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1 TIIVISTELMÄ
Yhtä köyttä – kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet 2016-2020 hankkeen päämääränä on ollut kehittää järjestöjen, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja yksityisen sektorin yhteistyönä paikallisiin tarpeisiin ja kumppanuuteen pohjautuvia,
mahdollisuuksiin perustuvia hyvinvoinnin monipalvelupisteitä kyliin ja löytää uusi
kokonaisvaltainen näkökulma maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.
Hankkeen päätavoitteena on ollut lisätä kylien väestön hyvinvointia vähentämällä
turvattomuutta ja yksinäisyyttä, sekä lisäämällä väestön osallisuutta ja väestön
omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoa eri elämänkaariryhmissä.
Hankkeen toimenpiteitä olivat yhteistyörakenteen toimintamallin luominen, palvelukyläpilottien palveluiden kartoitus, kylien tarpeet ja osaaminen, palvelukyläpilottien kehittämissuunnitelmien laatiminen ja järjestöjen matalan kynnyksen palveluiden tuonti osaksi hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintaa. Toimenpiteitä toteutettiin tavoitteiden mukaisin konkreettisin toimin, esimerkiksi hankeinfojen, kyläpajojen ja -päivien, koulutusten, verkostoitumisen, tiedonkeruun, hanketyöryhmätyöskentelyn, järjestöyhteistyön sekä kuntayhteistyön kautta.
Hankkeen toiminta-alueena olivat Pellon, Ylitornion, Tornion, Keminmaan, Tervolan ja Simon alueilta erityisesti maaseudun kylät. Keskeiset toimijat hankkeessa
ovat olleet Länsi-Pohjan alueen järjestöt ja erityisesti kyläyhdistykset. Yhteistyökumppaneina toimivat alueen kunnat, oppilaitokset, Outokaira Tuottamhan ry ja
Peräpohjolan leader-toimintaryhmät. Alueen lähes 80 kylästä valikoitui kuusi pilottikylää viemään monipalvelupisteen ideaa eteenpäin ja viisi kylää jatkoi hankkeessa sen päättymiseen asti.
Keskeisimpänä hankkeen tuloksena ovat 1) yhteistyörakenteen toimintamallin
mallintaminen eri toimijoiden kanssa yhteistyössä sekä 2) kartoitustyön tekeminen palveluista, osaamisesta, tuen muodoista ja tarpeista tarveselvitysten kautta:
tiedon tuotannon välinein (esim. kyläkyselyt) selvitettiin palvelukyläpilottien nykyiset palvelut, tulevia palvelutarpeita ja osaamista sekä sen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tulosten osalta kylien asukkaista valitut kyläkohtaiset hanketyöryhmät työstivät hankkeen aikana 3) viisi pilottikylien kehittämissuunnitelmaa. Tuloksina myös 4) järjestöjen matalan kynnyksen palveluiden kartoittaminen ja vieminen sähköisen alustan avulla saataville sekä erilaiset yhteistoimintakokeilut pilottikylissä tuottivat yhteistyötä ja verkostoitumista monipalvelupistemallin kehittämiseksi.
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2 RAPORTTI
2.1. Hankkeen tavoitteet
Maaseudun elinvoimaisuuden ja palveluiden kehittämiseen tarvitaan uudenlaisia
monitoimisuuteen perustuvia hyvinvoinnin monipalvelupisteitä, joiden tehtävänä
on turvata harvaan asutun alueen kansalaisten lähipalvelut, tukea maaseudun toimintaedellytyksiä, lisätä paikallista osaamista ja osallisuutta sekä yhteistyötä, ja
parantaa palveluiden saatavuutta. Kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteet olisivat
mahdollisuus turvata maaseudun asukkaiden hyvinvointi- ja terveyspalveluiden
saatavuus myös tulevaisuudessa. Hyvinvointipisteiden perustamisessa toteutetaan
uudenlaista tapaa toimia, tuottaa palveluita innovatiivisesti ja jakaa resursseja.
Toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia tiloja kylissä, tiivistetään yhteistyötä
eri toimijoiden kesken ja suunnataan resursseja tehokkaasti.
Paikallinen ja alueellinen kehittäminen on yksi keino edistää aktiivista kansalaisuutta, vahvistaa osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Myös yksilöiden ja yhteisöjen voimaannuttaminen oman elämänsä hallintaan nousee yhä tärkeämpään
rooliin. Tämä haastaa kuntia tulevina vuosina tukemaan uusien yhteisöllisyyden
muotojen kehittymistä sekä hallinnon ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusta ja
osallistumista. Kolmannen sektorin muuttuva rooli alueellisena ja paikallisena hyvinvoinnin edistäjänä, tuottajana, välittäjänä ja kehittäjänä on voimavara ja resurssi, jota kuntien tulee hyödyntää tasavertaisena kumppanina.
Kansalliset ohjelmat, maakunnallinen ja alueellinen kehittämistyö asettaa kehittämistavoitteita myös järjestöille. Valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislaissa korostetaan myös yhdistysten ja järjestöjen hyödyntämistä uudessa palvelurakenteessa. Palveluiden turvaaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja ja innovaatioita palveluiden tuottamiseen. Verkostomaisen toiminnan
merkitys korostuu, jotta kaikkien aktiivisten toimijoiden resurssit ja osaaminen
voidaan yhdistää ja hyödyntää.
Lapin Liiton järjestöstrategiaa alueellisesti toteuttava Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategia vuoteen 2020 toimenpideohjelma I korostaa järjestöjen keskinäisen
sektorirajat ylittävän yhteistyön ja eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistamista muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.
Peräpohjolan Leader ry:n strategian 2014–2020 kylien nykytilan analyysi nosti
esille heikkouksina ja uhkina väestön ikääntymisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen, muuttotappion, palveluiden keskittymisen taajamiin, kunta- ja palvelurakenne
uudistukset, puutteet sähköisten palveluiden osaamisessa ja hyödyntämisessä,
harrastusmahdollisuudet kylissä, lapsiperheiden palvelut, työttömyyden, yleisen
turvattomuuden, syrjäytymisen ja yksinäisyyden, julkisten palveluiden supistumisen, palveluiden karkaamisen entistä kauemmas, kylien muuttumisen eläkeläislähiöiksi. Nykytilan analyysissä mahdollisuutena nousivat esille kehittyvät palvelu-
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kylät, liikkuvat palvelut, sähköinen liiketoiminta ja hyvinvointia tukevat sähköiset
palvelut, palveluyrittäjyys ja palvelusetelit, ikäihmisten osallistuminen paikalliseen
kehittämiseen, kaupunkien ja kylien välinen yhteistyö, järjestöt hyvinvoinnin tukena /palveluita tuottamassa, kylätalojen hyödyntäminen kylien palvelukeskuksina, lasten ja vanhusten kohtaaminen (päivätoiminta), palveluringit ja kylien osaamisen kartoittaminen.
Outokaira tuottamhan ry:n strategiasta 2014–2020 kylien nykytilan analyysi nosti
esille osin samoja teemoja: heikkouksina tuli esiin väestön väheneminen ja ikärakenne, opiskelijapaikkojen väheneminen ja isojen kasvukeskusten imu, julkisen
liikenteen vähäisyys ja pitkät etäisyydet, isojen matkailukeskusten puuttuminen,
tyhjenevät liiketilat, tietoliikenneyhteydet, ajoittainen uskon puute alueen ja omiin
mahdollisuuksiin ja toimijoiden väsymisen ja ikääntymisen. Mahdollisuutena nähtiin kaivosalan ja teollisuuden heijastumat, Lapin matkailun kehitys, uusiutuva
paikallinen energia, luontoarvojen kasvu yhteiskunnassa, junaliikenne, alueen erilaiset luontoympäristöt, nuorten kasvava kiinnostus kotiseutuun, kansainvälisen
kulttuuriperinnön ja historian hyödyntäminen, laajat kansainväliset asiakasverkostot, yrittäjähenkisyyden kasvu kouluissa ja yrittäjyyden edistäminen uusilla
aloilla.
Kylien nykytilan analyysien pohjalta on havaittavissa niin hyvinvoinnin kääntöpuoli kuin alueiden voimavarat. Ne osoittavat myös tarpeen kehittää maaseudun
kyliä sektorirajat ylittävässä yhteistyössä, eri elämänkaariryhmät huomioiden ja
heidän tarpeensa selvittäen sekä niihin vastaten. Järjestöt voivat tuoda alueille
osaamista ja palvelumuotoja, jo olemassa olevia palvelun ja yhteistyön muotoja
hyödyntäen.

2.2. Yhtä Köyttä- hankkeen tavoitteet
Yhtä Köyttä -hankeen päämääränä on kehittää järjestöjen, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja yksityisen sektorin yhteistyönä paikalliseen tarpeisiin ja kumppanuuteen pohjautuvia sekä mahdollisuuksiin perustuvia hyvinvoinnin monipalvelupisteitä kyliin ja löytää uusi kokonaisvaltainen näkökulma maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on lisätä kylien väestön
hyvinvointia vähentämällä turvattomuutta ja yksinäisyyttä, lisäämällä väestön
osallisuutta ja väestön omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoa eri elinkaariryhmissä.
Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden kautta ja avulla vastataan kysymykseen,
mitkä tekijät mahdollistavat kylillä asumisen kaikissa elämänkaaren vaiheissa ja
takaavat ihmisten osallisuuden, arjen turvallisuuden ja hyvinvointi- ja terveyspalveluiden saatavuuden.
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Hanke on innovatiivinen kehittämishanke, joka on suunniteltu etenevän II vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan palvelukylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintamalli ja suunnitellaan palvelukylien tarvelähtöiset hyvinvoinnin
palvelupisteiden pilottihankkeet. II-vaiheessa toteutetaan palvelukylien pilottihankkeet, konseptoidaan kiinteät, liikkuvat palvelut, matalan kynnyksen ja digitaaliset palvelut ja selvitetään palveluiden tulevaisuuden tuottamistapa ja käynnistetään palveluiden tuottamismallin toiminta ja juurruttaminen.
Yhtä Köyttä hankekokonaisuuden (I- ja II -vaiheet) tavoitteet:
1. lisätä koordinoidusti kylien, järjestöjen, seurakuntien, julkisen -ja yksityisen
sektorin vuoropuhelua ja keskinäistä viestintää
2. perustaa kyliin hyvinvoinnin monipalvelupisteitä palveluiden saatavuuden
turvaamiseksi
3. kehittää hyvinvointipalveluiden tuottamisen kumppanuusmallit järjestöjen,
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä hyödyntäen niin kansallisia kuin
kansainvälisiä palveluiden tuottamismalleja.
4. parantaa arjen turvallisuutta, edistetään fyysistä toimintakykyä ja osallisuutta
elämänkaaren eri vaiheissa kehittämällä tuen muotoja ja palveluita sekä tukemalla niiden tuottamista järjestöjen, julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyönä
5. tukea kylien omaehtoista toimintaa hyvinvoinnin edistämisessä
6. kehittää ja lisätä hyvinvointitiedon tiedontuotantoa palveluiden kehittämistyön
tueksi
Hankkeen tavoitteet Yhtä Köyttä -hankkeen I vaiheessa:
1. luodaan yhteistyörakenteen toimintamalli
2. kartoitetaan palvelukyläpilottien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin
tuottamat palvelut ja tuen muodot sekä osaaminen, että tarpeet
3. laaditaan palvelukyläpilottien hyvinvoinninpalvelupisteiden kehittämissuunnitelmat palveluiden järjestämisestä monipalvelukonseptilla
4. tuodaan eri järjestöjen tuottamat matalan kynnyksen muodot osaksi hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintaa
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3 TOTEUTUS
3.1 Toimenpiteet
Hankkeen I vaihe toteutettiin vuosina 2017-2018.
Hankkeen toimenpiteet ovat kuvattu hankkeen tavoitteiden alle.

3.1.1. Yhteistyörakenteen toimintamallin luominen
Yhtä Köyttä – hankkeen yhteistyörakenteen toimintamallia luotiin koko hankkeen
ajan. Yhteistyörakenteen toimintamallin kehittäminen ja luominen käynnistettiin
hankkeen osallistumisella verkostotapaamisiin, tapahtumiin ja koulutuksiin, joiden
teemat hyödyttivät suoraan hankkeessa tehtävää kehittämistyötä. Koulutuspaikkakunnat ja tapaamiset olivat Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä.

