välistä yhteistyötä.
Hankkeen alussa yhdistyksiä aktivoitiin mukaan hanke- ja yhteistoimintaan. Hankkeessa järjestettiin
yhdistyksille neuvontailtoja ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa suunniteltiin yhteistoimintaa. Yhdistykset järjestivätkin yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia kuten yhteisöllisen taideprojektin. Hankkeessa
tuotettiin myös ympäristökasvatusmateriaalia yhdistysten käyttöön. Mukana olleet yhdistykset pystyivät vaikuttamaan hankkeen kautta toteutettuihin toimenpiteisiin. Toiveiden mukaan järjestettiin
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muun muassa energianeuvontaan, luonnonmukaisen kauneudenhoidon teemaan liittyvää neuvontaa ja ympäristökasvatuksen menetelmien neuvontaa. Hankkeessa järjestettiin useita tapahtumia ja
teemaviikko yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin muun muassa MLL:n Isä-hankkeen,
Paimion nuorisoneuvoston ja Paimio-Sauvon 4H-yhdistyksen kanssa. Hanke myös ylläpiti ja kehitti
Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkosto Pyöreän Pöydän toimintaa.
Menetelmähankkeen jatkona toteutettiin PAKKI –työkaluja paikallisten yhdistysten ympäristötyöhön
hankkeen (2012).
Lisätietoja: Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -hankesivut
Ympäristökasvatusmenetelmät paikallisten järjestöjen työn tueksi -loppuraportti

4V –Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin –hanke

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki,
Vantaan kaupunki 2008‒2011

Hankkeen tavoitteena oli parantaa hankealueen (kahdeksan kaupunginosaa) turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa kaupunkikulttuuria ja
elämäntapaa. Hanke toimi paikallisten tarpeiden mukaa edistäen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintaa järjestettiin muun muassa kiinteistöyhtiöissä, asukasyhteisöissä,
järjestöissä, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Hanke edisti verkostoitumista ja yhteistyötä myös yli
kuntarajojen. Järjestöjen välistä tunnettuutta pyrittiin lisäämään esimerkiksi minuuttitreffeillä, joissa
järjestötoimijat kertoivat toisilleen omasta järjestöstään minuutin verran ja vaihtoivat tämän jälkeen
treffikumppania. Hanke järjesti monipuoleisesti tempauksia, tapahtumia, vierailuja ja kursseja. Koulutusta hankkeen puitteissa järjestettiin esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta ja kurssinkäyneistä henkilöistä muodostettiin verkosto, josta järjestyksenvalvojan voi pyytää ”lainaksi” omaan tapahtumaan.
Hanke järjesti esimerkiksi kaupunkiin tutustumista eri keinoin kuten pyöräillen, taitellen ja kokaten.
Kaupunkikävelyllä ja pyöräretkellä koottiin asukkaiden näkemyksiä hankealueesta ja sen kehittämisestä. Hankkeessa edistettiin myös monikulttuurista toimintaa. Hanke kokosi useita oppaita sekä osallistumisen ja vaikuttamisen hyviä käytäntöjä. Hanke myös kehitti uusia toimintamalleja osallistumiseen. Hanke teki yhteistyötä useiden eri kymmenien toimijoiden kanssa.
Lisätietoja: 4V -hankesivut
4V -loppuraportti
Hyvät käytännöt -4V-hanke
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10. Yhteistyöstä voimaa ja resursseja
Yhdistysten välinen yhteistyö on usein tapahtumapainotteista yhteistoimintaa. Yhdistykset kilpailevat
keskenään niukista resursseista, kuten aktiivisista yhdistystoimijoista, tapahtumiin osallistujista ja toimitiloista. Kyse ei ole vain resurssikilpailusta. Kyse on asenteista, toimintatapojen eroista ja perinteistä.
Murtamalla näitä asenteita ja näkemällä järjestöyhteistyön edut saataisiin kansalaistoiminnasta entistä
ehompaa ja vaikuttavampaa. Naapuriyhdistyksen erilaiset toimintatavat voivatkin avata omat silmät: ai
noinkin voi tehdä ja se toimii! Myös oman yhdistyksen toimivia ratkaisuja voi jakaa eteenpäin.
Yhteiskunnallisessa muutoksessa järjestökentälle on kaavailtu entistä isompaa roolia muun muassa
palvelutuotannossa ja vaikuttamiskanavana. Onko tapahtumapainotteinen järjestökenttä valmis uusiin haasteisiin? Millaisia muutoksia järjestökentässä tarvitaan, että uudet haasteet saadaan selätettyä?
Muutosta tarvitaan niin yhdistysten sisällä että yhdistysten välillä. Yhdistysten välinen yhteistyö lisää
resursseja ja vähentää toiminnasta aiheutuvia kuluja. Lisäksi yhteistyö lisää vaikuttavuutta ja tuo uusia
ulottuvuuksia järjestötoimintaan. Yhteistyötä on helpointa toteuttaa saman ala yhdistysten kesken, mutta luovinta se lienee eri alojen yhdistysten välillä.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kyläili JAKE-hankkeen luona. Tsemppiä toimintaan!

