
KYLÄTIEDOTE 25.1.2006 

 

Suomenniemi Eläköön- hanke on pian päättymässä. Kun aloitin työni, pelkäsi rahoittaja ettei koko 

hankkeeseen varattua summaa saada käytettyä. Erilaisia varasuunnitelmia rahan käytölle oli olemassa. 

Nyt on kuitenkin käynyt niin päin, että rahaa onkin toimintojen kehittämiseen varattu liian vähän. Tämä 

on kylienne jatkokehittämisen kannalta positiivinen seikka, vaikkakin saattaa tämän hankkeen 

päättymisen aikaan tuntua ikävältä: Kaikkia toiveita ei ole voitu täyttää, ideoita ja toteutusvalmiutta 

olisi, mutta rahat on jo jaettu. Monilla kylillä on aloitettu omarahoitteista toimintaa, se on erittäin 

positiivinen asia: kylien kehittyminen on kylien omissa käsissä, eikä riippuvainen ulkopuolisesta 

rahoittajasta. Jäljellä on muutamia tehtäviä, joita rahoittaja hankesuunnitelman mukaisesti odottaa: 

kyläsuunnitelmat ja raportointi hankkeen aikana kylillä tehdystä kehitystyöstä. 

 

MIKSI RAPORTOINNISSA ON OLEELLISTA, ETTÄ KAIKKI KYLÄLÄISTEN  KYLILLÄ 

TEKEMÄ TYÖ TULEE NÄKYVIIN MYÖS TÄMÄN HANKKEEN RAHOITTAJALLE?  

 

Uusi hankekausi on taas alkamassa. 2008 alkaen on mahdollista myös yrittäjien hakea omia hankkeita. 

Tämän vuoksi on nyt tärkeää, että rahoittajalle syntyy positiivinen mielikuva Suomenniemestä 

kehittyvänä kuntana, kylistä eteenpäin suuntaavina ja aktiivisina toimijoina. On paljon pienempi 

kynnys myöntää rahoitusta kylien yhteiselle jatkohankkeelle tai yritysten/ yhdistysten omille hankkeille 

jos rahoittajan  ennakkomielikuva teistä on mahdollisimman positiivinen. Yritän tehdä parhaani 

tuodakseni myös rahoittajan tietoisuuteen kaiken sen työn, minkä olette kylienne eteenpäinviemiseksi 

viimeisen puolentoista vuoden aikana tehneet. Minun työhöni hankevetäjänä kuuluu tasoittaa tietänne 

Teidän tulevaisuuden suunnitelmillenne. Tässä hankkeessa on mukana koko kunta, kaikki sen kylät 

yrityksineen ja yhdistyksineen. Ja vaikka ei juuri nyt ole aikomusta eikä tarvetta puskea sata lasissa 

eteenpäin, niin kannattaa varautua siihen, että joku ehkä jossain kylällä voi tarvita oman toimintansa ja 

ehkä samalla kylän kehittämiseen valtion ”ilmaista” rahaa muutaman vuoden kuluessa. Se, mitä on siis 

kylillänne tapahtunut TEIDÄN aktiivisuutenne ja ideoidenne ansiosta, kannattaa raportoida 

rahoittajalle mahdollisimman tarkasti. Tällaisen hankkeen kautta laajaa julkisuutta saavaan 

”lobbaukseen” on mahdollisuus, ei Kouvolassa tai  Helsingissä istuvat rahoittajien edustajat ja  tänne 

alueelle jaettavasta rahapotista päättävät ihmiset muuten tiedä mitä kaikkea ihmiset OIKEASTI tekevät 

omien elinolojensa parantamiseksi. Ja se on ollut Suomenniemen kylillä PALJON! 