Kuvio 1: Yhtä köyttä -hankkeen kehittämisverkosto
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Maaseudun palveluverkko -hanke
Yhtä köyttä I -hanke teki yhteistyössä Lapin Liiton Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeen kanssa ja Yhtä Köyttä -hanke osallistui Maaseudun arjen palveluverkosto- hankkeen Länsi-Lapin verkoston työkokouksiin.
Kuntien kanssa yhteistyötä tehtiin erityisesti kuntien järjestö- ja maaseudun palveluverkko- hankkeen yhdyshenkilöiden välityksellä. Kuntien yhdyshenkilöitä kutsuttiin yhteisiin tapaamisiin. Torniossa yhteistyö oli erityisen tiivistä ja tapaamiset
sekä toiminta suunniteltiin yhteistyössä kunnan maaseudun palveluverkkohankkeen yhdyshenkilön kanssa.
Kyläpilotit ja palvelukylätyöryhmät
Hankkeen käynnistyessä kartoitettiin hankkeen toiminta-alueen kaikki 79 kylää ja
niiden kiinnostusta lähteä kehittämään kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteitä.
Valittujen kylien tuli täyttää ennalta määritellyt kriteerit, joita olivat riittävä etäisyys kuntakeskuksesta, yhteiset tilat (esim. kylätalo) ja toimiva, kehittämisorientoitunut kyläyhdistys.
Hankkeen I vaiheessa pilottikyliksi valikoituivat kesäkuussa 2017 seuraavat kylät:
1. Juoksenki, Pello
2. Etelä-Portimojärvi, Ylitornio
3. Kantojärvi, Tornio
4. Hilma Kylät (Ilmola, Hirmula, Maula), Keminmaa
5. Paakkola, Tervola
6. Alaniemi, Simo

Pilottikyliin perustettiin pilottikylätyöryhmät1 syksyllä 2017. Niiden tarkoituksena
oli sitouttaa kylän aktiiviset toimijat hankkeeseen ja kyläkohtaisten kehittämissuunnitelmien laadintaan. Työryhmät kokoontuivat säännöllisesti ja niissä suunniteltiin monipalvelupisteiden toimintoja kylän tarpeista käsin.
Pilottikylätyöryhmä tapaamisten lisäksi järjestettiin kaikille kyläläisille suunnattuja
toimijatapaamisia ja tilaisuuksia sekä pilottikylien yhteisiä verkostopäiviä.

1

Liite 1
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Pilottikylien verkostopäivät
Yhtä köyttä- hanke järjesti yhteistyössä Hyvinvointia yhteistyöllä Meri-Lapissa hankkeen sekä Majakan henkilöstön kanssa Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä
-verkostopäivät ja järjestömessut 26.-27.10.2017 Kemissä. Yhtä köyttä-hanke tarjosi bussikuljetuksia verkostopäiville Länsi-Lapin kuntien kuntakeskuksista ja pilottikylistä mahdollistaen verkostoitumisen myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön. Verkostopäiville osallistui 162 henkeä.
Pilottikylien yhteisiä verkosto- / kyläpäiviä järjestettiin 24.2.2018 Paakkolassa ja
Juoksengissa 21.4.2018. Paakkolassa ohjelmassa oli pilottikyliin tutustumista, tietoa hyvistä käytännöistä kylillä, teatteria ja ideointia monipalvelupisteiden toimintamalleista Innoroomin yrittäjän Elina Stoorin johdolla. Juoksengin päivään sisältyi
kylien puheenvuoro (Paakkola ja Kantojärvi) ja yhteistä keskustelua, teatteriesitys
Valelääkäri Juoksengin kylätalolla, tutustuminen yrityksiin (Tuomaan Tupa ja Pörrö Poro) sekä kylätalon esittely Etelä-Portimojärven kylätalolla.
Järjestöjen elämänkaariverkostot
Järjestölähtöinen yhteistyön kehittäminen ja verkostoissa toimiminen oli läpileikkaava toimintatapa hankkeen toteuttamiselle ja sen toimenpiteiden suunnittelulle.
Järjestöjen elämänkaariverkostojen toiminta käynnistyi kevään 2018 aikana, jolloin kutsuttiin koolle alueelliset, kaikille avoimet järjestöjen elämänkaariverkostot.
Verkostoissa kohtasivat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten parissa toimivat yhdistykset, hanketoimijat, kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten sekä kylien edustajat.
Elämänkaariverkostojen tehtävänä on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, kehittää
yhdistysten matalan kynnyksen palveluita ja kerätä yhdistyksistä käyttäjälähtöistä
tietoa esimerkiksi kuntien sähköisiin hyvinvointikertomuksiin sekä tuoda järjestöjen matalan kynnyksen palvelut osaksi kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden
toimintaa kokoamalla yhdistysten tuen muodot ja toiminta yhdistysten yhteiseen
Järjestötieto.fi -verkkopalveluun.
Keväällä 2018 elämänkaariverkostot kokoontuivat kahdesti. Ensimmäisen kokouksen teema oli verkostojen rooli ja tehtävät. Toisessa kokouksessa aiheena oli
toimintakorttien rakentaminen yhdistysten matalan kynnyksen palveluihin.
1) Järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto: 26.2. ja 17.4.2018
2) Järjestöjen nuorten (NEO) elämänkaariverkosto: 20.2. ja 16.4.2018
3) Järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto: 27.2. ja 13.4.2018
Maaliskuussa 2018 järjestettiin pilottikylien ja järjestöverkostojen yhteinen verkosto-osaamisen koulutus. Kouluttajana toimi Lapin Liiton verkostokouluttaja Jukka Hakola.
Digipalveluiden, liikkuvien palveluiden, kotiin tuotavien palveluiden ja järjestöjen
työllisyystyöryhmät yhdistettiin järjestöjen palvelutyöryhmän alle. Palvelutyöryhmä kokoontui kevään 2018 aikana kerran.
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3.1.2. Kartoittaa palvelukyläpilottien palvelut, kylien tarpeet ja osaaminen
Pilottikylien kartoitus käynnistyi kartoittamalla toiminta-alueen kuntien 79 kylän
kyläyhdistysten yhteystiedot, joille lähetettiin kysely helmikuussa 2017. Kysely
koski kiinnostusta osallistua Yhtä Köyttä-hankkeen toimintaan ja kehittämään
omalle kylälle hyvinvoinnin monipalvelupistettä.
Alkuvaiheen kontaktien lisäksi hanke toteutti ennakkotehtävän pilottikylien kyläyhdistysaktiiveille touko-kesäkuussa 2017. Tarkoituksena oli kartoittaa kyläyhdistystoimintaa ja kylien hyvinvoinnin haasteista, mahdollisuuksista ja tarpeista.
Yhtä Köyttä- hankeinfot ja toiminnalliset kyläpajat olivat alkuvaiheen tapaa viestiä
hankkeesta. Tapaamiset toteutettiin kylien toiveiden mukaisesti jalkautumalla kyliin kevään 2017 aikana. Hankeinfot toteutettiin kyläyhdistysten kokousten yhteydessä, joissa esiteltiin Yhtä köyttä- hankkeen sisältöjä ja tavoitteita kylille. Vaihtoehtoisesti toteutettiin kyläpajatyyppinen tapahtuma, jossa hanke-esittely toteutettiin lyhyesti ja sen jälkeen kyläläiset pääsivät työstämään yhdessä oman kylänsä
hyvinvointipalvelujen tilaa ja tarpeita.
Tehtyjen kartoitusten pohjalta Yhtä köyttä -hankkeen ohjausryhmä teki valinnan
kuudesta (6) pilottikylistä kesän kynnyksellä 2017. Pilottikyliksi valittiin Juoksenki, Raanujärvi, Kantojärvi, Hilma-kylät, Paakkola ja Alaniemi.
Muutoksia pilottikyliin tuli syksyllä 2017 Ylitornion osalta, jolloin Raanujärvi perui
osallistumisensa hankkeeseen. Sen tilalle valittiin Etelä-Portimojärven kylä. Muutoksia tapahtui myös Simossa alkuvuodesta 2018, jolloin Alaniemi perui osallistumisen. Alaniemen tilalle ei valittu uutta pilottikylää Simosta.
Pilottikylien tarpeiden ja resurssien selvittäminen jatkui toteutetun kyläkyselyn
kautta syksyllä 2017. Kyselyssä kartoitettiin toimintaympäristöä, millaista osaamista kylältä löytyy ja ennen kaikkea, mitä tarpeita kyläläiset itse kokevat hyvinvointiin liittyen. Kysely toteutettiin viidessä pilottikylässä. Hilma -kylät Keminmaasta jätettiin kyselyiden ulkopuolelle, koska kylällä oli tehty vastaavan tyyppinen kysely vuonna 2016. Asukkailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisesti
(linkkejä toimitettiin facebookin kautta ja sähköpostilla) tai paperikyselyllä. Kylätoimijat jakoivat paperikyselyt alueen postilaatikkoihin ja osittain haastattelivat
asukkaita.
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Pilottikylien toimintaympäristö ja tarveselvityksissä esille nousseet kehittämistarpeet
1) Kantojärvi, Tornio

Toimintaympäristö: Kantojärven kylä sijaitsee Torniosta Arpelaan menevän
Paakkolantien (927) varrella. Matkaa Tornion keskustasta Kantojärvelle on noin
20 km. Kantojärven asutus on saanut tiettävästi alkunsa 1800-luvulla. Itsenäisenä
kylänä se mainitaan vuodelta 1845. Kylässä on Kantojärvi-niminen järvi. Kantojärventie kiertää järven ympäri ja kylän asutus sijoittuu pääosin sen ympärille. Kantojärvi on maantieteellisesti Tornion keskipiste. Kantojärvellä asuu 129 henkilöä
(Tilastokeskus 2016). Kantojärven kyläyhdistyksen lisäksi muita yhdistyksiä kylällä on Alatornion metsästysseuran Kantojärven osasto ja Maatalousnaiset.
Kantojärven kyläläiset hankkivat toimitiloiksi vanhan kyläkoulun vuonna 1998.
Kantojärven kyläyhdistys ry rekisteröityi vuonna 1999. Kyläyhdistys on toiminut
aktiivisesti kylän hyvinvoinnin kehittämisen edistämiseksi jo pitkään. Aktiivitoimijoiden määrä on Kantojärvessä kohtalaisen pieni, mutta yhteishengeltään hyvä.
Kyläyhdistyksen toimesta on saatu kylälle katuvalot, kunnostettu järveä ja järjestetty pilkkikilpailuja. Kyläyhdistys on toteuttanut useita Leader-rahoitteisia investointihankkeita; 2004–2005 Toimintakeskus nuorten käyttöön (routaeristys),
2004–2007 Kantojärvi-Karunki reitti, 2009–2011 Toimintakeskuksen ulkovaraston kunnostus, 2011–2013 Piha- ja liikuntahanke ja 2012–2013 pieninvestointihanke, jolla hankittiin astioita, keittiö- ja kokousvarustusta. Kantojärven kyläyhdistys oli mukana Tornion kaupungin hallinnoimassa Tornion kylien yhteisessä ulkoilureitistöhankkeessa yhdessä neljän muun kylän kanssa (Lautamaa, Karunki, Sattajärvi ja Arpela). Kantojärvi sai Vuoden lappilainen kylä 2011 -tunnustuksen Lapin
kylätoimintapäivillä. Tunnustuksen perusteena oli pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ kylän kehittämiseksi.
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Kehittämistarpeet: Kantojärven kyläläisille tehtiin hankkeen toimesta kaksi kyselyä. Kyselyjen tavoitteena oli kartoittaa hyvinvointia monipuolisesti. Kyläyhdistyksen aktiivitoimijoille tehtiin kysely vuoden 2017 keväällä, jossa kartoitettiin eri
ikäryhmien palvelutarpeita. Kyläkysely kaikkiin kotitalouksiin kyläläisten palvelutarpeita koskien Kantojärvellä toteutettiin 2017 loka- marraskuussa, johon saatiin
29 vastausta. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata sähköisesti tai paperisena.
I-vaiheen tarveselvitysten (kyselyt, hanketyöryhmätyöskentely, kyläpajat ja muu
tiedontuotanto) pohjalta toteutettu pilottikyläkohtainen tiedontuotanto osoitti,
että Kantojärvellä tarvitaan ikääntyville terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen turvaa
ja kotona asumista edistäviä ja tukevia palveluita, joiden toteuttamiseksi monitoimijainen yhteistyö ja toimijaverkoston kokoaminen sekä työnjako julkisen ja kolmannen sektorin välillä on tärkeää. Tarve on niin ikään sosiaaliseen ja fyysiseen
hyvinvointiin eri elämänkaariryhmissä tähtääville palveluille, joihin järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisen, omaehtoisen toiminnan on mahdollista tuottaa ratkaisuja.
2) Paakkola, Tervola