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

EJY ry on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöorganisaatio, joka kehittää järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdistyksen toimitila Yhteisötupa on avoin kohtaamispaikka, joka on avoinna arkisin. Tuvalla toimii useita yhdistyksiä
ja siellä järjestään tilaisuuksia, vertaisryhmiä ja luentoja. Yhteisötuvalla on tarjolla myös yhdistysten
omia materiaaleja. EJY ry ylläpitää espoolaiset.fi –verkkopalvelua, jossa järjestöt voivat esitellä toimintaansa. Lisäksi yhdistys ylläpitää uutiskirjettä, jonka kautta jäsenjärjestöt voivat välittää uutisiaan
eteenpäin verkostoille. EJY tukee yhteistoimintaa kokoamalla työryhmiä ja verkostoja, joista osa on
järjestöjen välistä toimintaa ja osa järjestöjen ja kunnan / viranomaisten yhteistoimintaa.
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EJY ry:n ylläpitämä espoolaiset.fi- verkkopalvelu on perustettu vuonna 2013 osaksi toimeksi.fi –verkkopalvelua, joka perustettiin helpottamaan järjestöjen toiminnan löytämistä ja se on koottu alueellisista sivustoista sekä alueiden yhteisistä osioista. Palvelu kehitettiin yhteistyössä alueiden toimijoiden
ja hankkeiden kanssa. Sivusto kattaa Espoon lisäksi Lapin (http://www.lappilaiset.fi/) ja Pohjois-Pohjanmaan (http://www.ihimiset.fi/).
Yhdistys on toteuttanut myös useita hankkeita. EJY ry, Espoon seurakuntayhtymä, Espoon kaupunki,
SPR ja muut vapaaehtoistoimijat toteuttivat Santra –hankkeen (2008‒2012) espoolaisen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli koota vapaaehtoistoimintaa, poistaa päällekkäistä
työtä ja tehdä yhteistyötä resurssien käytön tehostamiseksi. Hankkeen aikana espoolaista vapaaehtoistoimintaa koottiin Espoon Vapaaehtoisverkostoksi. Hankkeen jälkeen Espoon vapaaehtoistoimintaa
kehittää Vapaaehtoistoiminnan keskus Santra pysyvän rahoituksen turvin. Verkostoon kuuluu noin
sata espoolaista toimijaa.
Yhdistyksen toteuttama Win4all –hanke (2010‒2014) edistää Espoossa toimivien sosiaali-, terveys-,
liikunta-, kulttuuri-, ympäristö-, kaupunginosa- ja asukasyhdistysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on espoolaisten järjestöjen näkyvyyden lisääminen ja tavoitettavuuden kasvu suhteessa kuntiin.
Hankkeen alussa tehtiin järjestökartoitus, jolla koottiin tietoa alueen toimijoista, olemassa olevasta
järjestöyhteistyöstä ja yhteistyömahdollisuuksista. Hanke oli järjestämässä Kaiken kansan juhlaa /
Espoon Mahdollisuuksien toria useana vuonna. Viimeisenä hankevuonna hanke keskittyy juurruttamaan espoolaiset.fi –verkkopalvelua paikallisten järjestöjen käyttöön.
KULO – kulttuurilla osalliseksi hankkeessa (2012‒2015) yhdistys pyrkii tukemaan maahanmuuttajataustaisten nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen taiteen ja kulttuurin keinoin. Hanke tuottaa taide- ja
kulttuurityöpajoja nuorille sekä järjestää tapahtumia ja kulttuurisia kohtaamisia nuorille. Hanke tekee
yhteistyötä muun muassa koulujen, kirjastojen, monitoimikeskusten ja sosiaali-, kulttuuri- ja taidealan
toimijoiden kanssa. Hanke järjestää taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa myös aikuisille.
Lisätietoja: Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry -kotisivut
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry -facebooksivut

Intoa, ossomista ja yhteistyön voimmoo –hanke

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun Kulttuuriyhdistys ry 2011‒2013

