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SOPIMALLA 
PALVELUITA  

Käytännön ratkaisuja



2

  

LUKIJALLE

Keskitettyä ja tehokasta...

Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on 
jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. 
Suurten yksiköiden tarve perustellaan sillä, että 
vain siten palveluita saadaan ylipäätään organi-
soitua. Puhutaan hallinto- ja palvelurakenteen 
tehostumisesta, mutta konkreettisena tuloksena 
on palvelujen keskittäminen. Kansallisella tasolla 
maaseudun palveluihin ja hallinnolliseen raken-
teeseen vaikuttavat merkittävästi meneillään ole-
vat kunta- ja palvelurakenteen uudistamishanke 
(PARAS) ja aluehallinnon uudistamishanke (ALKU). 
Molemmat hankkeet vähentävät maaseudun 
palvelutarjontaa keskittämällä palveluyksiköitä 
kaupunkeihin.

...vai paikallista ja tuloksellista 
sittenkin?

Toisaalta meneillään oleviin palvelurakenneuu-
distuksiin liittyvät palvelujen kehittämistavoitteet 
antavat mahdollisuuden uusiin ratkaisuihin. Vas-
tuu on otettava omiin käsiin, paikalliselle tasolle. 
Yksittäisen toimijan voimavarat ovat kuitenkin 
riittämättömät: kuntien budjetti ei ulotu kaikkeen 
palvelutarjontaan, yhdistysten vapaaehtoistoi-
minnalla on rajansa eikä yritysmuotoinen palve-
lutarjonta käynnisty maaseudun markkinoiden 
pienuudesta johtuen. Vahvuus muodostuu näi-
den kolmen sektorin halusta toimia yhteiseksi ja 
alueen hyväksi.

Tarvitaan sektori- ja hallintorajat ylittävää yhteis-
työtä. Kuntatoimijat, paikalliset yhdistykset ja 
erimuotoiset paikalliset yritykset voivat sopia 
yhdessä, kuinka paikallisiin palvelutarpeisiin vas-
tataan. Ratkaisumallina on siis yhdessä sopiminen 
ja tekeminen, aloina voivat olla niin kotipalvelui-
den organisoiminen kuin ympäristönhoitokin. 
Tavoitteena ei ole yhden tahon voitontavoittelu 
vaan yhteinen hyöty.

Tässä oppaassa on esimerkkejä 
sopimustoiminnasta erilaisten 

osapuolten kesken. Nämä 
käytännön esimerkit toimivat 
rohkaisijoina ja mallin antajina 

niille kylille ja kunnille, jotka 
etsivät ratkaisumahdollisuuksia 

palvelujen organisointiin uudella ja 
ennakkoluulottomalla tavalla. 

Oppaan on koonnut Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmän sopimuksellisuusteemaryhmän  
johdolla HTM Heli Siirilä Vaasan yliopiston Levón-
instituutista. Julkaisu on maa- ja metsätalous- 
ministeriön ja Maaseutuverkoston rahoittama.

Professori Hilkka Vihinen
Sopimuksellisuusteemaryhmän puheenjohtaja

Maaseutuneuvos, professori Eero Uusitalo  
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri
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MITÄ MAASEUDUN 
PALVELUSOPIMUS TARKOITTAA? 

opimuksellisuus eli maaseudun 
palvelusopimus on toimintata-
pa, jossa pyritään joustavasti 

paikallisista tarpeista lähtien täyt-
tämään alueen palvelutarpeita. Se 
edustaa kolmen sektorin eli julkisen, 
yksityisen ja yhdistyssektorin yhteis-
työtä, jossa yhdessä suunnitellaan 
alueella tarvittavia palveluita. Tär-
kein tavoite on säilyttää palveluita 
tai luoda niitä mahdollisimman 
lähelle asukkaita. Tavoitteena on, 
että maaseudun piilevät ansioläh-
teet muodostuisivat työksi ja pal-
veluiksi. Yhdessä sopimista voidaan 
edistää kokoamalla julkisen sektorin, 
yritysten ja yhdistysten edustajat 
yhteiseen neuvonpitoon alueen pal-
velutarpeista ja mahdollisuuksista 
tarjota palveluita.

Sopimuksellisuutta voidaan ryhtyä 
toteuttamaan heti. Yhteistyö, ver-
kostoituminen ja vastavuoroinen 
keskustelu muiden sidosryhmien 
kanssa ei vaadi lakimuutoksia. Ajat-
telun ja asenteen muuttamisella 
pääsee yhteistyön alkuun.

Julkisen sektorin, 
yhdistyksen ja yrityksen  
muuttuneet roolit

Maaseudun moniin mahdollisuuk-
siin tarttuvassa sopimustoiminnassa 
periaatteena on tasa-arvoisuus ja 
demokraattisuus. Ylhäältä päin sane-
lijoita ei ole. Siksi kaikkien paikallis-
toimijoiden roolit hieman muuttuvat 
perinteiseen toimintaan verrattuna. 
Seuraavassa kooste siitä.

Julkinen sektori
Julkisen sektorin rooli on aiemmin 
ollut rahoittaa ja tarjota palveluita. 
Keskeisintä on ollut palvelun tarjoa-
minen ja sen laadun varmistaminen. 
Myös päätöksenteko on säilynyt 
hallinnossa. Maaseudun palvelu-
sopimuksessa ja yhdessä sovittaessa 
hallinto muuttuu yhteisten asioiden 
hallinnaksi. Tämä tarkoittaa, että 
julkisen sektorin rooli on mahdol-
listaja, verkostotoimija, keskustelija 
ja osallistuja siten, että päätöksente-
koon otetaan myös muita paikallisia 
ryhmiä.

Yksityinen sektori
Maaseudulla yritysten on haasteel-
lisempaa ylläpitää kannattavaa 
yritystoimintaa kuin kaupungeissa. 

Jatkossa maaseudulla sijaitsevien 
yritysten on monipuolistettava 
palveluitaan, jotta toiminta on 
kannattavaa ympäri vuoden. 
Maaseudun palvelusopimuksessa 
se tarkoittaa, että yrittäjät osallis-
tuvat omalla panoksellaan alueen 
palveluiden suunnitteluun ja tuot- 
tamiseen. Sopimuksellisesti on 
mahdollista vahvistaa yrittäjien 
toimintaa tai jopa luoda uusia 
työpaikkoja, kun useat palvelu-
tarpeet ja työtehtävät kootaan 
yhteen riittäviksi ansionlähteiksi.

Kolmas sektori
Maaseudulla kasvaa lähellä tuo-
tettujen pienten palveluiden 
tarve. Tämä lisää kysyntää yhdis-
tysten tuottamille palveluille. 
Yhdistysten kannattaa tarttua 
tähän mahdollisuuteen eli vah-
vistaa toimintaansa rohkeasti, 
koska se voi olla keino tuottaa 
tarvittavia palveluita alueen kan-
nalta tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla. Yhdistys voi myös toimia 
eri tahojen yhteensaattajana ja 
palvelutarpeiden kartoittajana. 
Yhteistyökumppaniksi soveltuu 
niin julkinen kuin yksityinenkin 
sektori; yhteistyö lisää jokaisen 
voimavaroja. Palveluntuotantoa 
ei kuitenkaan voi jatkossa täysin 
laskea yhdistysten varaan. Ensi- 
sijaista on pyrkiä tuottamaan 
palveluita julkisen tai yksityisen 
sektorin kautta.
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ymenlaakson maakunnassa 
Haminan kaupungissa seura-
kunta halusi tuoda palveluita 

lähemmäksi kyliä, koska niissä asuu 
paljon autottomia vanhuksia. Seura-
kunta ideoi yhdessä Haminan kau-
pungin vanhustyön 
kanssa Anna & Arvo 
palvelubussi -projek-
tin, joka sai pääosan 
rahoituksesta kirkon 
Yhteisvastuukeräyk-
sen varoista vuosina 
2007–2009. 

Projektin ideana oli 
järjestää Haminan 
jokaisessa 16 kyläs-
sä Kyläpäivä, jossa 
esiteltiin seurakunnan ja kaupungin 
palveluita. Kyläpäivään osallistuva 
vanhus saattoi päivän aikana pyytää 
tarvitsemiansa palveluita kotiinsa. 
Tämän Kotipäivän tarkoituksena 
oli pidentää vanhuksen mahdol-
lisuutta asua kotonaan ja lisätä 
turvallisuuden tunnetta. Kyläpäivän 
tarkoituksena oli lisätä kylän me-
henkeä, kyläläisten kanssakäymistä 
sekä tietoisuutta seurakunnan ja 
kaupungin palveluista.

Jokaista Kyläpäivää suunnittelivat 
Anna & Arvo -projektin työntekijä 
sekä ohjausryhmän ja seurantaryh-
män jäsenet. Kyläpäivän ohjelmaan 
sisältyi yleensä terveydenhoita-
jan, sosiaalitoimen, fysioterapian, 
seurakunnan, korjausmiehen ja 
liikuntatoimen esittely tai palvelu 
sekä yhteistä kevyttä ohjelmaa. Ky-
läpäiviä järjestettiin vajaan kahden 
vuoden aikana yhteensä 29 eli noin 
kaksi tilaisuutta joka kylässä. Niihin 
osallistui lähes 400 vanhusta. Osal-
listumista edesauttoi mahdollisuus 

saada kyyti tarpeen ja pyynnön 
mukaan. 

Kyläpäivien aikana sovittuja koti-
käyntejä tehtiin yli sata. Ne olivat 
ilmaisia ja niitä tekivät tarpeen mu-

kaan projektin työntekijät sekä va-
paaehtoiset. Kotipäivillä esimerkiksi 
pestiin ikkunat tai muutoin autettiin 
kodin askareissa. Lisäksi tarvittaessa 
fysioterapeutti avusti kodin muutos-
töiden suunnittelussa ja apuväline-
hankinnoissa sekä sosiaalityöntekijä 
neuvoi sosiaalietuuksiin liittyvissä 
asioissa. 

fysioterapia ja sosiaalitoimi, Etelä-
Kymen työttömät ry, Haminan eri 
kylät sekä muutamat paikalliset 
toimintaa rahoittaneet toimijat, 
kuten paikallinen rautakauppa. 