Toimintaympäristö: Paakkola sijaitsee Tervolan kunnan eteläosassa ja osittain
Keminmaan kunnan pohjoisosassa. Nimityksiä Paakkola ja Yli-Paakkola käytetään
Kemijoen länsi- ja itäpuolilla nauhamaisesti sijaitsevista kylistä, jotka kuuluvat
Tervolan kuntaan. Paakkolan kylällä on noin 160 asukasta.
Paakkolan Kyläyhdistys on tänä päivänä aktiivinen toimija ja kylän kehittäjä. Paakkolan Kylätoimikunta perustettiin 20.11.1984 teemalla "Paakkolan kylä eläväksi ja
viihtyisäksi asua". Kylätoimikunta rekisteröitiin yhdistykseksi 10.2.1996. Samalla
nimi muuttui Paakkolan Kyläyhdistys ry:ksi. Kyläyhdistys osti Yli-Paakkolan nuoriseuralta vuonna 2016 nuorisoseuran talon, joka on sen jälkeen saneerattu koko
kylän yhteiseksi harrastus-, tapahtuma-, viihtymis- ja kokoontumispaikaksi. Kylätalo on hyvin varusteltu ja toimiva. Se sijaitsee lähellä vilkasta nelostietä. Kylätalossa on tällä hetkellä varusteet 100 hengelle ja se mahdollistaa monenlaisen toiminnan, myös matkailun hyödyntämisen. Talossa on toimiva suurkeittiö ja tilaa
vuokrataan myös erilaisiin kokous-, koulutus- ja juhlatilaisuuksiin. Kylätalolla on
myös nopea valokuituliittymä. Kemijoen rannassa Virkistysniemessä on uimaranta
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ja lasten leikkikenttä, veneenlaskupaikka, grillikota ja puuvaja ja siellä on järjestetty monia kesätapahtumia sekä toteutettu maisemanhoito- ja viherrakennustöitä.
Lisäksi on panostettu käyttömukavuustekijöiden lisäämiseen esimerkiksi kalusteiden osalta ja toteuttamalla alueelle asianmukaiset parkkipaikat.
Paakkolan kyläyhdistys on toiminut viime vuosina aktiivisesti kylän asukkaiden ja
loma-asukkaiden asuin- ja elinympäristön parantamiseksi. Kyläyhdistyksen jäsenet ovat aktiivisia ja järjestävät monenlaisia tapahtumia ympäri vuoden (noin 20
tapahtumaa/vuosi). Niihin kuuluu yhteislauluiltoja, peräkonttikirppiksiä, myyjäisiä ja metsästysseuran hirvipeijaisia. Paakkolan pilkit on ollut iso tapahtuma jo
usean vuoden ajan (n. 500–700 osallistujaa) ja kyläyhdistys on pitänyt myös kahvio-ravintolaa Tervolan Maaseudulta käsin- messuilla. Toiminnallista kasvua edellisvuosiin on tapahtunut monilla eri mittareilla tarkasteltuna, erityisesti tapahtumien määrällisenä kasvuna ja toiseksi osallistuneiden henkilöiden määrän moninkertaistumisena. Jäsenkehitys on ollut myönteinen, kasvun ollessa lähes 100 %
(2017). Myös talkoolaisten määrä on kasvanut sekä uusia aktiiveja saatu mukaan
toimintaan. Paakkolassa toimii aktiivisesti myös muita järjestöjä: Paakkolan Metsästysyhdistys ry, Paakkolan Maa- ja kotitalousseura ry, Paakkolan Nuorisoseura
ry, Kitin kaatajat -metsästysseura, Haapakummun tieosuuskunta ja Yli-Paakkolan
osakaskunta.
Kehittämistarpeet: Paakkolan kyläläisille tehtiin hankkeen toimesta kaksi kyselyä. Kylällä tehtiin kylätoimijoille kysely keväällä 2017 ja asukaskysely marraskuussa 2017, vastausprosentti oli hankkeen pilottikylistä suurin. Paakkolassa toteutettiin kyläkysely ajalla 14.10.- 12.11.2017. Kylätoimijat jakoivat paperikyselyjä
alueen postilaatikkoihin ja haastattelivat asukkaita. Vastauksia saatiin yhteensä 43.
Kyselyn perusteella kylälle toivottiin vapaa-ajan palveluja (63 %), terveydenhoitopalveluja (37 %) ja ruoka- ja kahvilapalveluja (27%). Joku vastaajista ilmoitti voivansa järjestää ystävä- ja siivouspalvelua kylällä.
Uhkina Paakkolan vastauksissa nostettiin esiin autioituminen, väestön vanheneminen, turvallisuuden katoaminen ja palveluiden loppuminen tai karkaaminen
kauas. Vetovoimatekijöinä ja mahdollisuuksina nähtiin kyselyn vastauksissa matkailun potentiaali, kylän sijainti joen läheisyydessä ja kyläyhdistyksen rooli aktiivisena kehittäjänä. Liikuntaharrastusmahdollisuuksien parantumista toivottiin, kyläyhdistyksen nykyinen toiminta koettiin erittäin positiivisena ja sen haluttiin jatkuvan. Tämä luokin hyvät edellytykset kehittämistoimille kylällä myös jatkossa,
koska useimmat vastaajista kokivat kehittämisen myönteisenä asiana ja haluavat
mahdollisuuksien mukaan olla siinä myös itse toimijoina mukana.
I-vaiheen tarveselvitysten (kyselyt, hanketyöryhmätyöskentely, kyläpajat ja muu
tiedontuotanto) pohjalta toteutettu pilottikyläkohtainen tiedontuotanto osoitti,
että Paakkolassa tarvitaan ikääntyville terveyttä ja hyvinvointia sekä arjen turvaa
ja kotona asumista edistäviä ja tukevia palveluita, joiden toteuttamiseksi monitoimijainen yhteistyö ja toimijaverkoston kokoaminen sekä työnjako julkisen ja kolmannen sektorin välillä on tärkeää. Tarve on niin ikään sosiaaliseen ja fyysiseen
hyvinvointiin eri elämänkaariryhmissä tähtääville palveluille, joihin järjestötoimijoiden ja vapaaehtoisen, omaehtoisen toiminnan on mahdollista tuottaa ratkaisuja.
Monitoimijainen palvelupistemalli voisi osaltaan vastata useimpiin eri ikäryhmiä ja
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asukkaita koskeviin palvelutarpeisiin tuomalla ja tuottamalla “saman katon alle”
niin kunnan järjestämisvastuulla olevia kuin järjestöjen ja eri vapaaehtoistoimijoiden tuottamia palveluja ja toimintoja.
3) Juoksenki, Pello

Toimintaympäristö: Juoksenki sijaitsee Pellon kunnassa Tornionlaaksossa Napapiirillä. Tornionjoen toisella rannalla on Ruotsi ja sen kylä nimeltään Juoksengi.
Nämä kaksi kylää olivat yksi ja sama aina vuoteen 1809 asti, jolloin Haminan rauhassa Venäjän ja Ruotsin raja vedettiin Tornionjokeen. Kylässä asuu noin 200 asukasta (31.12.2016) ja kymmeniä vapaa-ajan asukkaita.
Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys toimii Juoksengin kylässä. Kyläyhdistyksen toimipaikkana on Juoksengin nuorisotalo, joka on valmistunut 1950-luvun alussa ja
jota on remontoitu useaan otteeseen. Vuosina 2017–2018 tehtiin uusi keittiö alakertaan, samoin wc-tilat on uusittu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Esteettömyyden näkökulmasta talossa on ramppi, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisten
pääsyn alakerran tiloihin. Tilat ovat vuokrattavissa eri tilaisuuksia varten. Salissa
on myös nettiyhteys, videotykki ja liikuteltava esiintymiskoroke. Salitilaan mahtuu
noin 100 henkilöä (pöytien kanssa), tarvittaessa enemmänkin. Yläkerrassa on kokoontumistila noin 20 henkilölle sekä vanha toimiva keittiötila, jota voi käyttää
tarvittaessa apukeittiönä. Juoksengin nuorisotalon käyttöaste on kohtuullisen hyvä, mutta lisää eri ikäryhmien hyvinvoinnin palvelutarpeisiin vastaavaa toimintaa
toivotaan tiloihin käyttöasteen parantamiseksi. Kulttuuriharrastusten osalta kansalaisopiston piirit kokoontuvat pari kertaa viikossa. Sosiaalinen kanssakäyminen
korostuu erityisesti torstaisin Toimintatorstaina. Liikuntatoimintaa ovat jumppa ja
jooga (kansalaisopiston järjestämänä) sekä lentopallo.
Kehittämistarpeet: Juoksengissa järjestettiin kyläkysely ajalla 22.10.- 26.11.2017.
Vastauksia saatiin yhteensä 33. Kyselyn perusteella kylälle toivottiin eniten terveydenhoitopalveluja (49 %) ja hieronta-, kampaamo-. kosmetologi- ja jalkahoito-
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palveluja (45%) ja vapaa-ajan palveluja (42 %). Kotitalouksiin kaivattiin myös pihanhoito-, lumityö – ja talonmiespalveluja (39%). Palveluntuottajia omalta kylältä
löytyi puusepän alan korjaustöihin ja rakentamiseen, tarjottiin myös nostoapua,
kudontatöitä, digiopastusta sekä kahvilan ja lounasruokailun järjestämistä. Paikallisen ja alueellisen hyvinvoinnin eteen ollaan Juoksengissa valmiita tekemään
omaehtoista työtä, koska sen nähdään hyödyttävän suoraan heitä itseään. Vapaaehtoistyönä hoidetaan tällä hetkellä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Kyläyhdistyksen merkitys vapaaehtoisena toiminnan koordinoijana on tärkeässä roolissa.
Kunnan ja muiden toimijoiden hyvinvointia edistävät kokeilut ovat juoksenkilaisten näkökulmasta tervetulleita. Yhteisöllisyyttä lisää aktiivisesti toimiva kyläyhdistys, mökkiläisten aktiivisuus, kylän hyvä yhteishenki ja kylän yhteinen kylätalo.
Myös yhteistyö naapurikylien, sekä Suomen että Ruotsin puolella kanssa koetaan
tärkeäksi. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen paikkakunnan eri järjestöjen ja alueen
kuntien kanssa kumminkin puolin rajaa on avainasemassa.
Kylän uhkina pidettiin väestön ikääntymistä ja väen vähenemistä, julkisten palvelujen puutetta, huonoja liikenneyhteyksiä, kunnan taloudellisen tilanteen huonontumista ja yhteiskunnan välinpitämättömyyttä maaseutua kohtaan. Monipalvelupisteen näkökulmasta ikääntyvä väestö on kuitenkin keskeinen kohderyhmä monipalvelupisteen toiminnalle ja juuri eläkkeelle jääneet ovat usein aktiivisimpia
kylätoimijoita ja toiminnan kehittäjiä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi toivotaan ja tarvitaan yhteistyötä kunnan kanssa.
Pellon kunnan sosiaali- ja terveyssektorin kanssa toivotaan konkretiaa ja pysyviä
palveluita. Hanke on koko kuntaa ja sen kyliä koskeva hanke, jossa Juoksenki toimii pilottina. Monipalvelupisteen halutaan edistävän osaltaan kylän omaa työllisyyttä. Kylä toivoo hyvinvoinnin kehittämiselle jatkuvuutta ja ymmärrystä siitä,
että toimintaympäristö on erilainen kuin suurissa taajamissa pääkaupunkiseudusta puhumattakaan.
Kyläkyselyjen mukaan kyläyhdistyksen tavoitteena tulee olla kyläläisten yhteisen
toiminnan kautta tapahtuva kylän kehitystyö huolehtimalla kyläläisten tarpeista
joko itse järjestämällä asioita tai yhteisen vaikuttamisen keinoin. Tällä edistetään
myös kylän pysymistä asuttuna. Aktiivista kyläyhdistystä pidetään yhtenäisen ja
toimivan kylän tunnusmerkkinä. Kyselyn vastauksissa nostettiin esille myös yhteistyö toisten kylien kanssa, mm. erilaiset hankkeet. Kylien yhteistyöllä saavutetaan suurempia kokonaisuuksia. Kyläyhdistyksen tehtäväkenttään katsottiin kyläaktiivien vastausten perusteella kuuluvan kylän elävänä pitämisen, aktiviteettien
luomisen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen niin nuorille kuin vanhemmillekin ikäluokille, eli eri elämänkaariryhmä huomioiden. Myös ikäryhmien yhteisten
palveluiden ja kohtaamisten mahdollistamista pidetään keskeisinä. Kyläyhdistyksen toivotaan yhdistävän myös paikallisia ja mökkiläisiä. Kyläyhdistyksen tärkeänä
tehtävänä nähdään kylätalon kunnostus ja ylläpito kyläläisten kanssa yhteistyönä.
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4) Hilma kylät (Hirmula, Ilmola ja Maula), Keminmaa