Hankkeen tavoitteena oli lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja järjestää yhteistyötapahtumia kylissä niin, että kylien yhdistykset ovat mukana tuottamassa tapahtumia. Yhteistyöllä tavoiteltiin yleisön, asiantuntijoiden ja virkamiesten kohtaamista. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kiinnittää huomioita ympäristöteemoihin.
Vuosina 2011 ja 2012 hanke toteutti Mehtätivoli-nimisiä tapahtumia ja tapahtumatuottamiskoulutuksen. Mehtätivoli-tapahtumien ideana oli kiertää kylillä tivolityyppisellä tapahtumalla, jossa paikalliset
kylät itse tuottavat tapahtumaan ohjelmat. Vuonna 2013 kiertue toteutettiin Vesikiertue-nimellä, jolloin teemana olivat vesistöt. Tapahtumapaikkoina toimivat vesien äärellä olevat kylien paikat kuten
satamat, kylärannat ja veneen laskupaikat. Tapahtumissa järjestettiin myös yleisölle mahdollisuus kysyä kysymyksiä esimerkiksi ELY-keskuksen, Kalatalous-Leaderisn ja Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijoilta. Tilaisuuksissa esiintyi teatteriryhmä ja osa tilaisuuksista oli kuunneltavissa
nettiradiolähtyksinä.
Hanke toteutettiin yhteistyössä Teatteri Traktorin ja Joensuun seudun Leader-yhdistyksen kanssa.
Muuta yhteistyötä hanke teki muun muassa Pelastakaa Lapset ry:n, Pohjois-Karjalan Sydänpiiri ry
/ Kiertävä pysäkki-hankkeen, Pelastuslaitoksen, Taito Pohjois-Karjala ry / Taitobussi-hankkeen, Pro
Agrian, Vaara-Karjalan Leader-yhdistyksen ja Keski-Karjalan Jetina ry:n kanssa.
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Hanke oli ehdolla vuonna 2014 Maaseutuverkoston Parhaat Käytännöt Yhteistyö-sarjassa.
Lisätietoja: Mehtätivoli -hankesivut
Intoa, ossoomista ja yhteistyö voimmoo -hanke Parhaan Käytännöt tietokannassa
Intoa, ossoomista ja yhteistyön voimmoo-hanke Maaseutuverkoston sivuilla
Vesikiertue 2013 -facebooksivut

Jämsän voimavara – Yhdessä enemmän! –kehittämishanke
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 2013

Kehittämishanketta edelsi vuonna 2012 tehty esiselvityshanke, jossa ilmeni yhdistysten kehittämistarpeita oman toiminnan ja muiden järjestöjen välisten toimintojen kehittämiseksi ja aktivoimiseksi.
Kehittämishankkeessa tavoitteena oli lisätä järjestöjen toimintaedellytyksiä luomalla paikkakunnalle järjestöjen yhteistyöverkosto sekä lisäämällä järjestöjen välistä ja järjestöjen ja kaupungin välistä
yhteistyötä. Hankkeen kolme päätavoitetta olivat yhteistoiminnan kehittäminen järjestöjen kesken ja
kaupungin kanssa, toimitilaratkaisujen etsiminen järjestöjen tarpeita vastaamaan sekä yhdistysmessujen järjestäminen.
Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin jämsäläisten järjestöjen yhteiset yhdistysmessut, joissa toimintaansa olivat esittelemässä yli kuusikymmentä toimijaa. Messut järjestettiin myös hankkeen päätyttyä
vuonna 2014. Kehittämishanke pyrki etsimään ratkaisua järjestöjen tilatarpeisiin (kokoontumistilat
ja arkistotilat). Hankkeen aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja tilatarpeisiin. Lisäksi hanke järjesti Potilasjärjestöt hyvinvointia luomassa –työpajoja kaupungin ja yhdistysten kanssa. Työpajojen tarkoitus
oli lisätä järjestöjen ja kaupungin välistä vuorovaikutusta. Toimintatapa jatkui myös hankkeen jälkeen
vuosittaisena käytäntönä. Hankkeen myötä Jämsän kaupunki aktivoitui järjestämään järjestöfoorumeita, joihin kutsuttiin koolle paikkakunnan järjestöt. Lisäksi kaupunki päätti nimetä järjestöjen yhteyshenkilöitä kaupungin hallintoon. Hankkeen aikana syntyi idea perustaa jämsäläisten yhdistysten
yhteinen yhdistys. Jämsän Voimavara ry:n perustamistoimet tapahtuivat hankkeen jälkeen toukokuussa 2014. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat kolmetoista yhdistystä.
Lisätietoja: Jämsän voimavara -hankesivut
Jämsän voimavara -blogisivut
Jämsän voimavara -facebooksivut
Jämsän Voimavara ry -Keski-Suomen Kylät ry:n sivuilla

Järjestöjen yhteistyön kehittämishanke JÄKE
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry 2014‒2016