Vapaaehtois- 
t o i m i j o i d e n 
kouluttaminen 
kehittyi tämän 
projektin aika- 
na, ja sitä tie-
toa hyödynne-
tään Haminassa 
jatkossakin. Ha-
minan vanhus-
neuvosto ha-
luaa tulevaisuu-
dessa kehittää 

vanhusten kohtaamista kylissä, 
vaikka Kyläpäiviä ei järjestetäkään. 
Esimerkiksi vanhustyön Vetreä-lii-
kuntaprojektin projektityöntekijä 
osallistui useisiin kyläpäiviin, ja 
sai niiden avulla kyliin syntymään 
liikuntaryhmiä.

Projektin koettiin onnistuneen. 
Siihen tarvittiin seurakunnan ja 
kaupungin viranhaltijoiden ja 
luottamushenkilöiden sitoutu-
mista, aktiivista projektinvetäjää, 
mukaan lähteviä toimijoita sekä 
innokkaita vapaaehtoisia.

Vanhuksille tarjotut palvelut 
tutuiksi Kyläpäivillä ja Kotipäivillä
Kylien asukkaat ja erityisesti kylien vanhusväestö saivat tietoa seurakunnan ja kaupungin 

tarjoamista palveluista, kun Hamina-Vehkalahden seurakunta ryhtyi yhteistyöhön  
Haminan kaupungin kanssa. Tällä sopimuksellisella yhteistyöllä haluttiin lisätä vanhusten 

turvallisuuden tunnetta heidän arjessaan.
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Lisätietoja:

Hamina-Vehkalahden 
seurakunta (1.1.2011 alkaen 
Haminan seurakunta)
diakoni Mervi Leinonen 
mervi.leinonen@evl.fi
 
rovasti Juha Parjanen
juha.parjanen@evl.fi

Projekti lisäsi siihen osallistuneiden 
tahojen tietämystä toisistaan ja siten 
mahdollisti yhteistyön syvenemisen. 
Mukana olleita tahoja olivat muun 
muassa Hamina-Vehkalahden seu-
rakunnan diakoniatyö ja nuorisotyö, 
Haminan kaupungin vanhustyö, 
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sekä koti- ja työapua. Kotihoi-
don palveluissa suurin asiakas 
on Mikkelin kaupunki. 

Työosuuskunnassa työtä kertyy 
vuosittain yhteensä 5–6 henki-
lötyövuotta. Vaihtelua aiheutta-
vat muun muassa mökkitalkka-
ripalveluiden ja kotihoidon pal-
veluiden kysynnän vaihtelut.  
Tuloja työosuuskunta ja sen työn- 
tekijät saavat esimerkiksi  postin 
ja palvelupisteen ylläpidosta, 
kahvio- ja muusta myynnistä 
sekä yksityisasiakkaiden kotiin-
sa ostamista palveluista.

Lähipalvelukeskus tekee yhteis-
työtä monien paikallisten yh-
distysten kanssa välittämällä 

niistä tietoa
a l u e e l l e  j a
mahdollista-
malla esimer-
kiksi tuottei-
den myynnin 
Lähipalvelu-
keskuksessa. 
Yhdistysten 
toimintaa ha-
lutaan auttaa, 
koska se tukee 
alueen palve-
luiden säily-
mistä ja alu-
een elinvoi-
maa.  

K e s k u k s e s - 
sa oli ennen 
myös kyläap-
teekki, mutta 

tiukentuneiden säädösten vuok-
si siitä on jouduttu luopumaan. 
Toiminnan alkuvuosista lähtien 
Työosuuskunnan toimijat ovat 
tarjonneet alueen työttömille 
ja vanhuksille edullisen lounaan 
seurakunnan tiloissa kerran vii-
kossa.Työssä jaksamista ovat 
auttaneet tyytyväisten asiakkai-
den hymyt sekä kiitokset palve-
luiden säilyttämisessä.

Osuuskunta palvelee kylää 
monipuolisesti

Julkisten palveluiden vähetessä on Työosuuskunta Otavan Lähipalvelukeskus lisännyt 
palveluitaan. Tähän on kannustanut alueen asukkaiden toive saada edelleen  

monipuolisia palveluita läheltä.

telä-Savossa Mikkelin 
kaupungissa entisen 
Mikkelin maalaiskun-

nan alueella on toiminut 
vuodesta 1997 lähtien Työ-
osuuskunta Otavan Lähi-
palvelukeskus. Se on laa-
jentanut tarjontaansa 
ja toimintaansa vuosien 
saatossa, koska erilai-
sille palveluille on ollut 
kysyntää. Osuuskunnan 
perustajajäsenet päätti-
vät perustaa Otavan lähi-
palvelukeskuksen, koska  
alueella toteutetun kyse-
lyn perusteella kävi ilmi, 
että oli olemassa tarve saa- 
da useita palveluja sa-
masta paikasta. 

Otavan lähipalvelukes-
kuksessa on palvelupiste, jos-
sa muun muassa voi maksaa 
kaupungin terveyskeskus- ja 
vesimaksut sekä yhdistysten 
jäsenmaksuja, saa noutaa Ke-
lan lomakkeita, matkailuesit-
teitä ja jätehuoltohakemuksia 
sekä nähdä kaavapiirroksia. 
Lisäksi Otavan lähipalvelukes-
kuksessa on postin palvelut, 
kahvio, myynnissä paikallisia 
käsityötuotteita, internet-yh-
teys asiointikäyttöön, mittari 
verenpaineen mittaamiseen, 
ennakkoäänestyspaikka sekä 
jalkahoitajan ja yksityislääkärin 
vastaanotot. Yhteistyökumppa-
nit ovat siis hyvin moninaiset. 
Työosuuskunnan kautta saa 
myös mökkitalkkarin palveluja 

E

Lisätietoja:

Työosuuskunta Otavan 
Lähipalvelukeskus
Palvelusihteeri Pipa Jartti-Konnas
otavanlahi@mikkelilainen.com
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alvelukeskus Kummeli si-
jaitsee Varsinais-Suomessa 
entisen Velkuan kun-

nan, nykyisen Naantalin kau-
pungin saaristossa. Se tarjoaa 
alueen noin 250 saaristoasuk-
kaalle monipuolisia palveluita 
heidän kodeissaan ja omassa 
palvelukeskuksessaan. Toi-
mintaa on pyörittänyt alusta 
eli vuodesta 1992 lähtien 
Velkuan Kummeli ry.

Yhdistys vastaa palvelutalon 
toiminnasta, kotipalvelusta, 
kotisairaanhoidosta, tervey-
denhoitajan vastaanotosta 
ja päiväkodista sekä osin 
kirjaston asiakaspalvelusta ja 
nuorisotyöstä. Vuoden 2009 
kevääseen asti Kummelissa 
toimi myös kunnan yhteis-
palvelupiste, mutta kuntaliitok-
sen myötä se siirrettiin Velkuan 
entisen kunnantalon tiloihin. 
Yhdistys tuottaa kokonaisvaltai-
sesti palveluita, jotka muualla 
Suomessa tuotetaan yleensä 
eri yksiköissä tai rakennuksissa. 
Toimintojen kokoaminen saman 
palveluntuottajan hoidettavaksi 
on tuonut sekä säästöjä että li-
sää käyttäjiä palveluille. Lisäksi 
vanhusten ja lasten kokoaminen 
saman katon alle tuo iloa ja rik-
kautta heidän elämäänsä, koska 
lapset oppivat vanhuksilta ja 
vanhukset lapsilta.

Monipuolisuus ja joustavuus 
olivat Kummelin perustamisen 
elinehto. Velkuan silloinen kun-

nanjohtaja ja idean aktiivinen 
edistäjä Anne-Maija Kivimäki 

toteaa, että kunta ei perustanut 
omaa palveluyksikköä, koska sii-
hen ei ollut varoja eikä palvelujen 
monipuolisuus ja joustavuus olisi 
toteutunut. Tarve esimerkiksi päi-
vähoitoon tai vanhushuoltoon oli 
vaihteleva.

- Kun sama henkilö pystyi työs-
kentelemään tarvittaessa van-
husten ja lasten kanssa, ei tar-
vinnut palkata erikseen henkilöä 
vanhusten hoitajaksi ja lasten 
hoitajaksi. Yhdistys pystyi myös 
saamaan Raha-automaattiyhdis-
tyksen tukea palvelukeskuksen 
rakentamiseen, toisin kuin kun-
ta.

Kummelin perustamisen myö-
tä kunnan palvelutaso nousi 

ja työpaikkoja syntyi. Enää ei 
myöskään tarvinnut lähettää 
kuntalaisia kalliiseen laitos-
hoitoon naapurikuntaan, 
koska nämä palvelut pystyt-
tiin tarjoamaan oman kun-
nan alueella. Sekä Kivimäki 
että Kummelin nykyinen joh-
taja Ville Kuusinen toteavat, 
että ilman paikallisia ihmisiä 
ja lämmintä välittämisen 
henkeä Kummeli olisi pelkkä 
rakennus. Yhteisillä toimin-
noilla Kummelista on saatu 
turvallinen ja monipuolinen 
saaristolaisten palveluiden 
ja elämän keskus.

Palvelukeskus Kummeli teki 
sopimuksen toiminnastaan 

kuntaliitoksen yhteydessä 
Naantalin kaupungin kanssa 
kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen 
yhdistys joutuu miettimään 
tarkasti, mitä palveluita se 
pystyy tarjoamaan ja millä kus-
tannuksilla. Tavoite on, ettei 
palveluja jouduta karsimaan.