Toimintaympäristö: Hilma-kylien kyläyhdistykseen kuuluvat Hirmulan, Ilmolan
ja Maulan kylät Keminmaasta. Kylillä asuu yhteensä 576 henkilöä. Yhtä köyttä hankkeen tekemän kyläkyselyn mukaan Hilma-kylät ovat rauhallinen, yhteisöllinen ja turvallinen paikka asua. Kylällä asuu paljon lapsiperheitä. Hilma-kylien
aiemman hankkeen kautta tehdyn kyselyn (2016) mukaan kylissä arvostetaan
muun muassa asuinympäristöä, luontoa, naapureita ja koulun läheisyyttä. Useat
asukkaista ovat uudisasukkaita, ja Hilma-kylille muuttamiseen on vaikuttanut eniten sukujuuret sekä alueen rauhallisuus ja sijainti. Hilman kylien alue on kehittämisorientoitunut ja nuorekas maaseutumainen alue Kemijoen varrella.
Kylätalo on vuokrattu kunnalta ja se sijaitsee Ilmolan kylässä (entinen koulurakennus). Kyläyhdistyksellä on kokemusta erilaisten tapahtumien ja toimintojen
järjestämisestä. Kylätalolla toimii kaikille avoin kyläkerho joka tiistai. Kivaloopiston kautta kylätalolla kokoontuu jumpparyhmä, kaksi käsityökerhoa, hopeatyökurssi ja pianonsoitonopetus. Kyläyhdistys on toteuttanut leikkikenttä hankkeen kesällä 2016, jolla saatiin kylätalon pihaan lapsiperheitä palveleva leikkikenttä. Lentopallokentän kyläyhdistys rakensi talkoilla vuonna 2017. Alueella
toimii useita yrityksiä. Yhdistyksistä alueella toimivat kyläyhdistyksen ja sen järjestämän toiminnan ohella Maulan maa- ja kotitalousnaiset, Ilmolan Erä, Kemin
kreikkalaisyhdistys, Keminmaan seurakunta sekä Vauvasta vaariin seurakuntakerho Maulan seurakuntatalolla, jossa on käynyt muun muassa Onniauto ja jalkahoitaja.
Hilma-kylissä on tapahtunut sukupolven vaihdos, mikä tarkoittaa nuorempien kyläaktiivien mukaan tuloa toimintaan. Kylillä asuu paljon lapsiperheitä ja työssäkäyviä henkilöitä ja aktiivisten toimijoiden ajankäytöstä kilpailee vapaaehtoisen
kylätoiminnan ohella myös moni muu asia kuten perhe ja työelämä. Hilma-kylillä
painottuu muihin pilottikyliin verrattuna selkeästi lapsiperheiden palvelujen ke-
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hittäminen, kun muualla pääpaino on ikääntyvissä. Kyläläiset järjestävät paljon
omaehtoista toimintaa kyläyhdistyksensä organisoimana.
Kehittämistarpeet: Hilma -kylillä ei toteutettu kyläkyselyä syksyllä 2017, koska
kylät olivat toteuttaneet Touhua ja tohinaa -hankkeen puitteissa kyläkyselyn
vuonna 2016. Tarveselvityksissä kyläläiset toivoivat lisää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä, mm. asiantuntijaluentoja, neuvontaa ja opastusta. Sydämen tahdistin (eli defibrillaattori)-koulutus ja hätäensiapu koettiin tarpeellisiksi. Monet
ikääntyneet ovat vielä hyvässä kunnossa ja liikkuvat omilla kulkuneuvoilla, mutta
lähitulevaisuudessa tilanne muuttunee. Yhtä Köyttä – hankkeen tarveselvityksissä
kävi ilmi, että apua kotona asumisen ja pärjäämisen kannalta tarvitaan niin sisäkuin ulkotöissä, mutta toisaalta myös kotoa pois pääsemistä virkistystoiminnan
pariin tarvitaan. Miesten sosiaalinen hyvinvointi nostettiin esiin useissa eri yhteyksissä, miten miehiä saisi enemmän mukaan toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nettiyhteyttä kylätalolla ei ole.

5) Etelä-Portimojärvi, Ylitornio

Toimintaympäristö: Etelä-Portimojärvi on vireä kylä Ylitorniolla. EteläPortimojärven kylällä asuu noin 250 asukasta, joista lapsia on 32 (alle kouluikäisiä
8). Kylä sijaitsee Aavasaksalta Muurolaan johtavan tien nro 930 varrella vaarojen
ympäröimänä. Matkaa Ylitornion keskustaan on 15 km, Rovaniemelle 96 km, Pelloon 60 km ja Ruotsin raja on 5 km päässä. Portimojärven kylän asutus muodostui
1600-luvun alkupuolella, jolloin ensimmäiset kantatilat perustettiin. Asutus keskittyi järven ympärille, järvi ja Tengeliönjoki toimivat kulkuyhteytenä muihin kyliin.
Alueella toimii yrityksiä eri toimialalta; koirahoitola, pahkayritys, lammas-, poroja maatalousyrityksiä, poronlihanjalostajia, hunajatuotantoa, metsäkone-, kaivinkone- ja taksiyrittäjiä.
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Etelä-Portimojärven kyläyhdistys on perustettu 1982 ja rekisteröity 1985. Kyläyhdistys osti Ylitornion kunnalta entisen koulun kylätaloksi 2010. Outokairan kanssa
on tehty yhteistyötä kylätalohankkeen tiimoilta vuosina 2011-2013, jolloin tehtiin
energiansäästötoimenpiteitä ja edistettiin esteetöntä pääsyä kylätalolle (luiska)
sekä tehtiin laitehankintoja (mm. tietokone ja tulostin). Kylätalon käyttöaste on
erilaisten tapahtumien vuoksi hyvä. Kyläyhdistys järjestää säännöllisesti erilaisia
tapahtumia, retkiä ja kilpailuja (vetouistelu- ja pilkkikilpailut, vappukokko, puurojuhla, kirpputoripäivät, senioripiste). Kylätalolla kokoontuu joka keskiviikko karaokekerho. Tuloja kylätalo saa kokous- ja juhlakäyttöön vuokraamisesta. EteläPortimojärven ympäristöä hyödynnetään kesällä ja talvella. Suunnitteilla on yhteistoiminnan aloittaminen Ruotsin puolen kylien (Vyöni ja Vuomajärvi) kanssa.
Kylän virkistysalueella järven rannalla on sauna, grillikota, wc:t, pukuhuoneet ja
tanssilava. Melontareitin päätepiste on kyläyhdistyksen virkistysalueella, jonne on
lisää investointisuunnitelmia. Kylän keskeltä pääsee patikoimaan Kivivaaran laavun kautta Ylitorniolle.
Kehittämistarpeet: Hanke järjesti tarveselvityksen toteutukseen tiedonkeruun
tueksi kaksi kyläkyselyä, aktiivisille kyläyhdistystoimijoille ja kaikille kylän kotitalouksille. Hankkeen toimesta tehtiin kylien asukkaille asukaskysely. Kysely toteutettiin syksyllä 2017 loka- joulukuun aikana. Asukkailla oli mahdollisuus vastata
kyselyyn sähköisesti (linkkejä toimitettiin facebookin kautta ja sähköpostilla) tai
paperikyselyllä. Kylätoimijat jakoivat paperikyselyjä alueen postilaatikkoihin ja
haastattelivat asukkaita. Kysymyksiä oli 18 sisältäen vastausmahdollisuuden yhteystiedoista. Vastauksia saatiin yhteensä 21.
Etelä-Portimojärvellä hyvinvoinnin ulottuvuudet liittyvät kyselyn perusteella niin
sosiaalisiin, fyysisiin kuin taloudellisiinkin tekijöihin. Etelä-Portimojärven kyläaktiivit näkevät kyläyhdistyksen tehtävänä yhdistää kylän asukkaita ja luoda aktiviteetteja niin nuorille kuin vanhoille. Tavoitteena on kyläläisten yhteisen toiminnan
kautta tapahtuva kylän kehitystyö. Tähän liittyen keskeisenä kyläyhdistyksen tehtävänä on osaltaan myös pitää kylä asuttuna ja pyrkiä huolehtimaan kyläläisten
tarpeista joko itse järjestämällä asioita tai yhteisen vaikuttamisen keinoin. Aktiivista kyläyhdistystä pidetään yhtenäisen ja toimivan kylän tunnusmerkkinä. Kyselyn
vastauksissa nostettiin esille myös yhteistyö toisten kylien kanssa esimerkiksi
hanketoiminnan kautta. Kylien yhteistyöllä on mahdollista saavuttaa suurempia
kokonaisuuksia ja levittää hyvinvoinnin toimintapisteen mallia laajemmalle.
Kaikkiin kylän talouksiin jaetussa asukaskyselyssä kysyttiin asukkaiden palvelutarpeita. Vastausten perusteella tärkeimmiksi palvelutarpeiksi nousivat työikäisille
ja ikääntyneille omaan hyvinvointiin liittyvät palvelut (mm. hieronta-, jalkahoitoja parturi/kampaamopalvelut) sekä terveydenhoitopalvelut. Vaikka kylällä järjestetään monenlaisia tapahtumia, lähes kaikki toivoivat lisää säännöllisiä tapahtumia
ja tempauksia kylälle kaikille ikäryhmille. Kyläkyselyn yhteenvedosta selviää, että
kylällä uhkina pidetään työpaikkojen vähyyttä, väestön vähenemistä, nuorten
poismuuttoa ja väestön ikääntymistä. Toimintaa ja tekemistä (harrastus-, virkistys, liikunta- ja muuta kerhotoimintaa) toivottiin jokaiseen ikäryhmään sekä nuorille
että vanhemmille. Myös kurssi- ja koulutustoiminnan järjestäminen eri aiheista
koettiin tarpeelliseksi nuorille, työikäisille ja ikääntyville. Avovastauksissa todet-
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tiin tyytyväisyys kylätoimintaan ja toiveiden huomioonottaminen siinä: toisaalta
todettiin, että kylässä toista sataa asukasta, mutta tilaisuuksissa käy kymmenkunta. Miten saada mukaan passiiviset kyläläiset? Aikapula rajoitti osallistumismahdollisuuksia muutamalla vastaajalla. Terveydenhoitajan palveluita kylätalolle toivoi kymmenen vastaajaa: verensokerin mittaus, verikokeet, hemoglobiinin mittaus. Jalkahoitajan tarvetta koettiin myös. Tapahtumia ja toimintaa kysymykseen
vastasi seitsemän, joista kaikkien tarpeet liittyivät harrastus- ja kulttuuritoimintaan. Vastanneista viisi henkilöä ilmoitti voivansa tuottaa seuraavia palveluita kylälle tai kylätalolle: ”karaokea ja kilpailuja”, ”Lumityöt, kaivinkonetyöt” ja ”puffetissa ainakin. Palvelutarpeita eriteltiin seuraavasti: Suurin palvelutarve oli vapaa-ajan
toiminnassa, toisena tulivat terveydenhoitopalvelut ja kolmantena ruoka- ja kahvilapalvelut, sekä ystäväpalvelua, juttuseuraa, kaveria teatteriin tai konserttiin. Etelä-Portimojärvellä oli tarvetta kylätalkkarille, joka tekisi mm. pihatöitä ja polttopuita kyläläisille, siivousapua ja vanhuksien avustamista kotiaskareissa tarvitaan
osassa kotitalouksia. Kylätyöntekijälle olisi tarvetta myös kylän tapahtumajärjestelyissä. Ympäristön siistimistä ja raivaustöitä olisi tarjolla kesäisin. Työntekijä voisi
tarvittaessa toimia myös naapurikylien (Törmäsjärvi, Tengeliö, Kallijoki) alueella.