Kehittämishanketta edelsi Kuusamon kaupungin toteuttama Järjestöyhteistyön esiselvitys –hanke
(2012‒2013), jonka tavoitteena oli selvittää kuusamolaisten yhdistysten yhteistyövalmiudet ja suunnitella yhteistyömallia, jota voitaisiin toteuttaa Kuusamon lisäksi lähialueilla. Esiselvityshankkeessa
tehtiin taustatyötä, tutustumisretkiä, kyselyitä sekä kaikille avoimia verkostoitumistapahtumia.
Kehittämishankkeen tavoitteena on järjestöjen yhteistyön kehittäminen ja koordinointi Kuusamossa,
Posiolla ja Taivalkoskella. Lisäksi hankkeen tavoitteena on osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Hanke pyrkii parantamaan järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä muun muassa kehittämällä järjestöjen välistä viestintää ja tiedottamista, järjestämällä yhteisiä koulutuksia, koordinoimalla
vapaaehtoistoimintaa, kehittämällä palvelutuotantoa ja sopimuksellisuutta sekä toteuttamalla yhdessä
tapahtumia ja opintoretkiä. Hankkeessa perustetaan hankkeessa mukana oleville yhdistyksille kolme
ryhmää: tiedotus- ja viestintätiimi, koulutus- ja tapahtumatiimi sekä kehittämistiimi.
Lisätietoja: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry -kotisivut
JÄKE-projekti haastaa Koillismaan kolmannen sektorin toimijat yhteen (Koillismaan uutiset
18.6.2014, katso s.5)
Järjestöyhteistyön esiselvitys -loppuraportti
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Koillismaan kylien kehittämishanke
Myötäle ry 2009‒2012

Kehittämishankkeen tavoitteena oli lisätä kylien ja kyläyhdistysten välistä yhteistyötä esimerkiksi järjestämällä kylien yhteisiä kyläiltoja ja yhteisiä tapahtumia. Tavoitteena oli lisäksi luoda kylien kattojärjestöjä kuntiin, joissa sellaista ei vielä ole sekä kehittää olemassa olevien kattojärjestöjen toimintaa.
Hankkeessa tehtiin ja päivitettiin Koillismaan kylien kyläsuunnitelmia, jonka jälkeen kyliä ohjattiin
kylätoiminnan hankkeiden kuten PSK Aikuisopisto / Kipinää kylille –hankkeen (2009‒2012) ja Lapin
liitto / Mennään kylään –hankkeen (2009‒2012) pariin. Kehittämishankkeessa järjestettiin koulutusta yhdistystoiminnan periaatteista, oikeuksista, velvollisuuksista ja kokouskäytännöistä. Hanke pyrki
selvittämään onko kylillä tarvetta yhteiseen yleishyödylliseen investointihankkeeseen, jonka avulla
kylät voisivat toteuttaa pienimuotoisia investointeja. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli yhdistää kylätoimintaa alueilla, joilla kylätoiminta on hiipunut. Hankkeessa tavoitteena oli etsiä yhdessä kylien
kanssa toimivia kyläpareja sekä edistää kunnallisien ja ylikunnallisten kylien yhdistysten syntymistä.
Hankkeessa mukana olleet kylät eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita yhdistämistoimista.
Hankkeessa järjestettiin kyläiltoja ja hanke osallistui muihin alueen tapahtumiin. Hankeen myötä
Myötäle ry toteutti koordinointihankkeen, jonka kautta kylät saivat hakea hankeavustusta pienimuotoisiin investointeihin. Hankkeen aikana kylien välinen yhteistyö lisääntyi muun muassa yhteisien
tilaisuuksien ja kyläiltojen kautta. Hanke oli mukana tukemassa Posion kylien kattojärjestön perustamista sekä päivittämässä ja aktivoimassa Kuusamon ja Taivalkosken kattojärjestöjen toimintaa. Hanke
teki yhteistyötä muun muassa PSK Aikuisopisto / Kipinää kylille –hankkeen, Lapin Liitto / Mennään
kylään –hankkeen, Keski-Suomen Kylätoiminta ry / Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hankkeen sekä
Kuusamon kaupunki / Hyrrä –hankkeen kanssa.
Lisätietoja: Koillismaan kylien kehittämishankkeen loppuraportti

Koko kylän olkkari –hanke

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kylmäkosken paikallisyhdistys ry 2013‒2014
Hankkeen päämääränä on aktivoida Kylmäkosken alueen hajallaan toimivat yhdistykset saman katon
alle ja samalla tarjota nuorisotilat nuorisolle. Lisäksi tavoitteena on tarjota yhdistyksille tiloja oman
toimintansa tuottamiseen, mahdollistaa verkostoituminen sekä luoda yhteistyön voimaa. Hankkeen
myötä koko kylän toiminta elävöityy ja yhteen hiileen puhaltamisen voima ja vimma lisääntyy.
Hanki vuokrasi Olkkari-toimintaa varten tilat, jotka ovat päivisin paikallisten yhdistysten kerho- ja
toimintakäytössä ja iltaisin tilat toimivat nuorisotiloina. Hanke on järjestänyt kyläiltoja ja –tapahtumia. Hanke on luonut kylän yhdistyksiin aktiivisuutta ja toimintaa sekä luonut lapsille ja nuorille
mahdollisuuden turvalliseen vapaa-ajanviettoon. Hankkeen myötä Olkkarissa on käynnistynyt perhekahvilatoiminta. MLL:n Kylmäkosken paikallisyhdistys on saanut huomattavan paljon uusia jäseniä
hankkeen myötä.
Lisätietoja: Koko kylän olkkari -hankesivut