Palveluja joustavasti saman katon 
alta Kummelissa

Velkualla huomattiin 1980-luvun lopulla, että erilaisten kunnallisten palveluiden kokoaminen 
saman katon alle kannattaa. Se on toiminut hyvin jo noin 20 vuoden ajan  

Palvelukeskus Kummelissa.
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Lisätietoja:

Palvelukeskus Kummeli
Johtaja Ville Kuusinen
ville.kuusinen@velkuankummeli.fi

Anne-Maija Kivimäki
050 365 7230
annemaijakivimaki@gmail.com
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omerolla havahdut-
tiin 1990-luvun alku-
puolella siihen, että 

kuntatalouden kiristyessä 
oli tarvetta liikuntapaik-
kojen vuoro- ja muiden 
maksujen käyttöönot-
toon sekä liikuntapal-
velujen vähentämiseen. 
Tämän takia eri liikunta-
seurat ryhtyivät neuvot-
telemaan kunnan kanssa 
siitä, että perustettaisiin 
oma yhdistys, joka vas-
taisi keskeisimpien liikun-
tapaikkojen ylläpidosta ja 
liikuntapalveluista. Muu-
taman vuoden neuvotte-
lujen jälkeen perustettiin 
Someron Liikunta ry, jon-
ka jäseniä ovat alueella 
toimivat eri liikuntaseurat 
sekä Someron kaupunki.

Yhdistys rahoittaa toimintansa 
pääasiassa kaupungin myöntä-
mällä määrärahalla. Ensimmäi-
set vuodet kunnan rahoituksen 
suuruus säilyi samana, mutta 
myöhemmin rahoitus sidottiin 
indeksiin. Lisäksi yhdistys on 
hakenut hankerahoitusta palve-
lujen tuottamiseen ja hankkinut 
sponsoreita tapahtumiin.

Vuoteen 2010 mennessä kau-
punki on säästänyt yli kaksi  
miljoonaa euroa yhdistyksen 
tuottaessa Someron liikuntapal-
velut. Näitä rahoja on käytetty 
investointeihin, kuten eri liikun-
tahallien tai -paikkojen rakenta-

miseen tai kun-
nostamiseen. 
Henkilökuntaa 
yhdistyksellä on 
melko vähän eli 
kolme kokoai-
kaista henki-
löä sekä kolme 
määräaikaista 
uinninvalvojaa. 

Suuri voimava-
ra on kunnan eri 
liikuntaseurat, 
jotka talkootyö- 
nä tai korvaus- 
ta vastaan osal-
listuvat tapah-
tumien järjestä-
miseen ja tarvit-
semiensa pal- 
velujen tuotta-

miseen. Tällä tavalla mene-
tellen liikuntaseurat saavat 
käyttää liikuntavuoroja ilmai-
seksi sekä ansaitsevat tulo-
ja toimintaansa. Lisäksi seu- 
rat pystyvät keskittymään pa-
remmin ydintoimintaansa, kun 
Someron Liikunta ry on voi-
nut hoitaa keskitetysti muun 
muassa tapahtumien koordi-
nointia, varainkeruuta sekä tie- 
dottamista. Seuroilla on nyt 
myös suora vaikutusvalta siihen, 
miten alueen liikuntatarjontaa 
kehitetään. 

Kaikki osapuolet ovat olleet 
Somerolla hyvin tyytyväisiä 
yhdistyksen toimintaan. Siksi 
kaupungissa on perustettu So-

meron Kulttuuri ry vuonna 2005 
edistämään kulttuuriharrastusta 
yhdistyksen toiminta-alueella. 
Keväällä 2010 on ryhdytty kau-
pungissa selvittämään Some-
ron Liikunta ry:n ja Someron 
Kulttuuri ry:n yhdistämistä yh-
teiseksi Someron Vapaa-aika 
ry:ksi, johon tulisi mukaan myös 
kaupungin nuorisotoimi. Tule-
vaisuudessa sopimuksellinen 
toiminta voi siis yhä laajentua.

Liikuntapalvelut säilyneet ja 
miljoonia euroja säästynyt

Someron kaupunki on vuodesta 1995 lähtien ostanut liikuntapaikkojen ylläpidon ja 
liikuntapalvelujen tuottamisen Someron Liikunta ry:ltä. Tällä tavalla on saavutettu 

miljoonien eurojen säästöt palvelujen siitä kärsimättä. Parhaimmillaan sopimuksellisuuden 
toteuttaminen tuokin sekä säästöjä että palveluita ja luo uusia työpaikkoja.
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Lisätietoja:

Someron Liikunta ry
Toiminnanjohtaja Veera Hälli
veera.halli@somero.fi
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eski-Pohjanmaan maa-
kunnassa Vetelissä Vetelin 
Urheilijat ry on palkannut 

kunnan osittaisella tuella yhden 
työntekijän syksystä 2009 lähtien. 
Hänen toimenkuvaansa kuuluu 
erilaisten liikuntaryhmien ja -ker-
hojen vetäminen. Koska Vetelin 
kunta tukee urheiluseuraa työn-
tekijän palkkaamisessa, on hän 
päivisin koulunkäyntiavustajana 
koulussa. Tällä tavalla menetellen 
on pystytty muodostamaan yksi 
kokopäiväinen työpaikka.

Idea yhteistyön tekemiseen syn-
tyi keväällä 2009, kun Vetelin 
Urheilijat kuulivat käynnissä 
olevasta Suomen Jääkiekkoliiton 
hankkeesta, jossa etsittiin kun-
tayhteistyöhön valmiita olevia 
urheiluseuroja. Vetelin Urheili-
jat ry valittiin mukaan yhdeksi 
pilotiksi, ja sen jälkeen voitiin 
aloittaa kunnan kanssa yhteis-
työn tarkempi suunnitteleminen. 
Työntekijää haettiin ilmoituksel-
la, ja lyhyessä ajassa paikkaa haki 
kuusi henkilöä, joista sopivin 
valittiin.

Palkatun henkilön työpäivät ku-
luvat puoliksi koulussa ja puoliksi 
urheiluseuran kerhoja ja ryhmiä 
vetäessä. Työntekijä kirjaa työ-
tuntinsa ylös päivittäin ja rapor-
toi ne Jääkiekkoliitolle kolmen 
kuukauden välein. Samalla Jää-
kiekkoliitolle toimitetaan myös 
urheiluseuran laatima raportti 
rahankäytöstä. Raportti on laa-
dittava, koska sopimuksen mu-

kaan Jääkiekkoliiton hallinnoima 
hanke vastaa osasta työntekijän 
kuluista, loppujen kustannuksien 
jäädessä urheiluseuralle. Käytän-
nössä kunnan tuki vastaa puolta 
työntekijän kuukausipalkasta.

Tästä yhteistyöstä hyötyvät sekä 
urheiluseura että kunta. Urhei-
luseura saa palkatun työnteki-
jän, jolloin toimintaan saadaan 
jatkuvuutta ja aktiivisten seura-
vetäjien työ voidaan suunnata 
muuhun seuratoimintaan. Tällä 
on iso merkitys Vetelin Urheilijat 
ry:n kaltaiselle yleisseuralle, jolla 
ei ole aiemmin ollut palkattua 
henkilökuntaa. Myös harrasta-
jien rekrytointi helpottuu, kun 

liikuntakerhon vetäjä voi 
koulussa kertoa harrastus-
mahdollisuuksista suoraan 
lapsille eli heille, jotka ovat 
kerhojen osallistujia. Lisäksi 
tiedonkulku urheiluseuran, 
kunnan ja koulun välillä pa- 
ranee. 

Kunnan kannalta yhteistyös-
tä on hyötyä koulunkäynti-
avustajan saamisena sekä 
alueen liikuntapalveluiden 
kehittymisenä: tämän toivo-
taan näkyvän myöhemmin 
kunnan sosiaali- ja terveys-
kulujen pienentymisenä.

Lisätietoja:

Vetelin Urheilijat ry
Puheenjohtaja Kari Tyynelä
0400 126 114
kari.tyynela@suomi24.fi

Vetelin kunta
Vapaa-aikaohjaaja Satu Koski
Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI
satu.koski@veteli.fi

Kokopäiväinen työpaikka syntyi 
yhdistämällä eri tahojen voimat 

Vetelin Urheilijat ry pystyi palkkaamaan työntekijän käyttöönsä lähtiessään mukaan 
hankkeeseen ja pyytäessään kuntaa yhteistyökumppaniksi.
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yrönmaalla eli Isonkyrön, 
Laihian ja Vähänkyrön 
kuntien alueella perustet-

tiin yhteinen Kyrönmaan reitistö 
vuonna 2005. Paikallisella toi-
mintaryhmällä YHYRES kehit-
tämisyhdistys ry:llä oli vuosi-
na 2003–2005 toteuttamansa 
Patikka-hankkeen myötä suuri 
rooli sen alkuun laittamisessa. 
Tässä hankkeessa muun muassa 
neuvoteltiin patikkareitistön 
luomisesta maanomistajien ja 
kuntien kanssa. 

Reitistöä suunniteltaessa to-
dettiin, että reitin jatkuvasta 
huollosta kannatti sopia jo sii-
nä vaiheessa. Kuntien liikunta-
toimen edustajat neuvotteli-
vatkin eri yhdistysten kanssa 
reitistön jatkuvasta huollosta ja 
sopimuksen ehdoista. Neuvot-
teluosapuolet pääsivät helposti 
tulokseen, ja sen myötä reitistö 
on pysynyt hyvässä kunnossa 
ja eri osapuolet ovat olleet tyy-
tyväisiä. Vuonna 2005 allekir-
joitettiin kuusi vuotta kestävät 
huoltosopimukset, jotka tulivat 
voimaan vuoden 2006 alussa. 

Noin 30 kilometrin pituinen rei- 
tistö sivuaa historiallisia paik-
koja, kuten muinaishautaa, luo- 
lastoa ja sotahistoriallista sil-
taa. Patikkareitistön jokaiselle 
kilometrille on määritelty sen 
ylläpidosta huolehtiva taho. Näi- 
tä ovat erilaiset paikalliset jär-
jestöt, kuten metsästysseurat, 
kyläyhdistykset, Lions Club ja 
urheiluseurat. 