3.1.3. Laatia palvelukyläpilottien kehittämissuunnitelmat
Hanke tuotti tietoa kyläkohtaisia kehittämissuunnitelmien pohjaksi ja tiedontuotannon kautta muotoiltiin jokaiselta kylältä kolme tarpeisiin pohjautuvaa kehittämiskohdetta, jotka esitellään erillisissä kyläkohtaisissa (5) pilottisuunnitelmissa.
Suunnittelutyötä tehtiin erilaisissa työpajoissa, työryhmissä ja kylätapahtumissa.
Kehittämistyö eteni eri kylillä erilaiseen tahtiin. Toimintaympäristöt ja tarpeet
ovat osin erilaisia ja toimijajoukon kokoaminen, ja etenkin yhteistyö kunnan kanssa vei ja vie vielä tulevaisuudessakin aikaa. Merkittävimmän työn kehittämissuunnitelmien osalta tekivät kylien hanketyöryhmät yhteistyössä projektipäällikön
kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa hankesuunnitelman mukaisesti kirjoitettiin kyläkohtaiset kehittämissuunnitelmat. Pilottikylien hankesuunnitelmien työstäminen
hanketyöryhmissä viimeisteltiin pilottikylissä hankkeen jatkoajalla 1.6.-31.8.2018.
Kylissä on reagoitu moniin yhteiskunnallisiin muutoksiin omaehtoisen toiminnan
ja koulutuksen avulla. Esimerkiksi Juoksenki on digilähettiläidensä avulla järjestänyt digiosaamista edistävää koulutusta kevään 2018 aikana ja Paakkolassa kyläyhdistyksen puheenjohtaja on toiminut vapaaehtoisena tukena kyläläisten eosaamisen edistämiseksi. Hankkeen avulla saatiin kylille tietoa erilaisista digipalveluista ja tukea tietotekniikan hallintaan: kokeiluna toteutettiin 29.8.2018 etäyhteyksien ja Virtu-palvelujen esittelypäivä Juoksengissa. Uudenlaisen osaamisen
lisäämiseksi tehtiin kylien sähköisen toimintakalenterien kehittämistyötä. Juoksengissa ja Kantojärvellä kalenteri otettiin käyttöön I-vaiheessa. Tuki kalenterin
käyttöön toteutettiin Majakan tietokoordinaattorin toimesta.
Hankkeessa järjestettiin myös verkostotyöskentelyyn, viestintään, palvelumuotoiluun ja vapaaehtoisten jaksamiseen liittyvää koulutusta. Merkittävä osaamisen
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lisäämiseen ja uudenlaisten ajattelumallien edistämiseen liittyvä tapahtuma oli
lokakuussa 2017 järjestetyt ”Hyvinvointia ja elinvoimaa järjestöistä”- verkostopäivät. Verkostopäiviin sisältyi kaksipäiväinen seminaari, työpajoja, järjestömessut ja
toimijoiden verkostoitumista edistänyt iltatilaisuus.

3.1.4. Tuoda järjestöjen matalan kynnyksen palvelut osaksi kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintaa
Hankkeen avulla on tuotu järjestöjen matalan kynnyksen toiminta saataville: Järjestötieto.fi – verkkopalvelun Toimintaa ja tukea -osion avulla järjestöjen toimintaa
ja palveluita voidaan yhteensovittaa osaksi kylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintaa, sähköisen toimintakalenterin tukemana. Järjestöjen tarjoamiin
matalan kynnyksen toimintoihin pääsee kootusti palvelun välityksellä, johon yhdistysten matalan kynnyksen toimintaa ja palveluita on viety. Sähköisen palvelun
kautta löytyy tietoa järjestöjen harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista,
erilaisista tapahtumista, harraste- ja ryhmätoiminnoista sekä vertaistukimahdollisuuksista. Sivusto tarjoaa tietoa niin paikallisten, alueellisten kuin valtakunnallistenkin järjestöjen toiminnoista sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoista. Sivustolta löytyy yhteystietoja suoraan eri järjestöjen ja paikallisyhdistysten toimijoista, jotka auttavat erilaisissa arjen haasteissa ja tuovat esiin järjestöistä löytyvää
tietoa. Järjestöjen perustoimintaan kuuluvat ohjaus- ja neuvontatyö.

3.2. Aikataulu
Yhtä Köyttä -hanke on suunniteltu etenevän kahdessa vaiheessa. Hankkeen I vaiheessa luodaan palvelukylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden verkostoklusterin toimintamalli ja suunnitellaan palvelukylien tarvelähtöiset pilottihankkeen.
Hankkeen tukipäätöksen mukaiseksi toteutusajaksi oli kirjattu 1.9.2016-31.5.2018,
mutta hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.12.2018 saakka toukokuussa 2018.
II – vaiheessa toteutetaan palvelukylien pilottihankkeet, konseptoidaan kiinteät ja
liikkuvat palvelut ja selvitetään palveluiden tulevaisuuden tuottamistapa ja käynnistetään valitun palveluiden tuottamismallin toiminta ja juurruttaminen, jos hanke saa rahoituksen.

3.3. Resurssit
Hankkeen resursseina ovat toimineet hankkeen henkilöstö sekä sidosryhmien
kautta tulleet resurssit: järjestöyhteistyö ja järjestöyhdyshenkilöt kunnissa.
Hankkeen toiminnallinen aika käynnistyi tammikuussa 2017, kun hankkeeseen
rekrytoitiin projektipäällikkö ja projektikoordinaattori.
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Hankkeessa toimi projektipäällikkönä YTM, FM Aila Rytkönen 2.1.2017-26.6.2017
sekä 9.5.-31.8.2018. Agrologi (amk) Tarja Kinnunen toimi vs. projektipäällikkönä
1.8.2017 - 8.5.2018. Hankkeen projektikoordinaattorina toimi tradenomi (amk)
Anne Oikarinen 1.1.2017 - 31.5.2018, ensin osa-aikaisena ja myöhemmin kokoaikaisena. Lisäksi hankkeen resursseina ovat ajoittain olleet opiskelijat ja työkokeilijat.

3.4. Toteutuksen organisaatio
Yhtä köyttä -hankkeen kehittämisrakenne:

Hanketta hallinnoi Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry. Hanketta on ohjannut ja
hankkeen etenemistä tukenut hankkeelle nimetty ohjausryhmä. Hanke raportoi
ohjausryhmälle hankkeen tavoitteiden toteutumisesta sekä taloudesta. Hankkeen
ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän kertaa.
Hankkeen hjausryhmässä ovat olleet edustettuina Peräpohjolan Leader ry:n edustajana Juha Kutuniva (aiemmin Laura Vilander), Outokaira Tuottamhan ry:n edustajina Marianne Junes-Leinonen, jonka varajäsenenä Anne Anttila, Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin edustaja Merja Haapakorva-Kallio, Lapin ammattikorkeakoulun
edustaja Arja Meinilä, kylien edustajina Matti Tauriainen Liimatan kyläyhdistyksestä Tervolasta, Lasse Pekkala Lautiosaaren omakotiyhdistyksestä Keminmaalta
ja Anne Syväniemi-Kuitunen Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistyksestä Pellosta,
kunnan edustajana Soile Vakkala Simosta, sekä Majakan edustajana Jaakko Alamommo Kemistä ja kaupungin edustajana Marja Mathlein Torniosta.
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3.5. Kustannukset ja rahoitus
Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Lapin ELY-keskukselta 19.8.2016. Tuen määrä on 144 000 euroa (80 % tukikelpoisista kustannuksista) ajalle 1.9.2016 – 31.5.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 225 000 euroa. Hankkeelle on myönnetty ennakkotukea 28 800 euroa
11.10.2016. Kustannuksia seurataan organisaation kirjanpidossa erillisen kustannuspaikan kautta. Yksityisen rahoituksen (vastikkeettoman
työn) osuus budjetista on hankepäätöksen mukaisesti 35 000 euroa. Hankkeen kustannusmallina on flat rate 24%.
Hankkeelle haettiin jatkoa toukokuussa 2018 ja samassa yhteydessä tarkennettiin talousarviota. Taloustaulukko:
Yhtä Köyttä
MAKSATUSPYYNTÖ