LOHJASTUU -projekti
Apuomena ry 2014‒2016

Projektin tavoitteena vahvistaa ja selkiyttää eri sektoreiden yhteistyötä. Päämääränä on tiivistää Lohjalla toimivien järjestöjen yhteistyötä, kehittää yritysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä selkeyttää ja
vakiinnuttaa järjestöjen roolia suhteessa Lohjan kaupunkiin. Hankkeen alussa huhtikuussa 2014 hanke tutustui alueen järjestötoimijoihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Hanke organisoi kesällä 2014
Pihapelit ja –leikit –tapahtuman, jossa esiteltiin hanketta ja alueen järjestötoimijoita. Hanke organisoi
lohjalaisille järjestötoimijoille usean kerran vuodessa kokoontuvat järjestötreffit, joissa on asiantuntijoita
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alustamassa ajankohtaisista järjestötyön teemoista ja osallistujilla on mahdollisuus verkostoitumiseen.
Hanke järjestää myös seminaareja, joissa kehitetään järjestöjen, julkisen sektorin ja yrittäjien yhteistyötä.
Lisätietoja: LOHJASTUU -hankesivut
LOHJASTUU -facebooksivut

Lyhde –projekti

Lievestuoreen kansalaisopisto 2009‒2012

Hankkeen tavoitteena oli avoimen kansalaistoiminnan tukeminen, yhdistysten verkostoituminen sekä
yhteistoiminnan koordinointi ja edistäminen eri sektoreitten välillä. Tavoitteena oli tuottaa toimintamalli,
jossa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö on tehokasta ja edistää kylien elinkelposuutta.
Hankkeen kautta parannettiin Lievestuoreen kylän viihtyisyyttä ja asukasosallistumista, lisättiin huomiota uusiin asukkaisiin ja heidän aktivoimiseen tulemaan mukaan yhdistystoimintaan. Lisäksi hanke lisäsi
nuorten harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia. Hankkeen puitteissa tehtiin www.lievestuore.fi –sivusto.
Lisätietoja: Lyhde -projektisivut
Lievestuore -sivusto

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteistoimintaedellytysten parantamiseksi perustettu yhdistys. Vuonna 2007 perustetun yhdistyksen tavoitteena on jäsenyhdistysten vahvistaminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen itsenäisyyttä ja resursseja kunnioittaen. Yhdistyksessä on yli sata jäsenjärjestöä. Yhdistys tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja sen
tavoitteena on alueen asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Yhdistyksen toimitilat
sijaitsevat Savonlinnassa järjestötalolla, jossa yhdistykset voivat tehdä omaa järjestötyötään ja pitää
kokouksia. Järjestötalossa sijaitsevat noin kymmenen yhdistyksen toimitilat.
Lisätietoja: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry -kotisivut
Savonlinnan Seudun Kolomen ry -facebooksivut

Yhdistys hyvä kymmenen –hanke
Nivala-Seura ry 2008‒2010

Hankkeen päätavoitteena oli koota yhdistykset pysyvään koordinoituun yhteistyöhön ja luoda ympärivuotinen tapahtumien sarja. Lisäksi tavoitteena oli tarjota yhdistyksille kurssitoimintaa ja tapaamisia. Välillisenä tavoitteena oli luoda Nivala ilme, jota voisi hyödyntää muun muassa matkailussa.
Hanke järjesti muun muassa vapputapahtuman ja osallistui koulunlopettajaistapahtumaan. Hanke
loi Kapinaviikko-tapahtuman, jossa kahden viikon aikana järjestettiin monipuolista toimintaa kuten suurkirppis ja elvytettiin kyläjuhlaperinne. Hanke loi monipuolista tapahtumatarjontaa alueella
ja odotettavissa oli, että osa tapahtumista muodostui pysyviksi yhteistapahtumiksi myös hankkeen
jälkeen. Tapahtumia oli noin 9 kappaletta vuodessa, tasaisesti eri vuoden aikoina. Hanke lisäsi yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Myös yritykset kiinnostuivat yhdistystoimijuudesta ja
hankkeessa koottu linkkikirjasto auttoi löytämään sopivia yhteistyötahoja eri toimijoitten välille.
Lisätietoja: Yhdistys hyvä kymmenen -hankesivut
Yhdistys hyvä kymmenen -loppuraportti
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Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi –YTY –hanke
Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry 2008‒2011