Kunnan kanssa tehdyn sopimuk- 
sen mukaan ylläpidosta vastaa-
va yhdistys eli palveluntuottaja 
sitoutuu tekemään tarkistuskier-
roksen säännöllisesti sekä huo-
lehtimaan omasta reitin osas-
taan, sen taukopaikan kunnossa- 
pidosta ja sovituista erityistoi-
menpiteistä. Näitä ovat huoleh- 
timinen polttopuiden riittävyy- 
destä sekä roskakorien ja puu-
ceen käytettävyydestä.

Lisäksi huoltosopimuksessa so-
vitaan kolmen vuoden välein 
tehtävästä raivauksesta, kuu-
den vuoden välein tehtävästä 
reittimerkintöjen uusimisesta, 
yleisestä korjaus- ja huoltovel-
vollisuudesta sekä palveluntuot-
tajan tekemästä raportoinnista. 
Kunnan tehtävänä on sopimuk-
sen mukaan vastata reitistön 
varrella olevien taukopaikkojen 
toimivuudesta ja yleisestä tur-
vallisuudesta. Kunnalla on myös 
oikeus ja velvollisuus valvoa rei- 
tistön huoltotoimenpiteiden 
riittävyyttä.

Yhdistykset tekevät suurimmat 
huoltotoimenpiteet yleensä 
touko-kesäkuun vaihteessa. 
Kesän aikana tarkistetaan myös 
puuceen tilanne ja polttopui-
den määrä. Seuraavan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä 
yhdistys jättää raportin kunnalle 
tekemistään huoltotoimenpi-
teistä. Lisäksi raportissa voi tuo- 
da esille, jos on ilmennyt tarvet-
ta jonkin suuremman toimen-

piteen tekemiseen tulevana 
vuonna. Kunta maksaa korva-
uksen yhdistykselle palautetun 
raportin perusteella.   

Yhdistys hyötyy yhteistyöstä 
hieman rahallisesti. Samalla se 
pystyy tarjoamaan jäsenilleen 
mahdollisuuden virkistäytymi-
seen ja luonnossa liikkumiseen 
omalla kotiseudullaan. Kunnalle 
yhteistyöstä on hyötyä, koska 
näin reitistö pysyy kunnossa 
edullisesti ja kunta pystyy tar-
joamaan viihtyisän liikkumis-
mahdollisuuden kuntalaisilleen 
ja matkailijoille.

- Suosittelen kunnille ja yhdis-
tyksille tällaista toimintamallia. 
Reitin pitää olla kunnossa ja sen 
varrella kannattaa olla mielen-
kiintoisia pysähtymiskohteita, 
jotta ihmiset viihtyisivät parem- 
min. Ei vain synkkää metsää,  
toteaa Lasse Reinman Saaren-
pään kyläyhdistyksestä Vähäs-
täkyröstä. Saarenpään kyläyh-
distys on yksi reitistöstä huolta 
pitävä taho.

Lisätietoja:

Saarenpään kyläyhdistys
Lasse Reinman
0400 934 818
pr.verojatilipalvelut@netikka.fi
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Patikkareitistö pysyy kunnossa 
pitkäaikaisilla huoltosopimuksilla

Kyrönmaan alueella Pohjanmaan maakunnassa kaunis patikkareitistö pysyy 
hyvässä kunnossa yhdistysten ja kuntien yhteistyöllä.
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apissa Rovaniemen kau-
pungin keskustassa Ounas-
joen ja Kemijoen yhtymä-

kohdassa sijaitsee Koivusaari, 
jonka läpäisee 4-tie. Saari oli 
pusikoitunut ja kaipasi hoitoa. 
Vuonna 2007 tilanne parani, 
kun lappilaisen lampurin kym-
menkunta lammasta tuotiin 
aluetta laiduntamaan. Vuosien 
varrella kokemusten karttuessa 
laidunnettu alue on laajentunut 
moninkertaiseksi ja laiduntavien 
lampaiden määrä noussut lähes 
viiteenkymmeneen.

Idean taustalla oli Rovaniemen 
maaseutupäällikkö Anne Nuu-
tinen, joka ryhtyi etsimään alu-
eelle hoitajaa, lampaiden valvojia 
ja rahoitusta. Rohkea lampuri 
löytyi Torniosta ja lampaiden 
valvonnasta päästiin nopeasti 
sopimukseen Rovaniemen 4H-
yhdistyksen kanssa. Rahoitus 
ensimmäiselle kesälle järjestyi 
ProAgrian Lapin lammashank-
keen kautta. Rahaa kului muun 
muassa aitaukseen, kuljetuskus-

tannuksiin ja lampaiden valvon-
taan. Valvojille järjestettiin kou-
lutus, jossa käsiteltiin lampaiden 
käyttäytymistä, käsittelyä ja hoi-
tamista. Valvojat olivat paikallisia 
nuoria, jotka saivat tuntikorva-
uksen tehdystä työstä. Vuosina 
2008 ja 2009 ulkopuolista rahaa 
ei ollut, vaan lampuri on maksa-
nut kustannukset itse. 

Ensimmäisenä kesänä huomat-
tiin, että suurin pelko ei toteutu-
nut eli lampaat eivät karanneet 
4-tielle. Ensimmäisenä kesänä 
valvojat kävivät tarkistamassa 
lampaiden olosuhteet päivittäin, 
mutta muina kesinä on riittänyt 
tarkistaminen kerran tai kaksi vii-
kossa. Myös paikalliset asukkaat 
ja turistit ovat raportoineet yh-
teyshenkilöille aktiivisesti. Saa-
ressa on 2,5 kilometrin luonto-
polku ja lintutorni, joten alueella 
liikkuu ihmisiä paljon päivittäin. 
Lampaat laiduntavat jatkossa-
kin Koivusaaressa, ja suunnit- 
teilla on laidunnusalueen laajen-
taminen.

Nuutinen kokee, että maise-
manhoidosta hyötyvät kaikki 
osapuolet. Lampuri saa lisää 
laidunaluetta, maanomistaja 
hoidettua alueitansa luonnon-
mukaisesti ja edullisesti sekä 
kuntalaiset ihailtavakseen kau-
niin maiseman ja eläimiä. Lisäk-
si 4H-yhdistyksen järjestämän 
valvonnan myötä paikalliset 
nuoret ovat saaneet työtehtä-
viä. Nuutisen mielestä tällainen 
sopimukselliseen yhteistyö-
hön perustuva alueidenhoito 
sopisi kaupungin muidenkin 
viheralueiden hoitoon hyvin 
edullisuutensa vuoksi.

Lisätietoja:

Rovaniemen kaupunki
Maaseutupäällikkö 
Anne Nuutinen
anne.nuutinen@rovaniemi.fi

Rovaniemen 4H-yhdistys
http://www.4h.fi/rovaniemi

Maisema kuntoon lampaiden työnä
Pitkäjänteisellä yhteistyöllä maisemankunnostuksen piirissä oleva alue on laajentunut vuosien 
saatossa moninkertaiseksi. Maisemankunnostukseen liittyvien taitojen ja tietojen lisääntyessä 

se on ollut helppoa.
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altamon kunnan, paikal-
listen yhdistysten ja yri-
tysten sekä Kainuun maa-

kunnan yhteistyöllä ryhdyttiin 
vuonna 2005 suunnittelemaan 
paltamolaisten täystyöllisyy-
teen tähtäävää hanketta. Aja-
tuksena oli, että työttömyyteen 
käytettävät varat suunnattaisiin 

työttömien työnhakijoiden työl-
listämiseen. Näitä varoja ovat 
esimerkiksi työttömyyspäivä-
rahat sekä erilaiset työttömien 
koulutukseen ja kuntoutukseen 
liittyvät varat.

Vuodet 2006–2008 olivat ak-
tiivista mallin suunnittelun, 

eteenpäin viennin ja yhteistyön 
rakentamisen aikaa. Mukana 
olivat muun muassa Paltamon 
kunta, Kainuun maakunta, yrit-
täjäjärjestöjä, SAK, STTK, työmi-
nisteriö, valtiovarainministeriö, 
Oulun lääninhallitus ja monia 
muita toimijatahoja. Valmiste- 
luun vaikuttavien tahojen jouk-

ko haluttiin pitää laa- 
jana, koska sidos- 
ryhmiin haluttiin luo- 
da jo suunnittelu- 
vaiheessa hyvä kon-
t a k t i .  Pä äva s t u u 
suunnittelusta oli 
tätä projektia varten 
perustetulla ohjaus-
ryhmällä, jossa oli 
mukana edellä mai-
nittuja tahoja. 

Valtioneuvostolta 
pi-ti saada lupa ja 
päätös rahoitukses-
ta, jotta uusi työl-
listämismalli voitiin 
ottaa kokeiltavaksi. 
Lupa saatiin valtion 
vuoden 2009 bud-
jetista päätettäessä, 
ja sen jälkeen Pal- 
tamon täystyölli- 
syyskokeiluhanke 
voitiin todella käyn-
nistää. Mallin suun-
ni t te luvaiheessa 
oli tullut esille, että 
paras taho työvoi-
makokeilun käytän-
nön toteuttajaksi on 
yhdistys. Paltamon 

Uudella tavalla työtä kuntalaisille 
Paltamossa 

Paltamon kunnassa Kainuun maakunnassa käynnistyi vuonna 2009 kokeilu, jollaista ei 
ole nähty muualla Suomessa. Kokeilun tavoitteena on saada jokainen työtön kuntalainen 

mukaan työelämään aktiivisella työllistämisellä.
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työvoimayhdistys ry perustettiin 
joulukuussa 2008. Sen perustajia 
olivat Paltamon kunta, Paltamon 
Yrittäjät ry, Paltamon maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliit-
to MTK sekä Paltamon julkisten 
ja hyvinvointialojen liitto JHL. 
Yhteistyökumppanit oli helppo 
saada toimintaan mukaan, koska 
jo suunnitteluvaiheessa niiden 
välinen yhteistyö oli sujunut 
hyvin.