 

Kaikkein positiivisinta minusta hankevetäjän näkökulmasta katsottuna on ollut se, että minun 

työsarkani on ollut lähinnä Teidän ajatuksienne ylös kirjaamista ja toteutusmahdollisuuksien 

selvittämistä. Hyvillä mielin olen jättämässä pelikentän nyt teille kokonaan, keskittyen jatkossa 

pakollisiin hankkeen lopputöihin: Raportointiin sekä tarvittaviin loppuajan tapahtumien yms. 

järjestelyyn, varmistamaan että loput rahoittajan odottamat tehtävät tulevat tehdyksi. Minulla on työtä 

hankkeeseen varattu 65h/kk, ja tuntiliksani (sis. sivukulut) on 18,46 eur. Kaikki alle 65 tunnin jäävä 

työmäärä siis vähentää osuuttani tuossa suhteessa, ja on siirrettävissä kylien omiin toimintoihin- niihin 

asioihin jotka TE koette tärkeiksi tässä vaiheessa kylänne kehittymisen kannalta. 

 

Seuraavassa on lueteltu jäljellä olevat toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät, ja oma arvioni niihin 

tarvittavasta ajasta. Kaikkea ei tietenkään voi ennakoida ja laskea etukäteen: joku puhelinsoitto tai esiin 

nouseva kysymys voi teettää lisätöitä, tai jonkun asian voi tehdä nopeamminkin. Oleellista tässä on nyt 

se, että JOS haluatte lisätä kylien omaa toimintarahoitusta, on tämän listan tuntimäärää pystyttävä 

vähentämään. Nuo ovat minun töitäni, ja ne olen sitoutunut tässä hankkeessa tekemään, mutta yhtä 

valmis olen antamaan osuuteni ostopalvelupalkkiosta teille sinne kylille siinä määrin kuin se 

käytännössä on mahdollista. 

 

 

 

 



Työsuunnitelma: 

      työaika-arvio    Yht. 

Tammikuu:   

  Nettipointin kustannus- ja toteutusselvitys 10h 

  Hankesuunnitelman runko   10h 

  Raportin valmistelu (tavoite+toteutuneet) 10h 

  Rahoitussuunnittelu, kokouksen valmistelu 10h 

  Paperityöt (mapit ajan tasalle)  5h  

kirkastusiltaman järjestäminen   25h 

  Palvelumuistion kyläsivut   15h 

  Kyläsuunnitelmien sisältö ja ulkoasuehdotus 10h 

  Paperityöt, s-posti, puhelut ym.  15h 

  Hankesuunnitelman työstö ja lähetys kylille 10h 

  Rahoitushakemukset ja työsuunnitelmat  6h 

  (Tielaitos, Eekoo)    126h 

      (+61h) 

 

Helmikuu:  Kyläsuunnitelmien työstö   20h 

  Kiesilän nettipisteen rakentaminen  10h 

  Palvelumuistion kyläsivujen viimeistely  10h 

  Kesäasukasillan ja näyttelyn suunnittelu  10h 

  Hankesuunnitelman työstö, toimitus rahoittajalle 30h 

(jos jatkohankkeelle tarvetta) 

  väliraportti    15h 

       95h 

      (+20h) 

       

Maaliskuu:  Kyläsuunnitelmien  työstö yhdessä kylien kanssa 30h 

  KK:n talkootapahtumien valmistelu,tarvike- ym.  10h 

  hankinnat 

  Kokousvalmistelu; maksatushakemus  20h 

  Kesäasukasillan + näyttelyn suunnittelu  10h 

  paperityöt ym.   10h 80h 

 

      (+15h) 

 

Huhtikuu:  Kyläsuunnitelmien lopputyöstö, muut paperityöt 20h 

  Talkoovalmistelut   10h 

  Kesätapahtumien valmistelu (yhdessä Päivin kanssa) 20h 

  Puiden leikkauskurssi+ valmistelu?  10h           

                           60h

      (-5h) 

      

Toukokuu:  Kevättalkoot (KK ja Kiesilä)  30h 

  Loppuraportin aloitus   10h 

  Kesäasukasillan ja näyttelyn valmistelu  10h 

  Kokousvalmistelu+ muut paperityöt  10h 60h 

 

      (-5h) 

 

Kesäkuu:  Loppuraportti, loppumaksatuksen kasaamista 50h 

  talkoot? KK – kukkalaatikot, kesäkukat  10h 



  Kesäas. illan valmistelu, näyttelyn valmistelu 20h 

  paperityöt ym.    5h 85h 

 