Palkkakustannukset
Palkat
Talkootyö

Talousarvio
140 500,00 €
35 000,00 €

1.9.201631.3.2017

20 375,10 €
2 302,50 €

1.4.-30.6.2017
23 362,82 €
3 810,00 €

16 940,62 €
3 187,50 €

22 281,78 €
8 421,91 €

24 922,75 €
6 840,59 €

21 936,69 €
7 172,14 €

10 100,57 €
3 265,36 €

Jäljellä
579,67 €
0,00 €

1.7.-30.9.2017

1.10.-31.12.2017

1.1.-31.3.2018

1.4.-30.6.2018

1.7.-31.8.2018

Yhteensä

175 500,00 €

22 677,60 €

27 172,82 €

20 128,12 €

30 703,69 €

31 763,34 €

29 108,83 €

13 365,93 €

579,67 €

Flate rate
Vuokrat
Ostopalvelut
Muut välittömät kustannukset
Yhteensä

33 720,00 €
3 240,00 €
9 423,00 €
3 117,00 €
225 000,00 €

4 890,02 €
0,00 €
2 800,02 €
0,00 €
30 367,64 €

5 607,08 €
230,00 €
0,00 €
0,00 €
33 009,90 €

4 065,75 €
457,00 €
0,00 €
135,20 €
24 786,07 €

0,00 €
100,00 €
2 976,50 €
2 981,72 €
36 761,91 €

5 981,46 €
710,00 €
1 900,60 €
0,00 €
40 355,40 €

5 264,81 €
720,00 €
970,00 €
0,00 €
36 063,64 €

2 424,14 €
180,00 €
0,00 €
0,00 €
15 970,07 €

5 486,75 €
843,00 €
775,88 €
0,08 €
7 685,38 €

Leader rahoitus %
Talkootyö
Yksityinen rahoitus

180 000,00 €
35 000,00 €
10 000,00 €

24 294,12 €
2 302,50 €
3 771,03 €

26 407,92 €
3 810,00 €
2 791,98 €

19 828,86 €
3 187,50 €
1 769,71 €

33 687,62 €
8 421,91 €
0,00 €

32 284,32 €
6 840,59 €
1 230,49 €

28 850,90 €
7 172,14 €
40,59 €

12 776,05 €
3 000,00 €
194,02 €

1 870,22 €
265,36 €
202,18 €

Yhteensä

225 000,00 €

30 367,65 €

33 009,90 €

24 786,07 €

42 109,53 €

40 355,40 €

36 063,63 €

15 970,07 €

2 337,76 €
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3.6. Raportointi ja seuranta
Hankkeen arviointi on jatkuva prosessi, jonka avulla opitaan ja kehitetään myös
omaa toimintaa palautteen mukaisesti. Hankkeen aikana ja sen jälkeen arviointi
auttaa hyödyntämään saatuja kokemuksia ja tuloksia. Kaikki kehittämistyöhön
osallistuvat sekä asiakkaat ovat keskeisessä asemassa arvioinnissa. Hankkeen
käynnistyessä laadittiin seuranta- ja arviointisuunnitelma osana hankkeen toteuttamissuunnitelmaa.
Hankkeessa arviointi toteutettiin usealla eri tavalla: 1) hankkeen päivittäisarviointi on ollut osa hankkeen jokapäiväistä ohjausta ja toteutusta. Sitä on toteutettu
hankkeen työntekijöiden hankkeeseen suunnatun työajan käytön ja toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuden seurannalla. 2) Hankkeen kausiarviointia tehtiin
suorittamalla jokaisessa ohjaus- ja projektiryhmien kokouksissa (esim. tiimipalaverit) lyhyt katselmus hankkeen etenemiseen ja toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuteen ja projektisuunnitelman mukaiseen etenemiseen. 3) Arviointia toteutettiin eri työryhmien palavereissa sekä kokoamalla arviointitietoa kehittämistoimiin ja työpajoihin osallistujille. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka kokoontui vähintään kaksi kertaa vuodessa ja arvioi asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Hankehenkilöstö raportoi hankkeen toteutustilanteen ohjausryhmälle ja rahoittajille ohjeistusten mukaisesti. Tämän lisäksi toimitettiin seuranta-, väli- ja loppuraportit ohjeistusten mukaisesti.
Hanke raportoi rahoittajalle maksuhakemusten yhteydessä hankkeen tähänastisista toimenpiteistä oheisen maksatuskauden raportin muodossa. Hanke seurasi toteuttamissuunnitelmaa ja piti säännöllisesti kirjaa toteutuneista toimenpiteistä.
Hanke keräsi tilaisuuksista osallistujamääriä ja muita tarvittavia seurantatietoja.
Hanke toteutti I-vaiheen päättyessä sähköisen arviointikyselyn pilottikylien hanketyöryhmille (28 sähköpostiosoitetta), jossa oli tilaisuus arvioida hankkeen hyötyjä ja antaa myös vapaata palautetta hankkeen toiminnasta. Palautetta sai antaa
osoitteessa https://www.surveymonkey.com/r/yhtakoytta. Vastauksia tuli yhteensä 14. Hankkeen I-vaiheen loppupuolella elo-syyskuun aikana 2018 toteutetulla kyselyllä tuotettiin tietoa hankkeen I-vaiheen kokemuksista ja hyödyistä hyvinvoinnin kehittämiseksi sekä hankkeen tarpeellisuudesta. Kyselyssä oli mahdollista
vastata neljällä määritteellä ja neutraalia vastausvaihtoehtoa ei ollut tarjolla. Vastaajina toimi pilottikylien hanketyöryhmät, joilla yhteisen kehittämistyön kautta
on vahvin tietämys hankkeen toiminnasta I-vaiheessa.
Alkuvaiheen kysymykset mittasivat Yhtä köyttä I-vaiheen tärkeyttä ja merkitystä
hanketyöryhmille. Vastaajista puolet näki, että Yhtä köyttä -hankkeen toiminta Ivaiheessa on ollut pilottikylällemme melko tarpeellista, 31 prosenttia näki sen hyvin tarpeellisena. 67 prosenttia näki, että Yhtä köyttä I-vaihe on lisännyt tietoa eri
ikäisten hyvinvointia koskevista palvelutarpeista pilottikylällemme (esim. digipalvelut, virkistystoiminta, lapsiperheiden palvelut). 80 % mielestä Yhtä köyttä
hankkeen toiminta I-vaiheessa on ollut kiinnostavaa ja innostavaa, seitsemän prosenttia piti toimintaa erittäin kiinnostavana. 13% ei kokenut toimintaa kovin kiinnostavana. 20 prosenttia vastaajista koki, että Yhtä köyttä on vahvistanut kylän ja
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kyläyhdistyksen toimijaroolia hyvinvoinnin yhtenä kehittäjänä erittäin paljon,
67% koki toimijaroolin vahvistuneet melko paljon.
Jatkokehittämisen kannalta puolet kysymyksistä selvitti hanketyöryhmäläisten
näkökulmasta tulevaa tahtotilaa kehittämiselle. 72 prosentin mukaan hankkeen
toisen vaiheen käynnistyminen on erittäin tärkeää, jotta monitoimijainen yhteistyö
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin (mukaan lukien kyläyhdistys) välillä
etenee pilottikylässämme. Melko tärkeänä asiaa piti 28 prosenttia vastaajista.
Hankkeen toisen vaiheen käynnistymistä kylän hyvinvointipalvelujen kehittämisen
kannalta piti erittäin tärkeänä 60 prosenttia ja melko tärkeänä 33 prosenttia vastaajista. Seitsemän prosenttia ei pitänyt asiaa kovin tärkeänä. Vastaajista 40 prosenttia on erittäin sitoutunut jatkamaan yhteistä kehittämistä eri toimijoiden
kanssa, mikäli hankkeen II-vaihe käynnistyy. 53 % on melko sitoutuneesti mukana.
Ainoastaan yksi vastanneista ei aikonut olla mukana jatkokehittämisessä (syytä ei
tiedusteltu kyselyssä).
Kyselyssä oli myös avoin vastaamisen mahdollisuus vapaalle palautteelle:
Ehdottoman tärkeä verkostoitumista ja palveluiden kehittämistä kylille, josta on pitkät välimatkat palveluiden pariin ja asuu paljon ikäihmisiä ja myös lapsiperheitä.
Jotenkin tuntui I vaiheessa, että oli tapaamista tapaamisen vuoksi, samojen asioiden
kertausta. Konkreettisia tekoja nyt tarvitaan ja edullisten palvelujen saatavuuden
saamista kylälle. Liikuntapuolelle ei saatu jumppaa koska koettiin se kansalaisopiston tuottamana liian kalliiksi ja se oli suunnattu eläkeikäisille.
Konkreettista tekemistä palvelujen saamiseksi on ollut hidasta ja välillä tuntuu siltä,
ettei mitään palveluja saada kylälle.
Arviointikyselyn tulosten perusteella kylätoimijat ovat kehittämisorientoituneita
ja hankkeen toimintaan sitoutuneita. Hankkeelta kuitenkin edellytetään näkyvämpää ja konkreettisempaa roolia kylän arjessa ja toimintojen kehittämisessä käytännön toimiksi.
Hankkeen arviointia on toteutettu itsearviointina kautta hankkeen toiminta-ajan
hanketiimin kokouksissa sekä ohjausryhmän tuen kautta. Itsearvioinnilla on pyritty vaikuttamaan hankkeen toimintaan sen ollessa käynnissä ja vastaamaan kriittisiin kohtiin saman tien, koska ulkopuoliselle arvioinnille ei ole haettu ja osoitettu
resursseja. Näin ollen on arvioinnin kannalta tärkeää, että hanke kerää arviointimateriaalia itse säännöllisesti laadukkaan ja tavoitteellisen toiminnan toteuttamiseksi.
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3.7. Viestintä
Hankkeen viestinnän tavoitteena oli lisätä hankkeen ja sen tulosten tunnettavuutta
sekä parantaa nykyisiä ja luoda uusia yhteistyösuhteita. Tiedotuksessa sovellettiin
Majakkaviestinnän periaatteista laadittua ohjeistusta sekä rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden ohjeistusta. Hankkeen käynnistyessä laadittiin viestinnän toteutussuunnitelma, missä määritellään yksityiskohtaisesti viestinnän tavoitteet, kohderyhmä, ajankohta, toimenpiteet, kanavat ja vastuuhenkilöt. Hankkeen viestintäsuunnitelma oli osa hankkeen toteutussuunnitelmaa.
Tiedottamisessa ja hyvien käytäntöjen levittämisessä käytettiin Majakan omia tiedotuskanavia (tiedotuslehti Ankkuripaikka, uutiskirje, blogi ja Facebook) ja maaseutu.fi, Outokaira Tuottamhan ry:n, Peräpohjolan Leader ry:n olemassa olevia
tiedotuskanavia sekä yhteistyökumppaneiden kanavia. Lisäksi hankkeesta tiedottiin median välityksellä lehdissä ja radiossa. Hankkeelle perustettiin oma blogisivusto. Hankkeen hyvistä käytännöistä, kokemuksista ja saavutetuista tuloksista
levitetään tietoa julkaisemalla artikkeleita sekä järjestämällä tuloksista kertovia
foorumeita ja osallistumalla aiheeseen liittyviin tilaisuuksiin.
Keskeinen tiedottamisen väline on ollut sähköposti, jonka kautta aikatauluista on
sovittu hanketyöryhmien kanssa ja esimerkiksi tiedotettu elämänkaariverkostojen
kokoontumisesta. Hankkeesta on viestitetty Majakan facebook -sivujen kautta,
blogikirjoitusten ja päivitysten muodossa, fb-sivujen välityksellä, Lappilaiset kylät
ry:n kyläasiamiehen välityksellä, sähköpostitse, hankkeiden välisenä yhteistyönä ja
verkostoitumisena, omien hanke-esitteiden avulla, kyläyhdistysten tiedotuskanavia hyödyntämällä, Lapin Keinon verkkosivujen kautta. Hankkeesta on julkaistu
paikallislehti Meän Tornionlaaksossa juttu ja hanke on tiedottanut kyläpäivistä
paikallislehdissä. Hanke osallistui eri tilaisuuksiin ja verkostoitumispäiviin. Hanke
hyödynsi eri viestintävälineitä ja foorumeita monikanavaisesti ja tarpeen mukaisesti. Hanke panosti vuoden 2018 alusta etenkin Majakkablogin kautta viestintään
ja sosiaalisen median tehokkaampaan käyttöön viestinnässä.
järjestötieto.fi-verkkopalvelu avattiin kesän alussa 2018 ja se on ollut myös Yhtä
köyttä -hankkeen kannalta keskeinen tiedotuskanava, johon kootusti kerätään tiedot alueen järjestöistä ja opetetaan järjestökenttää käyttämään foorumia omassa
viestinnässään. Hankkeen markkinointimateriaalina tilattiin hankkeen nimellä
varustettuja muistilappuja ja mainoskyniä, joissa oli teksti: ”jarjestotietopalvelu.fi”.
Yhtä köyttä -hanke loi yhteistyöverkostoja, jotka opastettiin käyttämään yhteistä,
sähköistä toiminta-alustaa. Tavoitteena oli, että jatkossa Länsi-Lapin eri järjestöt ja
niiden palvelut tuotekorttien muodossa löytyvät kootusti sivustolta.
Hankkeen hyvistä käytännöistä, kokemuksista ja saavutetuista tuloksista levitetään tietoa eri yhteyksissä. Hyvinvoinnin monipalvelupisteen toiminnan tukena
toimii sähköinen toimintakalenteri, joka otettiin kahdella pilottikylällä käyttöön
hankkeen I-vaiheessa. Hankkeen viestinnän tavoitteena on ollut lisätä hankkeen ja
sen tulosten tunnettavuutta sekä parantaa nykyisiä ja luoda uusia yhteistyösuhteita. Tiedotuksessa on sovellettu Majakkaviestinnän periaatteista laadittua ohjeistusta sekä rahoittajan ja yhteistyökumppaneiden ohjeistusta.

27

3.8. Riskit
Hankkeessa on tehty riskien arviointia pitäen sisällään hankkeen koko elinkaari
suunnitteluvaiheesta päätökseen. Hankevalmistelusta on tehty läpinäkyvää ja
avointa. Hankevalmistelua on tehty laajalla rintamalla, joka on jo sitouttanut toimijoita hankkeen tavoitteisiin. Hankkeeseen liittyvä suurin riski on ollut riittävän
ajan löytyminen paikallisella tasolla. Tähän riskiin vastattiin resursoimalla hankkeeseen riittävästi henkilöstöä, joka toimi kuntien ja järjestöjen yhteisenä tukena.
Täysin uudenlaista toimintatapaa ei rakenneta nopeasti ja toimintakulttuurin
muuttuminen voi vaatia useita vuosia. Siksi hankkeessa on edetty vaiheittain ja
haettu tavoitteellista yhteistä tahtotilaa. Se vaati jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Muutos vaatii organisaatioilta ja työntekijöiltä kärsivällisyyttä ja
uuden oppimisen halua ja kykyä. Tätä tuettiin jatkuvasti erilaisella koulutus- ja
valmennustyöllä sekä tiedottamisella. Hankkeen ohjauksella ja säännöllisillä tapaamisilla haluttiin varmistaa työn määrätietoinen eteneminen.
Hankkeen ohjausryhmän edustajilla on suora linkki kumppanuusverkoston eri
organisaatioihin. Tämä edistää tiedon kulkua ja alueellista yhteistyötä. Hankkeen
kannalta suurin riski on ollut lyhyt toteuttamisaika. Henkilöresurssit ovat olleet
pääosin riittäviä hankkeen toteutuksen, mutta hankkeen loppuvaiheessa niukat.
Hankkeessa tehtiin rajauksia ja keskityttiin olennaisiin toimenpiteisiin, jotta tavoitteet saavutetaan. Hankkeen haasteena oli kaikkien lähes 80 alueella sijaitsevan
kylän kartoittaminen. Osa kylistä karsiutui pois liian lyhyen välimatkan vuoksi
kuntakeskuksensa palveluista. Osalla kylistä ei ole aktiivista toimintaa kyläyhdistyksen tai muun toiminnan muodossa, vaikka kriteerit esimerkiksi välimatkan ja
osin palvelutarpeiden osalta täyttyisivätkin. Riskinä on ollut sitoutumisen aste ja
aikapula: toimijoita voi olla haasteellista saada sitoutettua kehittämistyöhön pitemmällä tähtäimellä ja vapaaehtoistyöhön liittyy aina mahdollisuus myös kieltäytyä osallistumasta, koska toiminnan luonne on vapaaehtoisuuteen, ei velvoitteisiin
pohjautuvaa.
Kylätoimijoissa on yleensä pieni joukko aktiivitoimijoita, näin ollen talkootyötuntien kerääminen työpajoissa ja muissa toiminnoissa on ollut välillä haastavaa.
Hankkeen haasteena koettiin sitoutumiseen liittyvien haasteiden vuoksi vastikkeettoman rahan tasainen kerryttäminen ja euromääräisen tavoitteen saavuttaminen sen osalta, koska kylillä tapahtuva toiminta käynnistyi tiiviimmin vasta pilottikylien valinnan jälkeen. Tavoite saavutettiin tältä osin kuitenkin hyvin ja pilottikylien toimijat olivat merkittäviltä osin sitoutuneita hankkeen toteutukseen.
Yhteisymmärryksen saavuttaminen on vaatinut työtä ja dialogia. Kuten missä tahansa EU-hankkeissa, myös Yhtä köyttä -hankkeessa on kohdattu erilaisia ongelmanratkaisutarpeita hankkeen kulun aikana. Kiteytetysti haasteet ovat liittyneet
hyvinvoinnin käsitteelliseen ymmärtämiseen (mitä sillä tässä hankkeessa tarkoitetaan ja miten sen eri toimijat ymmärtävät), konkretisoimiseen ja rajaamiseen selkeiksi tavoitteiksi ja niistä johdetuiksi toimenpiteiksi, sekä toimijoiden sitouttamiseen liittyviin haasteisiin.