Paltamon työvoimayhdistys ry 
toteuttaa Paltamon täystyöllisyy-
teen tähtäävää kokeiluhanketta 
vuosina 2009–2012. Hankkeen 
päätavoite on työllistää kaikki 
Paltamon työvoimatoimistossa 
työttöminä työnhakijoina ole-
vat henkilöt. Tavoitteena on toi- 
mia muun muassa työttömyy-
den poistamiseksi eliminoimalla 
työnhakemisen ja työllistymisen 
esteitä.

Tavoitteiden toteuttamiseksi 
yhdistys on perustanut työpa-
jan, käynyt yksilökeskusteluja, 
tukenut elämänhallintaa, etsinyt 
harjoittelu- ja työpaikkoja sekä 
järjestänyt koulutustilaisuuksia 
ja rakentanut verkostoja. Työn-
tekijöiden työllistämiseksi on 
hyödynnetty myös oppisopimus-
koulutusta, työkokeiluja, työhar-
joittelua tai työelämävalmennus-
ta, kuntouttavaa työtoimintaa ja 
yhdyskuntapalvelua. Ensisijainen 
tavoite kuitenkin jokaisen koh-
dalla on työllistyä niin sanottuun 
oikeaan työhön. 

Yhdistys on toimintansa aikana 
tehnyt yhteistyötä laajasti eri ta-
hojen kanssa. Tahoja ovat olleet 
muun muassa Paltamon työ- ja 
elinkeinotoimisto, Kainuun maa-
kunta -kuntayhtymän sosiaalitoi-
mi, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset, 
Kela ja ammattiyhdistykset. Toi-
minnan käynnistysvuosi oli talon 
ulkopuolelle työllistämisen suh-
teen vaikea yleisen taantuman 
iskiessä Suomeen. Työpaikkojen 

löytäminen oli haasteellisempaa 
kuin miltä suunnitteluvaiheessa 
oli vaikuttanut.

Yhdistys saa rahoitusta valtio-
neuvoston budjetista, Kainuun 
maakunta -kuntayhtymältä ja las-
kutettavasta työstä sekä hieman 
Paltamon kunnalta. Rahoitus ku- 
luu toiminnan pyörittämiseen 
sekä työllistettyjen työntekijöiden 
palkkoihin. Työllistetyn työnteki-
jän palkka on vähintään 115 eu-
roa suurempi kuin normaalit työt- 
tömän työnhakijan saamat tuet. 
Suuremman ansion lisäksi nämä 
henkilöt ovat saaneet työtä,  
arkeensa säännöllisyyttä, työter-
veyshuollon palveluita, koulutus- 
ta ja valmennusta sekä mahdol- 
lisuuden edulliseen lounaaseen 
ja kunnan kuntosalin käyttöön. 
Paltamon Työvoimayhdistys 
tuottaa lounas- ja kuntosalin 
ohjauspalvelut.

Kunta ja yhdistys ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä tähän astiseen 
toimintaan ja saavutettuihin tu- 
loksiin. Entisten työttömien kans-
sa on tehty 176 työsopimusta 
vuonna 2009. Vuoden aikana 
työttömyysaste oli laskenut  
17,9 prosentista 12,4 prosenttiin. 
Työllistettyjen henkilöiden syr-
jäytymisuhka on pienentynyt, 
ja tällä on tulevaisuudessa suuri 
vaikutus. Aktiivisen työllistämi-
sen malli onkin koettu hyödyl-
lisemmäksi kuin passiivisen työl-
listämisen malli. Täystyöllisyys-
kokeilusta on käynnissä useita 
tutkimushankkeita. Paltamon ko- 
keilun jälkeen pohditaan, voi-
daanko kyseinen malli ottaa käyt-
töön muuallakin Suomessa.

Lisätietoja:

Paltamon Työvoimayhdistys ry
Toiminnanjohtaja  
Leila Pölkky-Pieskä
050 544 1229
leila.polkky-pieska@
paltamontyovoimayhdistys.fi

Paltamon kunta
Kunnanjohtaja Arto Laurikainen
arto.laurikainen@paltamo.fi
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
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uomut ry on Suomussal-
mella Kainuussa sijaitseva 
yhdistys, jonka keskeisin 

tehtävä on hoitaa alueella toimi-
vien yhdistysten työllistämiseen 
liittyvät paperiasiat. Käytännös-
sä tämä merkitsee, että Suomut 
ry muun muassa etsii sopivan 
työntekijän yhdessä yhdistyk-
sen ja työvoimaviranomaisten 
kanssa, kirjoittaa työsopimukset 
ja palkkatukihakemukset, hakee 
ja pitää ajan tasalla työllistä-
vän yhdistyksen lakisääteiset 
vakuutukset, laskee ja maksaa 
palkat sekä huolehtii tarvittavi-
en ilmoitusten lähettämisestä 
verottajalle.

Suomut ry perustettiin vuonna 
1999. Perustamista oli edeltänyt 
TE-keskuksen työllistämishan-
ke, jonka tavoitteena oli saada 
kyläyhdistykset palkkaamaan 
pitkäaikaistyöttömiä, koska te-
kemätöntä työtäkin oli paljon. 
Hankkeen aikana tuli ilmi, että 
yhdistykset eivät olisi työllis-
täneet enää jatkossa, koska ne 
eivät olisi selvinneet paperi-
asioiden hoitamisesta. Tämän 
perusteella muun muassa Suo-
mussalmen kunta ja mukana 
olleet yhdistykset päättivät 
perustaa Suomut ry:n, ja alueen 
yhdistykset ovat siitä lähtien 
hyödyntäneet ahkerasti sen 
palveluita.

Vuonna 2009 työllistäviä yh-
distyksiä oli Suomussalmella 
19 kappaletta ja maksettujen 

palkkojen arvo oli yli 1,3 miljoo-
naa euroa. Suomut ry:n jäsen-
yhdistykset maksavat 25 euron 
suuruisen vuosijäsenmaksun, 
ja tätä maksua vastaan yhdistys 
saa palkkaamiseen tarvittavat 
palvelut. Suomut ry:ssä kaksi 
työntekijää hoitaa paperiasiat. 
Suomut ry pystyy tarjoamaan 
palvelun, koska Suomussalmen 
kunta tukee yhdistystä vuosit-
tain kahden henkilön palkka-
kustannuksien verran. 

Kunnalle yhdistyksen tukeminen 
on kannattavaa. Tällä tavalla pit-
käaikaistyöttömille löytyy työ- 
tehtäviä ja kunta säästää enem-
män kuin kahden henkilön pal-
kan Kelalle maksettavissa kunta- 
osuuksissa. Tämä on yksi syy, 
jonka vuoksi Suomut ry:n toi-
minta on jatkossakin turvattu 
Suomussalmella. Myös Kela ja 
työvoimahallinto ovat olleet 
tyytyväisiä toimintamalliin.

Suomut ry:n motto on ”Teemme 
työllistämisen helpoksi!” Siinä 
yhdistys tuntuukin onnistuneen 
hyvin.

- Voin 110 prosenttisen varmasti 
sanoa, ettei yhdistyksemme oli-
si alkanut työllistää, jos ei olisi 
ollut tätä tukea paperiasioiden 
hoitamiseen, sanoo Korpelan 
kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Keijo Mulari. Nyt meillä on vaki-
tuisessa työsuhteessa olevia 
henkilöitä, koska toimintamme 
kasvaa ja kehittyy, hän jatkaa.

Suomut ry toimii kuin välittäjä-
organisaatio auttaen saatta-
maan yhteen työntekijän ja työn- 
tekijää kaipaavan tahon. Tällä 
tavalla maaseudun palveluita 
voidaan kehittää, joten tämä 
on sopimustoimintaa parhaim-
millaan.

Lisätietoja: 

Suomut ry
Toimistonhoitaja  
Anneli Kemppainen
anneli.kemppainen@suomut.fi
www.suomut.fi

Korpelan kyläyhdistys
Puheenjohtaja Keijo Mulari 
040 591 6794
keijo.mulari@suomussalmi.fi

On helppo työllistää, kun ei 
tarvitse hoitaa paperiasioita

Suomussalmelaisilla yhdistyksillä on matala kynnys työllistää, koska niiden ei tarvitse 
huolehtia työllistämiseen liittyvistä paperiasioista. Nämä asiat hoitaa kokonaan yhdistyksen 

puolesta Suomut ry.
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ankasalmen 4H-yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja 
Sirkka Suomäki ja koulut-

taja Tiina Honkonen huomasivat, 
että maaseudulla on paljon 
nuoria, jotka vain ns. hengailevat 
ja elävät mitä väliä -asenteella. 
Näillä nuorilla ei ole työtä eikä 
opiskelupaikkaa, ja usein myös 
suunnitelmat tulevaisuuden suh-
teen puuttuvat. Naiset kokivat, 
että asiaan olisi syytä paneu-
tua. He saivat idealleen 
hankerahoitusta 
Keski-Suomen 
Yhteisöjen Tuki 
ry:n hallinnoimas-
ta ESR-hankkeiden 
välittäjäorganisaa-
tiohankkeesta, ja sen 
myötä hankasalmelais-
ten työttömien nuorten 
elämään tuli tarjolle uutta 
ohjelmaa vuodesta 2009 
lähtien. 

Välitän-hankkeessa kohderyh-
mänä ovat 17–25 -vuotiaat nuo-
ret.  Hankkeessa välitetään yksit-
täisestä nuoresta, jota tuetaan ja 
rohkaistaan viemään asioitansa 
eteenpäin. Lisäksi välitetään 
auttamalla työn tai opiskelupaik-
kojen hakemisessa. Hankkeessa 
tehdään asioita myös ryhmissä, 
jolloin nuoret tulevat tutuiksi vä-

hitellen toisilleenkin. Eri kokoissa 
ryhmissä esimerkiksi käsitellään 
tunteita ja elämänhallintaa sekä 
tehdään retkiä ja kokeillaan uusia 
harrastuksia. Toimintaan osallis-
tuminen on ilmaista, koska myös 
retkien ja harrastuskokeilujen 
kustannukset katetaan hankeva-
roin.