Kehittämishankkeen tavoitteena oli Miehikkälän maaseudun elinvoimaisuuden lisääminen kehittämällä
erilaisia toimintoja. Tavoitteena oli aktivoida kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita kehittämään kotikyläänsä
ja toimimaan yhdistyksissä yhteisen hyvän vuoksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli innostaa uusia toimijoita mukaan yhdistystoimintaan sekä yhdistää yhdistysten voimavaroja ja osaamista. Jo yhdistyksissä
toimiville hanke pyrki lisäämään heidän kuuluvuuden tunnetta ja näin edistämään vapaaehtoistoimijoitten hyvinvointia. Hanketta toteutettiin yhteisvoimin muiden yhdistysten kanssa. Hanke oli rahallisesti
pieni hanke, joten sillä ei ollut palkattua hankevetäjää vaan työ tehtiin vapaaehtoispohjalta. Hankkeen
puitteissa järjestettiin teematapahtumia, juhlia, retkiä ja leikkimielisiä kisailuja. Tapahtumat aktivoivat
eri-ikäisiä kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita mukaan toimintaan. Kylälle koottiin yhdistysten yhteiset
nettisivut, jotka edistivät tiedottamista ja ajankohtaisten asioitten levittämistä. Lisäksi Miehikkälässä
päivitettiin kyläsuunnitelma. Yhteistyössä järjestetyt teematapahtumat olivat suosittuja ja yhdistivät eriikäisiä ihmisiä, loivat sosiaalista vuorovaikutusta, tarjosivat virikkeitä ja virkistäytymistä. Tiivis järjestöyhteistyö sai aikaan kehittämisideoita ja toimintatapoja. Hankkeen myötä järjestötoiminta fyysisesti
keskittyi saman katon alle, jossa puitteet ovat hyvät ja talkoohenki toimiva. Tiedottaminen kehittyi kylän
yhteisten nettisivujen myötä ja etenkin nuoret löysivät tämän väylän. Hanke toi kylään positiivista julkisuutta, lisäsi yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä eri yhdistysten välille.
Lisätietoja: Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry -kotisivut
YTY -hankkeen loppuraportti

Yhteistyötä yhdessä –hanke
Muuramen Innola ry

Hankkeen tavoitteena oli luoda Muurameen yhdistysten ja järjestöjen yhteinen toimintamalli, jonka
kautta nuorisotyötä voitaisiin työstää yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää noin kolmekymmentä paikallista järjestöä, joilla oli jonkinasteista nuorisotyötä mutta ei keskinäistä yhteistyötä,
yhteistoimintaan. Tarkoituksena oli järjestöjen välisenä yhteistyönä tuottaa toiminnallinen verkosto,
jonka kautta toiminnoista, palveluista ja tapahtumista saataisiin vaikuttavampia. Lisäksi hanke pyrki
kehittämään tiedostuskanavan nettiportaalin muodossa, jolloin tietoa paikallisista järjestöistä löytyy
yhdeltä internetsivulta. Hankkeen myötä paikallisille yhdistyksille muodostui yhteistyöverkostoja ja
”me-henki”. Järjestöillä on säännöllisiä tapaamisia sekä yhteisiä toimintoja ja palveluita.
Lisätietoja: Muuramen Innola ry -kotisivut
Yhteistyötä yhdessä -hanke Keski-Suomen Maaseutu ry:n hankerekisterissä
Yhdistykset yhteistyössä? -teos (katso s. 49)

Yksillä purjeilla –kumppanuushanke
Ravimäkiyhdistys ry 2013‒2016

Ravimäkiyhdistys ry:n hallinnoiman kumppanuushankkeen tavoitteena on toiminta-alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen osallisuuden ja aktiivisuuden keinoin. Hanke toimii Haminassa, Kotkassa ja Loviisassa ja yhteistyötä kaupunkien lisäksi hanke tekee alueen yhdistysten kanssa.
Hankkeessa luodaan yhteistyöverkostoja sekä toimintamalleja kolmannen sektorin ja kuntien kanssa.
Hanke pyrkii myös edistämään yhdistysten yhteistoimintaa esimerkiksi perustamalla yhdistystoimijoille suunnattuja kumppanuustaloja hankepaikkakunnille. Lisäksi hankkeen päämääränä on luoda
virtuaalikumppanuustalo yhdistystietopankiksi. Virtuaalikumppanuustalon tarkoituksena on koota
yhdistykset ja niiden toiminta yhdelle internetsivustolle, jonka kautta yhdistykset saavat näkyvyyttä,
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yhdistystoimijat löytävät toisensa ja alueen asukkaat saavat tietoa alueen järjestötoiminnasta. Lisäksi
hanke kartoittaa vapaaehtoistoiminnan tarpeita ja vapaaehtoistyötä tekeviä tahoja sekä osallistuu vapaaehtoistoimijoiden koulutukseen.
Haminassa hanke on osallistunut tapahtumien järjestelyihin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa sekä koonnut nuorille suunnatun harrasteoppaan yhteistyössä kaupungin vapaa-aikapalveluiden ja
paikallisten nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriyhdistysten kanssa. Haminan kumppanuustalotoiminta oli
ensin nuorisotalolla, mutta siirtyi myöhemmin kokonaan yhdistyskäyttöön varattuun kumppanuustaloon. Kotkassa hanke on koonnut maahanmuuttotyötä, nuorisotyötä ja seniorityötä tekeviä toimijoita yhteen. Lisäksi hanke kartoittaa alueen asukkaiden hyväksi työskentelevien tahojen yhteistyön
mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Hanke on osallistunut paikallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Kotkassa on kumppanuustalo, joka toimii yhdistysten kokoontumis- ja tapahtumapaikkana. Talon
toimintaa organisoi Kotkan Korttelikotiyhdistys ry. Loviisassa hanke on esimerkiksi järjestänyt kyläiltoja yhteistyössä Itä-Uudenmaan Kylät ry / Kylädiili –hankkeen (2013‒2014) ja Loviisan kaupungin
kanssa. Hankkeen puitteissa toimii neljä työryhmää, joissa on julkisen sektorin, kolmannen sektorin,
seurakuntien ja yrityksen edustajia. Työryhmät ovat päätyöryhmä, nuorisotyöryhmä, seniorityöryhmä ja kumppanuustalotyöryhmä. Päätyöryhmän tehtävä on varmistaa toiminnan jatkuvuus.
Lisätietoja: Yksillä purjeilla -hankesivut
Yksillä purjeilla -facebooksivut
Yksillä purheilla -hanke Ravimäkiyhdistys ry:n sivuilla
Yksillä purjeilla -hanke Loviisan kaupungin sivuilla