28
Hanke sai puolivälissä ohjausryhmältä kritiikkiä liian laajasta perspektiivistä kylien kehittämiseen: kylien yleinen kehittäminen pitää sisällään monia laajoja, Yhtä
köyttä -hankkeen toiminnan ulkopuolelle sijoittuvia tavoitteita ja toimenpiteitä,
joihin hanke ei ole keskittynyt tai tarjonnut tukea. Hanke tarkisti toimintaa vastaamaan fokusoidummin nimenomaan hyvinvointitavoitteita, jotka osaltaan voivat
tukea kylien elinvoimaisuutta myös yleisemmän kehittämisen näkökulmasta. Kyläyhdistykset voivat jatkaa muita tavoitteita, projekteja ja suunnitelmia tahoillaan,
Yhtä köyttä -hankkeen fokusoituessa I-vaiheessa järjestölähtöisten hyvinvointipalvelujen ja monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen koordinoijan ja tukijan rooleissa. Hyvinvoinnin määritteleminen osoittautui hankehenkilöstön vaihtuessa ja
eri toimijoiden välisissä keskusteluissa haasteelliseksi. Mitä eri toimijat mieltävät
hyvinvoinnin alle kuuluviksi asioiksi ja mitkä niistä puolestaan kuuluvat hankkeen
toiminnan piiriin? Hanke määritteli hyvinvoinnin Erik Allardtin hyvinvointijaottelun (1976) nelikentän mukaisesti.

4 YHTEISTYÖKUMPPANIT
Hankkeessa hyödynnetään Majakan ja sen koordinoiman kansalaistoiminnan kehittämisrakenteen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyö- ja kumppanuus verkostoja. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Peräpohjolan Leader ry:n ja Outokairan Tuottamhan ry:n alueella toimivien muiden hyvinvoinnin edistämiseen ja lisäämiseen
tähtäävien hankkeiden kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja synergiaedun
saamiseksi.
Kumppanuussopimukset ja lausunnot: Länsipohjan sairaanhoitopiirin roolina on
ollut osallistua hankkeen kehittämistyöhön, monipalvelupisteiden toimintamallin
ja sisällön suunnitteluun yhdessä kumppanuusverkoston kanssa ja toimintamallin
yhteensovittamiseen osaksi julkisen sektorin palveluita. Lapin AMK:n roolina on
ollut osallistua hankkeen kehittämiseen ja toiminnalliseen kehittämistyöhön. MeriLapin Kehittämiskeskus kumppanina.

29

5 TULOKSET JA VAIKUTUKSET
5.1 Yhteistyörakenteen toimintamallin luominen
Yhtä köyttä -hankkeen I-vaiheen tuotoksena on luotu monitoimijainen yhteistyörakenteen toimintamalli, joka pohjaa omaehtoiselle, vapaaehtoiselle ja
useimmiten kyläyhdistyksistä ja muista yhdistys- ja järjestötoimijoista lähteville
toiminnan muodoille, johon kunta voi osallistua erilaisin palveluin ja toiminnan
muodoin ja jota yksityiset toimijat kuten yritykset voivat täydentää kysynnän mukaisesti. Toimintamalli on verkostomainen, yhteiskehittämiseen ja vastuiden jakoon pohjaava paikallisiin tarpeisiin vastaava malli kehittää hyvinvointia eri väestöryhmissä.
Yhtä köyttä -hankkeessa yhtenä tavoitteena oli perustaa työryhmiä ja verkostoja
eri teemoihin liittyen: digipalveluiden edistämiseen (esim. sähköiset omahoitopalvelut, videovälitteiset vastaanotot, virtuaaliklinikka, vertaisryhmät, virtu.fi), liikkuvien palveluiden (esim. ONNI-auto, järjestöbussi), kotiin tuotettavien palveluiden (esim. omahoito, asiointi ja kuljetus, palvelumuotoilu) ja työllistämiseen liittyen, sekä järjestöjen elämänkaariverkostot ja matalan kynnyksen palveluihin. Tuotoksena verkostotyöskentely koottiin ja käynnistettiin hankkeen aikana.
Hankkeen tuotoksena syntyi uusia verkostoja ja olemassa olevia verkostoja vahvistettiin: keskeistä oli havaita juurisyyt sille, miksi kylissä tehdään asioita: esimerkiksi kylien yhteisten tilojen kunnostaminen ja ylläpitäminen voivat pitää yllä esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, mutta tärkein syy on se,
että kylä pysyy elävänä ja elämänhaluisena yhteisönä, joka kokoaa yhteiseen tilaan
ihmisiä jakamaan ja oppimaan toisiltaan. Verkostomainen toimintatapa rakennettiin osin jo olemassa olevien yhteisöjen pohjalle, mutta sen avulla yhteisöjen keskinäistä yhteistyötä laajennettiin, jolloin pitemmällä tähtäimellä uusien yhteistyökumppanuuksien rakentaminen ja molemminpuolinen hyödyntäminen kantaa hedelmää. Kantojärven kohdalla edettiin hieman muita kyliä nopeammin, yhteistyössä Ikääntyvien arjen palveluverkko-hankkeen kanssa on kokeiltu ja pilotoitu käytännön toimia hankkeen I-vaiheen aikana erityisesti ikääntyvien palvelujen osalta.
Yksityisen sektorin palveluita ei ole sote-kentällä pilottikylissä hankkeen selvitystyön mukaan kovin paljon, koska väestöpohja on pieni. Kuitenkin useamman kylän
tai jopa useamman kunnan alueella toimivalle yrittäjälle sote-palveluissa esimerkiksi hoivan ja kotitalouspalveluiden osalta on mahdollisuus rakentaa kannattavaa
toimintaa, kun asiakaskuntana on laajempi kuin yhden kylän alue ja väestö. Riittävän laajaan asiakaskuntaan sisältyy tällöin myös henkilöitä, joilla on mahdollisuus
ostaa palveluita omakustanteisesti. Toisaalta pienituloisten henkilöiden ja perhekuntien tukeminen esimerkiksi kotona pärjäämisessä vaatii sen, että palveluista ei
voida periä asiakasmaksuja. Vapaaehtoistyön ja kuntien tukeman esimerkiksi
palkkatuetun työn kautta työllistettyjen henkilöiden toimesta voidaan kylissä tuottaa monia tukipalveluita, jotka mahdollistavat tasa-arvoisen elämänlaadun kriteerit ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kaikille tulotasosta riippumatta.
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Pitkällä aikavälillä yhteistyörakenteen toimintamalli tarkoittaa käytännössä sitä,
että jokaiselle toimijalle löytyy luontainen toimijuuden kenttä, jolloin järjestölähtöisin palveluin voidaan palvella koko väestöä heidän omien tarpeidensa ja toisaalta myös intressiensä pohjalta niin vapaaehtoistyön (ystävätoiminta, avustaminen)
kuin järjestölähtöisen toiminnan (kerhot, kurssit, virkistys) kautta, joka voi olla
osin omakustanteista tai maksullista toiminnan luonteesta riippuen. Yksityisen
sektorin toimintaedellytykset puolestaan riippuvat, kuten todettua, maksukykyisestä asiakaskunnasta ja myös kuntien käytännöistä kuten palveluseteleistä, joihin
hankkeen kautta ei ole mahdollista vaikuttaa. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyö siis konkretisoituu pilottikylien terveydenedistämisroolin kautta ennaltaehkäisevinä, matalan kynnyksen palveluina ympärivuotisesti ja tarvelähtöisesti, palvellen sekä itse pilottikyliä että ympäröivää seutua kylä- ja mahdollisesti
myös kuntarajat ylittäen.
Outokairan strategiassa nähdään alueen asukkaat parhaina oman alansa asiantuntijoita, kunhan heitä kuunnellaan oikein. Juuri tästä lähtökohdasta Yhtä köyttä pyrki tavoittamaan kyläläisten näkemyksiä ja kokemuksia yhteisöllisyydestä ja siihen
liittyvistä tarpeista. Alkuvaiheessa kylien näkökulmasta koettiin, että heidän tarpeet ovat käytännönläheisemmät ja konkreettisemmat ja hanke jää liian abstraktille tasolle, koska I-vaiheen aikana ei päästy riittävästi tekemään näkyviä asioita.
Kuitenkin I-vaiheen edetessä ja erilaisten yhteisesti toteutettujen toimien myötä
suhtautuminen on muuttunut selkeästi positiivisemmaksi ja yhteinen kehittämishalu sekä näkökulmien parempi kohtaaminen yhteisen vuoropuhelun ja ongelmien
auki purkamisen myötä on vienyt hanketta selkeästi eteenpäin ja kylät olivat sitoutuneesti mukana I-vaiheen loppuun asti.
Outokairan kylien kehittämistarjotin jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat
yhteistyö ja verkostoituminen, investoinnit ja viihtyvyys, kylien liiketoiminta sekä
kansainvälisyys. Yhtä köyttä linkittyi Outokairan kehittämistarjottimen ensimmäisen osa-alueen kehittämiskohteisiin, joihin lukeutuu kylien välisen yhteistyön tiivistäminen, jota hanke on pyrkinyt edistämään, kylien osaamisen kehittäminen,
johon liittyviä tarpeita on kartoitettu, kylä-kunta yhteistyön vahvistaminen, jonka
osalta päästiin alkuun kaikissa pilottikylissä erityisesti Mapa-hankkeeseen nimettyjen yhdyshenkilöiden kautta, nuorten aktivoiminen ja osallistaminen kehittämistoimintaan joka toteutui heikommin, koska kyläyhdistyksissä toimii pääasiassa
varttuneempaa väkeä, samoin järjestöissä. Erityisesti Hilma-kylillä ja EteläPortimojärvellä lasten ja nuorten aktivoiminen on tällä hetkellä pisimmällä, koska
kyläyhdistykset ovat ottaneet heidät toimintansa kohderyhmäksi ja järjestänyt
omaehtoista toimintaa heille.
Toiminnan ytimessä Outokairan näkökulmasta ovat kylien vahvuuksien esiin nostaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen, johon Yhtä köyttä vastasi verkostojen
ja vuoropuhelun kautta, kansainväliset ja alueiden väliset vaihdot ja vierailut, joiden osalta Etelä-Portimojärvi ja Juoksenki omaavat kontaktejaan, suunnitelmallisen kehittämisen ja yhteistyömallien kehittäminen, jota Yhtä köyttä jo rakenteellisesti on toteuttanut osaltaan alueen kylissä. Kokemusta Leader-rahoitteisista
hankkeista on useimmilla pilottikylillä olemassa useampien hankkeiden läpivientien kautta, joten hanketyöhön liittyvää kehittämishalua ja -osaamista on.
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Hanke toteutti yhteistoimintakokeiluja ja kehitti järjestöjen elämänkaariverkostojen perustamisen ja muiden toimijaverkostojen avulla verkostoyhteistyötä, mikä
lisäsi monitoimijaisen yhteistyön mahdollisuuksia, nostamalla tietoisuutta järjestöjen toiminnan ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista sekä siitä, miten tärkeää on
tunnistaa oma osaaminen ja kylien lähteä omaehtoisesti tekemään asioita sekä
hyödyntämään niin omaa kuin järjestöjen osaamista. Hankkeen tavoitteena oli kehittää kylissä tapahtumia, joissa hyödynnetään yhdessä tekemisen kautta syntyvää
toiminnallisuutta, ihmisten viihtyvyyttä ja yhteisesti jaettua elämismaailmaa sekä
pyritään vastaamaan yksinäisyyden ongelmaan. Tavoitteena oli luoda kehittämistyöskentelytilanteista sellaisia tilaisuuksia, joissa eri elämänkaariryhmiä edustavat
ihmiset voivat kohdata toisiaan, oppia toisiltaan ja tukea toisiaan, sekä innovoida
uutta yhdessä.
Toimintamalli rakentuu monitoimijaiselle yhteistyölle ja työnjaolle, jossa painopisteet vaihtelevat elämänkaariryhmittäin kylien tarpeiden mukaisina, mutta jossa
malli säilyy samana. Julkinen sektori (kunta, myöhemmin maakunta) vastaa edelleen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä, joita kuitenkin voivat tuottaa kunnan itsensä ohella monet yksityiset tai kolmannen sektorin toimijatkin. Kuntiin
jäävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö voi edesauttaa kuntien ja järjestöjen
yhteistyötä. Pilottikylät tulee nähdä palvelukylinä, joissa ja joihin tuotetaan ennaltaehkäisevää ja tarvelähtöistä toimintaa joko kiinteinä tai liikkuvina (tai molempina) palveluina.
Yhdistyskenttä on moninainen ja alati muuttuva ja se voi tarjota kunnille kehittämiskumppanuutta palvelutuotannon ohella. Järjestöt voivat tuottaa monia matalan
kynnyksen palveluita, joista kylät voivat hyötyä. Hyvinvoinnin monipalvelupiste
nimensäkin mukaisesti mahdollistaa huolellisesti ja tarvelähtöisesti kylän tarpeista suunniteltuna sekä riittävästi resursoituna sen, että järjestöt voivat osaltaan olla
tuottamassa palveluita kauempana kuntakeskuksista.
Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyön kehittämisessä päästiin etenemään eri toimijatahojen kanssa, erityisesti silloin kun kunta on sitoutunut toimintaan. Torniossa
Kantojärvellä ollaan monipalvelupistekonseptissa pisimmällä ja laaja toimijajoukko on saatu kerättyä yhteiseen kehittämiseen. Kehittämissuunnitelman lisäksi kylälle saatiin alustava toimintakalenteri, jossa on määritelty palvelu, palveluntuottaja ja aikataulu. Kalenterissa on huomattavassa roolissa järjestöjen tuottamat matalan kynnyksen palvelut ja kyläläisten omaehtoinen aktiivisuus sekä kunta. Vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa on lisääntynyt ja tulevaisuudessa voidaan toiminta
helposti jalkauttaa myös naapurikyliin. Tämä on konsepti, joka voi toimia joka
kunnan alueella. Kantojärvellä yhteistyössä Ikääntyvien arjen palveluverkkohankkeen kanssa kokeiltiin ja pilotoitiin käytännön toimia hankkeen I-vaiheen aikana erityisesti ikääntyvien palvelujen osalta.
Kaikille avoimet järjestöverkostot kokosivat alueen yhdistyksiä ja sidosryhmätoimijoita yhteiseen kehittämiseen, edistämään yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja
yhteistyötä kuntien kanssa. Verkostoissa vaihdettiin tietoa ja osaamista kunnan ja
järjestöjen välillä, sekä järjestöjen kesken. Toiminnan tavoitteena oli ehkäistä päällekkäistä työtä ja löytää yhteistyön paikkoja sekä kehittää yhdistysten matalan
kynnykset toimintamalleja ja palveluita. Verkostoissa kohtasivat lasten ja nuorten
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sekä ikäihmisten parissa toimivat yhdistykset, hanketoimijat, kuntien, seurakuntien ja oppilaitosten edustajat.