Kokonaisvaltai-
nen lähestymi-

nen nuorten 
elämään on 

e d e l l y t - 
t ä n y t 

yhteis-
työtä 

useiden 
e r i  t a h o j e n 

kanssa. Hanke on 
tiivistänyt verkostoja eri-

tyisesti TE-toimiston, kunnan 
sosiaalitoimen, nuorten työ-
pajan, terveyskeskuksen työ- 
terveyshuollon ja psykologin, 
mielenterveystoimiston, oppi-
missopimuskeskusten, oppilai-
tosten ja työnantajien kesken. 
Monipuoliset verkostot ovat 
tarpeen, jotta jokaiselle nuorelle 
on voitu osoittaa sopiva taho 
nuoren asioiden edistämiseksi. 

Hanketoimijat eivät opasta ns. 
kädestä pitäen, miten nuoren 
pitää toimia. Nuoret pohtivat 
sekä päättävät itse hanke-
toimijoiden tukemana, mitä 
tekevät ja ottavat yhteyden 
oikeisiin tahoihin.

Hankkeen toimintaan tuli mu-
kaan 18 nuorta vuoden 2009 
aikana, mikä oli yli hankkeen 
tavoitteiden. Hanke on käyn-
nissä vuoden 2010 loppuun 
ja todennäköisesti myös jat-
kuu vielä sen jälkeen. Yleinen 
talouden taantuma heikentää  
nopeasti nuorten työllisyys- 
tilannetta. Siksi nuoriin olisi jat-
kossakin kiinnitettävä enem-
män huomiota. Sopimuksel-
linen yhteistyön lisääminen  
tehostaa nuorten tavoitta-
mista ilman tarvetta perustaa 
uusia organisaatioita. 

Nuori aktivoidaan ottamaan 
vastuuta elämästään

Nuorille on mahdollista järjestää mielekästä tekemistä työttömyyden ajaksi sekä auttaa heitä 
elämänhallinnassa. Se on tärkeää, jotta estettäisiin nuorten syrjäytyminen. 

H

Lisätietoja:

Myötätuuli Tiina Honkonen Ky
Tiina Honkonen 
040 7318 964
tiina.honkonen@gmail.com

Hankasalmen 4H-yhdistys
Toiminnanjohtaja Sirkka Suomäki
040 534 6361
sirkka.suomaki@hankasalmi.fi
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uonna 2005 kumppanuus 
mainittiin Kiteen kaupun-
gin strategiassa ja palve-

lustrategiassa ensimmäisen ker- 
ran. Sillä tarkoitettiin halua et-
siä kumppaneita palveluiden 
tuottamiseen muista kunnista, 
yksityiseltä ja kolmannelta sek-
torilta sekä perheistä. Siksi kun-
nassa päätettiin laatia Kump-
panuusohjelma, jossa määri- 
teltäisiin tarkemmin kaupun-
gin tahto. Kumppanuusohjel-

maa ryhdyttiin kokoamaan pai- 
kallisen toimintaryhmän Maa-
seudun kehittämisyhdistys Kes-
ki-Karjalan Jetina ry:n kanssa. 
Yhteistyö oli luontevaa, koska 
Jetinan tavoitteena oli kumppa-
nuuden edistäminen toiminta-
alueellaan.

Kumppanuusohjelman sisältöä 
suunniteltiin alueen eri toimi-
joiden kanssa aktiivisesti kes- 
kustellen ja useita yhteisiä suun- 

suunnitteluiltoja pitäen. Niiden 
lopputuloksena valmistuivat 
kumppanuusohjelma ja kumppa- 
nuussopimus. 

Kumppanuusohjelmassa määri-
tellään, kuinka kumppanuutta 
edistetään yleisesti Kiteellä. 
Kumppanuussopimus on sopi-
muspohja, johon kirjataan so-
pijapuolet, sopimuksen sisältö, 
työnjako, muut toteuttamisen 
ehdot, toimijaverkosto kump-

Kumppanuusohjelma  
lisää yhteistyötä
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Esimerkki Kiteen kumppanuudesta: Monttu-nuorisomusiikkipaikka

Kiteen kaupungilla on kumppanuussopimus toiminimi Flame Musicin eli sen taustahenkilö 
Plamen Dimovin kanssa  Monttu-nimiseen nuorisomusiikkipaikkaan liittyen. Montussa voi soittaa 
musiikkia eri instrumenteilla, saada opastusta musiikin maailmaan sekä viettää aikaa. Lisäksi 
talossa on korkealaatuinen studio, jossa voi levyttää musiikkia. Kumppanuus koskee nuorille 
suunnattujen kurssien vetämistä, soitto- ja studiovuorojen vuokraamista sekä toiminnan muiden 
käytännön asioiden hoitamista. Tällä kumppanuudella voidaan kiteeläisille nuorille tarjota hyvät 
mahdollisuudet musiikin harrastamiseen. Montussa ovat soittamista harjoitelleet esimerkiksi 
useimmat maailmankuulun Nigthwish-bändin soittajista.

Lisätietoja:
Flame Music
Plamen Dimov
050 401 9117
plamen@flamemusic.fi

Kiteen kaupunki on pyrkinyt järjestelmällisesti kohti paikallisen yhteistyön lisäämistä jo 
vuodesta 2005. Nyt kumppanuusohjelmaa hyödynnetään lähes jokaisella hallinnon alalla.

V
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panin ja kaupungin näkökulmas-
ta, panokset kumppanuuteen, 
sopimuksen muuttamis- ja pur-
kamisehdot sekä allekirjoitukset. 
Kumppanuussopimus täytetään, 
kun sovitaan uudesta yhteis-
työssä toteutettavasta toimen-
piteestä.

Kiteen kaupunki on laatinut 
useita kumppanuussopimuksia 
vuosien aikana. Niiden rahal-
linen arvo ja toiminnan kesto 
ovat vaihdelleet paljon. Yleisintä 
kumppanuus on nuoriso- ja kult-
tuuritoimessa, koska näillä aloilla 
kaikki kunnan palvelut tuotetaan 
kumppaneiden kautta. Yhteis-
työkumppaneita ovat olleet 
muun muassa kyläyhdistykset, 
4H-yhdistys sekä urheiluseurat. 
Myös liikuntatoimessa, erityisesti 
liikuntapaikkojen hoitamisessa, 
kumppanuuden merkitys on huo- 
mattava.

Kiteen kaupunki halusi lisätä 
kumppanuutta useista syistä. Asi-
aa ryhdyttiin edistämään, koska 
julkisten palveluiden tuottamista 
oli jouduttu rajaamaan. Kaupunki 
halusi myös lisätä yhteisöllisyyttä 
ja kansalaisten aktiivisuutta pal-
velujen tuottamisessa. Lisäksi 
haluttiin tukea yhdistysten, seu-
rojen ja yhteisöjen toimintaa.

- Luottamushenkilöiden ja virka-
miesjohdon sitoutuminen kump-
panuusajatteluun on tärkeää on- 
nistumisen kannalta. Myös laa-
ja tiedottaminen sekä selkeä 
vastuiden määrittely on ratkai-
sevaa, toteaa Kiteen kaupungin 
sivistysjohtaja Ulla Huhtilainen. 
Hän on yksi Kiteen kaupungin 
kumppanuusajattelun pitkäaikai- 
sista edistäjistä.

Kiteen kaupunki pyrkii laajen-
tamaan kumppanuutta jatkos-
sakin. Kumppanuusohjelman 
terävöittäminen on hyväksytty 
kesällä 2009 yhdeksi Kiteen kau-
pungin strategiseksi hankkeeksi. 
Tavoitteena on löytää kumppa-
neita yhä isompien asioiden ja 
kokonaisuuksien hoitoon. Siihen 
kannustavat tähän mennessä 
saadut hyvät tulokset. Kumppa-
nuuden edistäminen jatkuu siis 
edelleen.

Lisätietoja:

Kiteen kaupunki
Sivistysjohtaja Ulla Huhtilainen
PL 3, 82501 KITEE
040 105 1101
ulla.huhtilainen@kitee.fi
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eskiviikkopysäkkiä on 
järjestetty syksystä 2009 
lähtien keskiviikkoisin 

kello 10–14 yhdessä kaupungin 
palvelukeskuksista. Läsnä jokai-
sella kerralla ovat kaupungin 
työntekijä, joka vastaa toimin-
nasta ja asiakkaiden mahdolli-
sesta avustamisesta sekä kaksi 
yhdistysaktiivia, jotka vastaavat 
päivän ohjelmasta. Päivän oh-
jelma perustuu osallistujien toi-
vomuksiin. Keskiviikkopysäkillä 
on pelattu tietovisaa, bingottu, 
pidetty levyraateja, laulettu ja 
käyty yhdessä lounaalla. 

Pysäkin toteuttamisessa on mu-
kana neljä eri yhdistystä, jolloin 

tämä vie vain vähän resursseja 
ja pienikin apu omaishoitajille 
on tarpeellista apua.

Yhteistyö on sujunut erittäin 
hyvin ja eri osapuolet ovat ol-
leet tyytyväisiä. Toimintaa on 
tarkoitus jatkaa niin kauan kuin 
osallistujia riittää. Osallistumista 
helpottaa se, että paikalle on 
mahdollista päästä erittäin edul-
lisella Järvenpään kaupungin 
palveluliikenteen kyydillä. 