      (+20h) 

     yht (+106) 

Heinäkuu:  Loppuraportin kasaaminen  (maksatus)  30h 

  Kesäasukasilta ja perinnenäyttely  20h  

 

Tammikuun tunteihin ei enää voi vaikuttaa, mutta ”jemmassa” sairaslomani 

ajalta (toukokuu) on 114 tuntia, jonka verran kevään ja kesän yhteinen 

tuntimäärä voi ylittää. Tässä laskelmassa ylitys kesäkuun loppuun mennessä 

on siis 106h, joten ”ilmaisia” tunteja jää heinäkuulle 8h. 

     

Rahoitusta kylien omiin toimintoihin saisi karsimalla tästä listasta sellaisia 

töitä, jotka on mahdollista tehdä kylillä- olisiko halukkaita talkoolaisia 

seuraaviin toimiin? 

 

 Kyläsuunnitelmia on kyliltä tulossa ilmeisesti kaksi (Karkaus, Kiesilä), 

löytyisikö lopuille tekijät kyliltä? Ohjeita antaa Marja Jussila perjantain 

iltamassa, tarvittavan materiaalin saa hankkeelta (toimistotarvikepaketti 

oman valinnan mukaan) 

 Jatkohankkeen työstö jäänee pois, jos ei halukkaita yhteishankkeen 

hakuun ole… tai jos hankesuunnitelma voidaan kirjoittaa kylien 

yhteistyönä? 

 Kesäasukasillan järjestelyyn kyliltä apuja? Saisi tunteja jäämään KK:n 

ja Kauriansalmen talkoisiin/ koulutukseen. 

 Raportoinnista tunteja voisi vähän irrottaa jos tarvittava liitemateriaali 

tulee kyliltä valmiina : 

- pidetyt kurssit ja osallistujaluettelot, retket ym. + 

osallistujaluettelot 

- talkootunnit 

 

Ohessa jäljellä oleva rahoitus, olen siinä jo vähentänyt omaa osuuttani heinäkuun osuuden, ja tehnyt 

”tuntikarsintaa” kevyellä kädellä. Loppujaon osalta toivon teidän kommentteja: MIHIN ENITEN 

TARVITSETTE JÄLJELLÄ OLEVAA RAHOITUSTA?  

 
          

   Arvio 2006      

Jäljellä   12010,11       

Palkat ja palkkiot  -200  ohjausryhmän kulut    

Talkoo- osuus  0  Tämä kok. väh. 2005 kun ei ole tod. tiedossa vielä 

Hankevetäjän ym. palkkiot -6300  
tässä väh.tunneista heinäkuu + 900 muilta 
kuukausilta 

Muut ostopalvelut  -600  elokuvapalaveri + muita koulutuskustannuksia 

Matkakulut  -200       

Toimistokulut  -500  tässä mukana kylille tulevat "toimistotavarapaketit" 

Muut kulut  -4210,11  tästä vähennettävä lehti + joulutapahtuma 2445,5 

          

          

Eli: kylille käytettävissä rahaa  1764,6       
 
 
 
          



Ehdotus jaoksi:         

          
tapahtumien ym. ilmoituskulut, 
muut toimistokulut 200       
kukkalaatikot KK 2006-> 
sen jälkeen siirto= 1/ kylä  300       
tarvikkeet Kauriansalmi+KK 
talkoot 500       

kylien yht. tutustumisretki tms. 300       

   1300       

          

"hätävara"   464,61       

Yhteensä:   1764,61       

 

 

Toivon kommentteja ja ehdotuksia jatkon suhteen mahdollisimman pikaisesti, tarkoittaen 

TAMMIKUUN aikana rahoituksen muutoshakemusta varten. (Joka siis on jätettävä riippumatta siitä, 

tuleeko kommentteja tai ei, koska ”muut kustannukset” ylittävät reilusti hankesuunnitelman 

kustannusarvion jo aiempinakin vuosina.)  

 

 

 