Ystäväkylä –hanke

Ekokumppanit Oy 2012‒2013

Hankkeen tavoitteena oli edistää Pirkanmaalla kylä- ja kaupunkitoimijoiden asukaslähtöistä vuorovaikutusta ja luoda pysyviä suhteita asukastoimijoiden välille. Kaupungissa toimivat yhdistykset solmivat ystävyyssuhteita lähimaaseudun kyliin ja yhdistyksiin. Lisäksi tavoitteena oli edistää lähialueitten ruokaan, matkailuun ja kulttuuriin keskittyvien palveluiden hyödyntämistä parantamalla niiden
sosiaalista saavutettavuutta. Tavoitteena oli päivittää maaseutumielikuva ja suhtautuminen lähialueisiin tutustumisen ja yhteistoiminnan kautta.
Hankkeen alussa etsittiin sopivia ystäväyhdistyspareja, joille järjestettiin tutustumisretkiä. Hanke toteutti useita Ystäväkylä-vierailuja pääasiassa kaupungista maaseudulle. Sekä maalta että kaupungista
mukana oli yli kymmen toimijaa. Hanke järjesti myös Hämeenpuiston Kyläraitti-tapahtuman, jonka
tarkoituksena oli tuoda maakunnan lähituotteita ja -tuottajia, kulttuuria ja kyliä kaupunkiin näytille.
Yhden päivän mittaisessa tapahtumassa mukana oli 30 kylää, 70 yritystä ja järjestöä ja 4500 kylänraitilla kulkevaa kaupunkilaista. Hanke järjesti yhteistyössä Aamulehden Moro-liitteen kanssa Lähiruokasafareita, joiden tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä ruoan alkulähteille. Safarit olivat erittäin
suosittuja tapahtumia. Lisäksi hanke järjesti useita retkiä, talkoita ja kampanjoita kuten Lähivastuu
–kampanjan, jossa kummiyritysten lahjoittamat ”toimintatonnit” käytettiin suoraan kylien kehittämiseen. Byrokratian hoiti hanke.
Hämeenpuiston Kyläraitti -tapahtuma ja Toimintatonni –kampanja järjestettiin myös hankkeen jälkeen vuonna 2014.
Lisätietoja: Ystäväkylä -hankesivut
Ystäväkylä -facebooksivut
Kyläraitti -tapahtumasivut
Lähivastuu -kampanjasivut
Katse lähelle - Kyläkulttuuria kaupunkiin - Ystäväkylän onnistumisia ja esimerkkejä
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Päätelmiä ja kehittämisen
pullonkauloja
Kylähyvinvoinnin kartoitustyö oli pitkällinen ja monipuolinen kokonaisuus. Kylähyvinvointi-käsite
on varsin tuntematon ja käyttämätön termi, vaikka sisällöllisesti siinä on kysymys maaseudun ja paikallisyhteisöjen kehittämisestä. Maaseudun kehittäminen on tavalla tai toisella kylähyvinvoinnin kehittämistä. Kylähyvinvointi on laadullinen käsite, jota kyläläiset elävät todeksi omassa yhteisöllisessä
arjessaan. Kylähyvinvointia voidaan myös mitata numeerisesti. Kylähyvinvoinnin numeerisina mittareina toimivat esimerkiksi kylillä sattuneet onnettomuudet, kylissä tehdyt turvallisuussuunnitelmat,
kylätapahtumien lukumäärä ja kylissä järjestettävien jumpparyhmien lukumäärä. Kuitenkin kylähyvinvointia parhaimmillaan edustaa laadulliset mittarit ja kyläläisten kokema arki. Tuntevatko kyläläiset oman arkensa kyläympäristössä turvalliseksi ja sujuvaksi? Mitkä tekijät tekevät kyläyhteisön arjesta
sujuvaa ja mitkä tekijät heikentävät koko kylän arjen turvaa?
Kartoitustyö herätti tekijässään monia kehittämisehdotuksia, riemunkiljahduksia ja huolenaiheita.
Iloa tuotti monitasoiset ja kekseliäät toimet, joita Suomessa on maaseudun kehittämiseen ja kylähyvinvointiin liittyen toteutettu. Hankkeita ja malleja on kehitetty erilaisten toimijoiden toimesta ja