Keskiviikkopysäkin järjestämi- 
nen onkin sopimuksellista toi- 
mintaa parhaimmillaan: pienel- 
lä yhteisellä panoksella voidaan
daan auttaa ihmisten selviyty- 
mistä kotona pidempään, tuo-
da iloa jokaisen elämään sekä 
lisätä eri toimijoiden kanssa- 
käymistä. Vaikka tämä esimerk- 
ki on toteutettu melko suuressa 
kaupungissa, se on sovelletta-
vissa myös maaseudulla ja pie-
nemmillä paikkakunnilla.

Keskiviikkopysäkillä tarjotaan 
omaishoitajille hengähdystauko

Uudenmaan maakunnassa Järvenpään kaupungissa järjestetään kaupungin ja yhdistysten 
yhteistyöllä Keskiviikkopysäkki. Siihen saavat osallistua omaishoidettavat henkilöt,  

jolloin omaishoitajat saavat tärkeää vapaa-aikaa itselleen.

K

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki
Hoitotyön esimies Terhi Nuutinen
terhi.nuutinen@jarvenpaa.fi

vastuu ohjelman jär-
jestämisestä on kulla-

kin yhdistyksellä neljän 
viikon välein. Muka-

na ovat Eläkeliiton  
Järvenpään yh-

distys, Keski- 
  Uuden-
maan De-

mentiayh-
distys, Keski-

Uudenmaan 
Yhdistysverkos-

to ry sekä Omaiset 
ja Läheiset ry.

Idea Keskiviikkopysä-
kin perustamiseen tuli 

omaishoitajien tukemi-
seen liittyneestä hankkeesta, 

joka toteutettiin Järvenpäässä 
vuosina 2009–2010.  Hankkeen 
aluksi toteutetussa omaishoi-
tajien haastatteluissa tuli esille, 
että omaishoitajia auttaisi sään-
nöllinen, lyhytkin mahdollisuus 
omaan aikaan, jolloin voisi hoi-
taa asioita tai harrastaa. 

Kaupungin aloitteesta kaupun-
ki ja yhdistykset keskustelivat 
asiasta ja päättivät nopeasti 
Keskiviikkopysäkin käynnistä-
misestä. Kirjallisia sopimuksia 
ei ole laadittu. Kaupunki tar- 
joaa tilat ja iltapäiväkahvit.  
Yhdistyksiltä yhteistyö vaatii 
työpanosta, mutta vastineeksi 
niiden jäsenet hyötyvät toimin-
nasta ja kokevat mielihyvää saa-
dessaan auttaa muita. Kaupunki 
mukana yhteistyössä, koska 
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Tieisännöitsijän avulla yksityistiet 
kuntoon

Tieisännöitsijä auttaa yksityisteiden kunnossapitoon ja hallintoon liittyvissä asioissa.  
Aktiivinen tieisännöitsijä pystyykin vaikuttamaan erittäin myönteisesti alueen tiestön kuntoon. 

Tällä on merkitystä alueen menestykselle.

aaseudulla on paljon 
yksityisiä tiekuntia, joi-
ta hoitavat tiekunnan 

osakkaat. Tieisännöitsijä on am-
mattinimike, joka on muodostu-
nut 2000-luvulla esille tulleessa 
uudessa tilanteessa: Tänä päivä-
nä tiekunnan asioiden hoito ja 
teiden ylläpito vaativat sellaista 
erikoisosaamista, ettei tiekunnan 
osakkailla välttämättä riitä osaa-
minen tai aika siihen. 

Suomen Tieyhdistys kouluttaa 
tieisännöitsijöitä, ja koulutusta 
rahoittavat muun muassa ELY-
keskuksien liikenneosastot. Tie-
isännöitsijä on henkilö, joka yrit-
täjänä hoitaa yleensä tiekunnan 
hallinnon.  Lisäksi hän 
voi tehdä tiekunnalle 
yksikköjaon eli tien- 
pidon osittelun osak- 
kaiden kesken sekä 
järjestää teiden kun-
nossapidon ja tarvit-
taessa suunnitella ja 
toteuttaa tien paran-
nushankkeen. Tie- 
isännöitsijän palvelut 
ovatkin verrattavissa 
taloyhtiöiden isän-
nöitsijöiden palvelui-
hin. Joissain tapauk-
sissa tieisännöitsijä 
voi myös itse vastata 
teiden kunnossapi-
dosta tai tarjota myös muita 
palveluita, kuten koulutusta ja 
neuvontaa.

Tieisännöitsijä Olli Ylinen Sas-
tamalasta Pirkanmaalta kertoo, 
että teiden ylläpitäminen ja 
kunnostaminen vaikuttaa paljon 
alueen menestymiseen ja elin-
voimaisena säilymiseen. Kun tiet 
ovat kunnossa, on asukkaiden 
arki sujuvampaa ja yrityksillä 
edellytykset toimia kunnolla. 
Tieisännöinti edellyttää myös 
yhteistyön tekemistä useiden 
toimijoiden kanssa, kuten tie-
kuntien, kuntien ja ELY-keskusten 
tieviranomaisten sekä erilaisten 
urakoitsijoiden kanssa. Suh-
teessa tiekuntaan tieisännöitsijä 
on puolueeton ja tasapuolinen 
toimija, mikä vähentää riitoja 
naapureiden välillä.

Tieisännöitsijän ammattitaito 
tulee esille erityisesti silloin, kun 
halutaan perusparantaa tietä 
valtion tuella tai muulla ulkopuo-
lisella rahoituksella. Hän tuntee 

rahoituskanavat, laatii suunni-
telmat, hoitaa hallinnon sekä 
kilpailuttaa urakoitsijat, jolloin 
toiminta on sujuvaa ja säästöjä 
kertyy. Hän toimii eräänlaisena 
välittäjänä ja yhteen saattajana 
eri tahojen välillä.

Suomessa on tällä hetkellä kym- 
meniä tuhansia tiekuntia. Niiden 
osakkaat vanhenevat, kuten 
maaseudun väestö yleisestikin. 
Osakkaat ovat myös mukana 
työelämässä, eikä heillä ole vält-
tämättä aikaa hoitaa tiekunnan 
asioita vapaaehtoispohjalta. Li- 
säksi teiden käyttötarve on muut- 
tunut ratkaisevasti vuosikymme- 
nien aikana: henkilöautot ja 

maatalousko- 
neet ovat kasva- 
neet ja tulleet 
painavammik- 
si, ihmiset aja-
vat enemmän 
ja yleinen vaati-
mustaso ties- 
tölle on nous- 
sut. Tämä vai-
kuttaa siten, että 
jatkossa tieisän- 
nöitsijöiden pal-
veluita tarvitaan 
yhä enemmän.
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Lisätietoja:

Tieisännöitsijä Olli Ylinen
Sastamala
0400 732 682
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sopimuksessa sovitut asiat.  
Hänellä on myös oma työhuone 
kunnantalolla, mikä on tärkeää 
tehtävän hoitamisen kannalta. 
Kunta säästää henkilöstökuluis-
sa, koska kulttuuripalveluiden 
tuottajalle ei tarvitse maksaa 
erikseen ilta- tai viikonloppu-
töistä. 

Kulttuuritoimen tehtäviä hoita-
essaan Laitinen tekee 
yhteistyöt eri- 

Kulttuuripalveluihin puhtia
Etelä-Savon maakunnassa Pertunmaan kunnassa on kunnan kulttuuri- ja matkailupalvelut 

hankittu yksityiseltä yrittäjältä vuodesta 2006 lähtien.  
Lisääntynyt joustavuus tyydyttää sekä kuntaa että yrittäjää.

Lisätietoja:

KSKT-Consulting Oy
Laura Laitinen
050 541 7712 
www.kskt-consulting.fi

Pertunmaan kunta
Kunnanjohtaja Juha Torniainen
juha.torniainen@pertunmaa.fi

uonna 2006 Pertunmaan 
kunnan sivistystoimessa 
toteutettiin hallinnonuu-

distus. Sen yhteydessä haluttiin 
etsiä uutta järkevää toimin-
tamallia kulttuuripalveluiden 
tuottamiseksi. Kunta päätyi 
ostamaan kulttuuri- ja matkai-
lupalvelut yksityisyrittäjältä. 
Kilpailutuksen perusteella teh-
tävään valittiin KSKT-Consulting 
Oy ja Laura Laitinen, joka oli hoi-
tanut kunnan kulttuuritehtäviä 
aiemmin virkanaan.

Kunta sopii yrittäjän 
kanssa vuosit- 
tain tu-
levan 
vuoden
tehtävis-
tä. Yrittäjä 
toteuttaa 
toimenpiteet 
ja saa kor-
vaukset kun-
nalta kahden 
kuukauden vä-
lein sopimuksen 
mukaan. Jos hän 
haluaa toteuttaa 
uuden tapahtuman, 
voi hän neuvotella siitä suo-
raan kunnanjohtajan kanssa. 
Laitinen raportoi tekemästään 
työstä kunnanhallitukselle ja 
sivistyslautakunnalle.

Pertunmaan kunnalla on edel-
leen kulttuuritapahtumien jär-
jestämiseen varattua budjettira-
haa. Laitisella on oikeus käyttää 
niitä, jotta hän voi toteuttaa 

V
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.fi Pertunmaan kunnanjohtaja 
Juha Torniainen toteaa, että 
suurin hyöty toimintamallista 
on joustavuuden lisääntymises-
sä. Uudet tapahtumat voidaan 
sopia ja järjestää nopeallakin 
aikataululla, mihin ei entisessä 
järjestelmässä välttämättä ollut 
mahdollisuutta. 

     tyisesti 
alueen yhdistysten, 

koulutoimen ja päivähoidon 
kanssa. Laitinen sanoo yhteis-
työn olevan tärkeää, koska  
voimat yhdistämällä saadaan  
useampia ja parempia tapahtu-
mia alueelle. Hän kokee, että täl-
lainen malli sopii hyvin pienten 
kuntien kulttuuripalveluiden 
tuottamiseen, koska sellaisissa 
kunnissa tehtävä on usein puo-
lipäiväinen ja tuolloin hallinto-
asioiden hoitamiseen kuluu lii- 
kaa resursseja. 
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Seutukunnallinen  
kulttuuriyhdistys  
edistää  
kulttuuria  
tasapuolisesti
Kulttuuritarjonta kehittyy tasapuolisesti kuuden  
kunnan alueella, kun seutukunnallinen kulttuuri- 
yhdistys vastaa alueen kulttuuritarjonnan  
kehittämisestä.

suoraan toimijatasolta, jolloin 
voidaan tuottaa kaivattuja pal- 
veluita.