hyvin erikokoisilla budjeteilla, mikä ilmentää kylähyvinvoinnin kuuluvan monen eri toimijan toimenkuvaan ja kehittämiskohteisiin. Paikallisyhteisöjen kehittämistä on tehty myös kaupunkialueilla, joten
yhteisöjen kehittämiseen liittyviä malleja voidaan soveltaa sekä maaseutu- että kaupunkialueille. Pienenkin budjetin toimenpide voi lisätä yhteisöllisyyttä niin, että siitä poikii jotakin ennennäkemätöntä
yhteistyötä ja toimintaa. Kuitenkin eniten huolta aiheutti juurikin rahoitukseen liittyvä trendi.
Kylähyvinvointia kehittävät toimenpiteet ovat pääsääntöisesti hankerahoituksen turvin toteuttavia
muutaman vuoden mittaisia toimia. Hankemaailma on nykyisin vallitseva rahoitus- ja työskentelymuoto, mutta sillä on myös omat kääntöpuolensa. Hanketoimijoilla on usein lähtökohtaisesti kirjattu
hankesuunnitelmaan tavoitteeksi luoda toimintamalli, riippumatta hankkeen teemasta tai toteuttajasta. Kartoituksessa mukana olevat hankkeet ovat pääsääntöisesti 2010-luvun tienoilta ja mukana on jo
iso liuta toimintamalli -tavoitteita. Mikäli jokainen toimija on luonut muutaman vuoden hankeaikanaan oman toimintamallin, niin onko mallit saatu juurrutettua niin, että toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä? Usein näin ei ole, koska toimintaan tarvitaan koordinoiva taho ja rahalliset resurssit.
Lisäksi mieleen nousee kysymys: missä viipyy toimintamallien laajamittainen levittämisen aikakausi?
Milloin toimintamalleja aletaan vertailla keskenään? Vai onko niin, että jokaisen toimijan täytyy keksiä pyörä uudelleen itse? Usein toiminnalle ei saada jatkuvuutta.
Yhtenä tärkeänä keinona toimintamallien levittämisessä on avoin viestintä ja verkostoituminen.
Kartoituksen pääasiallisena tietolähteenä toimivat hankkeiden ja toimijoiden kotisivut. Nykymaailmassa tiedonhankinta aloitetaankin usein internetistä. Tällöin viestinnän rooli on erittäin suuri. Kartoitustyön aikana kuitenkin tuli todeksi, että kylähyvinvointiin ja kylätoimintaan liittyvää viestintää
on todella laidasta laitaan. Maastamme löytyy pienten paikallisten yhdistysten upeita, yhtenäisiä ja
ajantasaisia kotisivuja, jotka välittömästi luovat positiivisen kuvan yhdistyksestä ja kylästä. Toisaalta
vastapainona on myös tunnetumpien ja alueellisten toimijoiden kotisivuja, joissa viestintä on satunnaista ja suppeaa. Viestinnän yhtenäistäminen ja ajantasaistaminen sekä avoin viestintäyhteistyö tekevät myös verkostotyöstä tehokkaampaa. Tiivis ja selkeä viestintä helpottaa myös nykyajan tietotulvassa
kulkevaa yksilöä.
Hankemaailman tuoman jatkuvuuden ongelman rinnalla lohtua kuitenkin tuo tieto, että hanke ja sen
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toiminta on saattanut saada aikaan pinnan alla yhteisöllisyyden ja yhteistyön siemenen, joka lähtee
itämään vasta hankkeen päätyttyä. Toimintaa on ollut hankkeen ajan, mutta hankkeen päätyttyä toiminta saattaa nuupahtaa koordinoivan tahon puuttumisen vuoksi: on helppo palata jälleen entisiin
toimintamalleihin, koska uutta pilotoitua toimintaa ei enää hankkeen jälkeen jatketa. Mutta sen minkä allekirjoittanut kasvien hoidosta ymmärtää, niin siementä pitää hoitaa ja ravita, jotta siitä kasvaa
oikea kasvi. Mutta siellä se yhteisöllisyyden ja yhteistyön siemen kuitenkin saattaa olla, pinnan alla,
valmiina itämään ja lähtemään kasvuun kohti aurinkoa.
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