Seudullinen kulttuurisihteeri 
Reija Iso-Mustajärvi toteaa, 
että hyvin toimiva seudulli-
nen kulttuuriyhdistys voitiin 
perustaa Suupohjan alueelle, 
koska alueen kunnat olivat 
tehneet yhteistyötä keske-
nään jo aiemmin. Yhteistyön 
onnistumiseksi tarvitaankin 
halua tehdä asioita yhdessä. 
Sopimuksellisuudessa halu 
tehdä asioita yhdessä on kai-
ken lähtökohta.

telä-Pohjanmaalla Suupoh-
jan seutukunnassa toimii 
Suupohjan Kulttuuriyhdis-

tys, joka on vuodesta 2003 läh-
tien kehittänyt systemaattisesti 
jäsenkuntiensa kulttuuritarjon-
taa ja -toimintaa. Jäsenkuntia 
ovat Kauhajoki, Isojoki, Teuva, 
Karijoki ja Jurva (vuodesta 2009 
lähtien osa Kurikan kaupunkia). 
Lisäksi vuodesta 2009 lähtien 
jäsenenä on ollut Kaskisen kunta 
Pohjanmaalta sen suomenkielis-
ten kuntalaisten osalta. 

Yhdistyksen perustamisen taus-
talla olivat 1990-luvun laman vai-
kutukset, jolloin alueen kunnissa 
oli karsittu kulttuurisihteerien toi-
mia. Kulttuuri oli kuitenkin sisäl-
lytetty Suupohjan kehittämisoh-
jelmaan, mutta toimenpiteitä ei 
voitu toteuttaa jäsennellysti eikä 
ilman hankerahoitusta kulttuurin 
perustoimijoiden puuttuessa. 
Alueen kulttuuritoimijat kaipasi-
vatkin uutta, pysyvää toimijaa ja 
siksi kuntien kanssa neuvoteltiin 
Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry:n 
perustamisesta.

Kulttuuriyhdistyksen tapahtumat 
järjestetään kierto-periaatteella 
eli sama tapahtuma järjeste-
tään joka vuosi eri jäsenpaikka-

kunnalla. Tämä takaa 
toiminnan tasapuoli-
suuden. Yhdistys saa 
tuloja toimintaansa 
kuntien jäsenmaksuilla, joka oli 
1,50 euroa per asukas vuonna 
2010. Lisäksi yhdistys hankkii 
aktiivisesti hankerahoitusta, jolla 
se pystyy kehittämään erityisesti 
tiettyä kohdetta. Yksi yhdistyksen 
omista hankkeista on ollut Bän-
dikoulu-hanke, jolla on hankittu 
soittovälineitä ja soitto-opetusta 
nuorille jokaisessa kunnassa. 
Yhdistys myös lainaa äänentois-
tolaitteita ja järjestyksenvalvo-
jaliivejä jäsenilleen. Lisäksi seu-
dullinen kulttuurisihteeri neuvoo 
paikallisia toimijoita rahoituksen 
hankinnassa.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hal-
litus, jossa on edustus jäsenkun-
nista ja eri kulttuuriyhdistyksistä. 
Hallituksen puheenjohtaja Jussi 
Kleemolan mukaan:

- Hallituksen työskentely on su- 
junut erinomaisesti, kun sen 
jäsenet ovat kulttuurin ammat-
tilaisia tai aktiivisia harrastajia. 
Siksi olemme voineet keskittyä 
kulttuuritarjonnan sisällön ke-
hittämiseen. Lisäksi hallituksen  
yhdistysjäsenet tuovat terveiset 

Lisätietoja:

Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry
Seudullinen kulttuurisihteeri  
Reija Iso-Mustajärvi
reija.iso-mustajarvi@suupohja.fi
050 4679 503

Hallituksen puheenjohtaja
Jussi Kleemola
kleemola.jussi@gmail.com
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uonislahden kylä sijaitsee 
Pielisen rannalla Lieksas-
sa Pohjois-Karjalan maa-

kunnassa. Vastarannalla sijaitsee 
matkailullisesti voimakas Kolin 
kansallispuisto. Vuonislahden 
sijainti junaradan varrella on 
tuonut alueelle matkailijoita jo 
yli sadan vuoden ajan. 1990-
luvulla alueella koettiin kehit-
tämisimpulssi, joka on jatkunut 
tähän päivään asti. Tuolloin 
koettiin, että erityisesti työllis-
tämisen näkökulmasta matkailu 
on ainut kasvava elinkeinon ala 
kylän alueella. Matkailun kehit-
tämiseksi alueen matkailuyrittä-
jät ja kylän kehittäjät halusivat 
organisoitua uudella tavalla ja 
siksi perustettiin Vuonis-kylä-
matkailuverkosto eli Osuuskun-
ta Vuonis.

Vuonis-kylämatkailuverkoston 
muodostavat henkilöjäsenet, 
jotka tarjoavat matkailuun liit-
tyviä palveluita lähinnä Vuonis-
lahden kylän ja Kolin alueella. 
Vuoden 2010 alussa jäseniä oli 
29. Verkoston päätoimintaa on 
yhteismarkkinointi, koulutus ja 
tuotekehitystoiminta. Osuus-
kunta onkin saanut Laatu1000-
laatujärjestelmähyväksynnän 
vuonna 2006. Lisäksi verkoston 
yksittäiset yritykset ovat muka-
na esimerkiksi ruokaan liitty-
vissä Maakuntien parhaat sekä 
Karelia à la carte -verkostoissa.  

Verkosto vastaa useista alueen 
tapahtumista sekä vaikuttaa 
alueen kehittämiseen. Pääteh-
tävä alueen kehittämisestä on 
verkoston tärkeimmällä yhteis- 
työtaholla eli aktiivisella Vuo-
nislahden kyläseura ry:llä. Ver-
koston muita tärkeitä yhteis-
työkumppaneita ovat muun 
muassa alueen yritykset ja yh-
distykset, Kolin Matkailuyhdis-
tys ry, alueen eri viranomaiset, 
kansalliset maaseutumatkailun 
kehittäjät, VR sekä Itä-Suomen 
yliopisto ja Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu. 

- Valtakunnalliset yhteistyö-
kumppanit ovat kylämatkailulle 
ja kylille tärkeitä. Niiden kautta 
saa uusia ajatuksia toimintaan 
sekä uskottavuutta muiden sil- 
missä. Kylämatkailu kun on 
joidenkin mielestä edelleen 
puuhastelua.

Vuonislahden alue tarjoaa Kolin 
matkailustrategiassa maaseutu- 
ja kylämatkailuosan. Sen lisäksi 
Vuonislahdella lisätään korkea-
kulttuurin tarjontaa vuonislais-
ten taiteilijoiden kuvanveistäjä 
Eva Ryynäsen ja kirjailija Heikki 
Turusen tuotantoihin perustu-
en. Vuonislahdella matkailijalle 
tarjotaankin kootusti monen-
laista mahdollisuutta viihtyä. 
Tällaisin sopimuksellisin keinoin 
voidaan houkutella alueelle 
enemmän matkailijoita: yhteis-
markkinoinnilla saadaan enem-

män näkyvyyttä ja palvelut ovat 
monipuolisempia. Tämä edistää 
alueen elinvoimaisuutta.

Vuonislahden kylässä uskotaan 
matkailuun palveluiden 

säilyttämisessä
Matkailijoiden tuoma raha auttaa ylläpitämään ja monipuolistamaan kylän palveluita. 

Vuonislahtelaiset ovatkin järjestelmällisesti kehittäneet kyläänsä matkailun näkökulmasta, ja 
laaja yhteistyö on tuonut kehittämiseen vaikuttavuutta.

V

Lisätietoja: 

Vuonislahden kyläseura ry.
Kyläseuran hanke- ja 
tiedotusvastaava  
sekä yrittäjä Reino Kuivalainen
0400 170 255, vuonis@vuonis.net
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Kiinnostuitko?

Tämän oppaan esimerkeissä tulee hyvin esille, että erilaisten palvelujen tuottaminen ja 
toteuttaminen onnistuu, kun eri toimijat ryhtyvät yhteistyössä niitä tuottamaan.  

Tällä tavalla on saatu vireyttä alueelle ja jopa uusia työpaikkoja tai yrityksiä.  
Tarvitaan idea ja tahtoa sen toteuttamiseksi. Tässä kerromme kootusti,  

mitä Sinä voit tehdä.

Hoksaa, mitä palveluita alueellasi tarvitaan.1. 
Kokoa ympärillesi tahoja ja henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita saman asian 2. 
edistämisestä. Niitä saattaa olla yllättävänkin paljon.
Sopikaa, kuka tekee mitäkin ja miten rahoitus hoituu. Olkaa tarvittaessa yhteydessä 3. 
alueenne kyläasiamieheen tai paikalliseen toimintaryhmään. He voivat auttaa 
idean eteenpäin viennissä ja rahoituksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden 
löytämisessä.
Järjestäkää asiaa käsittelevä palaveri, jonne kutsutte kaikki oleelliset tahot mukaan 4. 
olivat ne sitten yhdistyksiä, yrityksiä, yksityishenkilöitä tai kunnan edustajia.
Toimikaa!5. 
Nauttikaa tuloksista ja kertokaa niistä ylpeinä muillekin. Hyvien käytäntöjen ja 6. 
toimintatapojen kannattaa levitä laajemmallekin. Maaseutu tarvitsee niitä.
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