5.2 Palvelukyläpilottien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat
palvelut ja tuen muodot, osaaminen ja tarpeet on kartoitettu
Tarvekartoitukset pohjaksi kehittämistyölle. Hanke tavoitti kylien asukaslukuun (Tilastokeskus ja Hilman oma arvio) perustuen yhteensä noin 2325 alueen
asukasta joko suoraan tai välillisesti kyläkyselyjen, tiedottamisen ja tapahtumien
avulla. Toimenpiteidensä kautta pilottikylien julkisen, yksityisen ja kolmannen
sektorin palvelut ja tuen muodot kartoitettiin eli konkreettisimmin ne toiminnot,
mitä kullakin kylällä oli. Hanke toteutti toimenpiteitä kylien tarpeista käsin, eli tarveselvitykset tuottivat tietoa kylien olemassa olevista palveluista ja tarpeista niihin
liittyen. Kyläkyselyt tuotoksina toivat esiin kylällä ja kunnassa olemassa olevia hyvinvointipalvelujen muotoja ja samalla myös tarpeita tulevien palveluiden järjestämisen kannalta ja niitä koskevien kohderyhmien hyvinvoinnin edistämiselle.
Esimerkiksi Paakkolan mukaan Yhtä köyttä -hankkeen avulla on saatu jäsenneltyä
kylän toimintaa ja tavoitteita. Asukaskysely tuotti selkeämpää kuvaa kehittämistarpeista, joita kyläläisillä on ja vahvisti osaltaan joitakin ennakko-olettamuksia
kehittämistarpeista. Lisäksi hanke rohkaisi osaltaan jatkokehittämiseen. Hankkeessa mukana olo auttoi saamaan kontakteja muihin kyliin ja yhdistyksiin. Kokonaisuutena hanke on hanketyöryhmän mukaan osaltaan osallistuttanut ja vastuuttanut toimijoita. Hanketyöryhmät toivoivat ”konkreettisia kehittämiskokeiluja kylälle”.
Digiosaamisen kehittämiselle tarvetta, jotta palveluita osattaisi hyödyntää
EU:n komission älykkäiden kylien toimintaohjelman (2017) mukaan älykäs kylä on
maaseutua, joka rakentaa tulevaisuuden toimintaansa olemassa olevien vahvuuksiensa varaan etsimällä ja kehittämällä aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. Toimintaohjelman määrittelemiä keskeisiä tunnusmerkkejä Yhtä köyttä- hankkeen näkökulmasta olivat kyläläisten kehittynyt e-lukutaito eli taito käyttää uusia tietoliikennevälineitä, sekä saatavuus: terveys- ja muihin peruspalveluihin pääsee helposti netissä.
Digitaalisten hyvinvointipalveluiden käyttämiseksi on luotu verkkoon monia kansalaisille suunnattuja palveluita, mutta niiden hyödyntämisen kannalta havaittiin
hankkeen tuloksena haasteita, jotka liittyvät toimiviin yhteyksiin ja verkkoinfraan,
mutta myös asukkaiden e-lukutaitoon ja käyttöosaamiseen. Teknologiset ratkaisut
ja palvelujen sujuva käyttö edellyttävät paitsi käyttäjiensä osaamista, myös ennen
kaikkea toimivia yhteyksiä myös harvaan asutulla maaseudulla.
Pilottikylien osaaminen, yhteydet ja tietämys e-palvelutarjonnasta vaihtelevat, samoin yhteydet: on kuitu, mokkula tai ei mitään. Hankkeen aikana Juoksengissa kyläyhdistys toteutti digilähettiläidensä avulla digiopastuskurssin keväällä 2018. Pilottikyläkohtaiset kehittämistarpeet I-vaiheessa toivat ilmi sen, että digipalvelut
kylillä edellyttävät toimivia verkkoyhteyksiä, jatkuvaa ja yksilöllistä opastusta lait-
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teiden, sovellusten ja palveluiden käyttöön joko kotona tai monipalvelupisteellä
sekä heikommassa asemissa oleville mahdollisuutta saada käyttöönsä laite edullisesti tai ilmaiseksi. Tärkeätä on myös palvelujen yhteiskehittäminen eri toimijoiden kanssa. E-lukutaidon kehittämistä toteutettiin pilottiluonteisesti etäyhteyksien
kokeilupäivän muodossa Juoksengissa, jossa järjestettiin kiinnostuneille kylille
kyläläisille avoin päivä, jolloin opeteltiin käyttämään etäyhteyksiä ja kokoustekniikkaa (skype). Majakan it-tiimi toimi tukena. Virtu-palveluiden asiantuntija opasti palvelun käyttöön osallistujia. I-vaiheen aikana ilmeni kaikkia pilottikyliä koskeva tarve säännölliselle, toistuvalle opastukselle/koulutukselle eri palvelujen käyttöön ja laitteiden käyttöön.
Saatavuuden parantamiseen on Yhtä köyttä -hankkeen toiminnallisesta näkökulmasta ollut haasteellinen vastata, koska hanke ei itse pysty edistämään esimerkiksi
kuituverkon rakentamista, vaan se edellyttää kylien omaa aktiivisuutta. Pilottikylien verkkoyhteyksien tilanne vaihtelee. Juoksengin, Paakkolan ja EteläPortimojärven kylätaloilla on oma nettiliittymä ja toimiva netti. Kantojärvellä ja
Hilma-kylissä ei ole tällä hetkellä nettiä kylätalolla. Hankkeen I-vaiheessa jäi toteutumatta esimerkiksi etälääkäri- tai muiden sovellusten kokeilut ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen esimerkiksi Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa, sote-uudistuksen ollessa keskeneräinen ja Meri-Lapin ollessa tilanteessa, jossa
Mehiläisen toiminta käynnistyi vasta Yhtä köyttä hankkeen ollessa loppumaisillaan
kesällä 2018. Yhtä köyttä suosittaakin, että julkisen sektorin tulisi tukea palvelukylien verkkopalvelujen saatavuutta ja mahdollistaa yhteyksien rakentaminen kyliin.
Kylissä on digiosaamista omaavia henkilöitä, joiden vapaaehtoinen työpanos hyödyttää oman lähialueen erityisesti ikääntyviä henkilöitä asioinnin siirtyessä yhä
enemmän verkkopalveluihin. Sovelluksien käyttöön tarvitaan yksilöllistä ja tuettua
opastusta ennen kuin virtuaalisia mahdollisuuksia voidaan lähteä hyödyntämään
laajemmin. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöstöä tarvitaan monien etäpalvelujen mahdollistamiseen. Lappilainen terveyskioski -hankkeessa havaittiin, että terveyspalvelujen rinnalle nousi tarve kehittää
kyläläisten digitaalisia valmiuksia, mikä oli myös Yhtä köyttä -hankkeen havainto.
Yhtenä terveyskioskin avainasiana pidettiin sitä, että terveyspalvelujen ohella vahvistettaisiin kioskissa asioivien digi-valmiuksia ja näin ehkäistäisiin digitaalista
syrjäytymistä. Monipalvelupisteellä tulisikin olla henkilökohtainen digituki saatavilla niin kauan, että palveluiden käyttäjät osaavat itsenäisesti käyttää niin laitteita
kuin niiden avulla saataville tulevia palveluita.
Samoin Yhtä köyttä hankkeessa nousi keskiöön liikkuvien terveyspalvelujen saatavuus ja hyödyntäminen. Pellossa koettiin tarpeellisena Onni-auton tyyppinen ratkaisumalli liikkuvasta monipalvelupisteestä, joka voisi pysähtyä kylätalolla ja tarjota niin terveydenhoidollista kuin digitukea, mahdollisesti myös virkistystoimintaa.
Yhtä köyttä -tarveselvitykset osoittivat, että kaikilla kylillä on tarve kehittää digiosaamista ja sen jälkeen parantaa palvelujen saatavuutta, kun osaamista on kertynyt riittävästi laitteiden ja sovellusten hallintaan. Digipalveluita voidaan edistää
vasta digikuilun ylitettyämme. Digipalvelut osana maaseudun hyvinvointipalveluita ovat jatkossa keskeinen kehittämiskohde hyvinvoinnin monipalvelupisteillä.

34
Järjestöjen digiosaamisen kehittämisen kannalta tärkeää on ymmärtää edellytykset ja kehittämisvaateet, mitä digitalisaatioon liittyy laajemmassa mittakaavassa.
Muutos koskettaa paitsi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, myös alan järjestötoimijoita jo monin tavoin. Digipalvelujen mahdollisuuksien osalta palvelut paranevat etä- ja digipalvelujen kehittyessä, mutta se kuormittaa aluksi usein ammattilaisia (Koivisto 2017). Niin soteammattilaisten kuin myös sosiaali- ja terveysalan
järjestöissäkin tehtävät työ on yhtäältä perinteistä ”livetyötä” ja toisaalta digitaalisia prosesseja ja apuvälineitä sekä niiden käyttöä. On otettava palvelu ensin itse
haltuun ja kokeiltava sitä ennen kuin voi auttaa muita. Verkkoauttaminen tuo monia mahdollisuuksia, omahoito-ohjelmia on jo 50 käytössä, mutta tietoturvaan ja
matalan kynnyksen palveluihin tulee kiinnittää huomio. Nämä seikat on syytä
huomioida myös kylien monipalvelupisteiden kehitystyössä etä- ja digipalvelujen
sekä palveluita tuottavien tahojen osaamisen osalta. Henkilöstöresurssien tarve
terveyspalvelujen tuottamiseksi on keskeinen.
Maaseudulla toimivat järjestöpohjaiset hyte- ja sotepalvelujen tuottajat tarvitsevat
toimintansa tueksi yhteisiä alustoja ja digiratkaisuja, jotka kokoavat yhteen tietoja
palveluntuottajista, tukevat konsortioiden muodostumista ja palveluntuottajien
pääsyä sotemarkkinoille. Kehitteillä olevia alustoja (esim. palvelutarjottimet) tulee
vahvistaa ja varmistaa niiden toteutuminen. (Kattilakoski ja Åström 2018) Tässä
Yhtä köyttä -hanke on järjestötieto.fi palvelun kautta mahdollistanut I-vaiheen
toiminnan tuen pilottikylille. Järjestötieto-palveluun kylät ja järjestöt ovat tehneet
tuotekortteja palveluistaan, samoin palvelun kautta on pääsy kylien toimintakalentereihin.
Ikääntyvien erilaiset lähtökohdat ja muuttuvat asemat: aktiivisista kolmasikäläisistä paljon tukea tarvitseviin heikossa asemassa oleviin
Ikääntyvien hyvinvoinnin kehittäminen on selkein kehittämiskohde pilottikylissä
kartoituksemme pohjalta ja yhteiskunnallisten tilastojen valossa näin tulee ollakin,
ikääntyvän väestön määrän kasvaessa.
Hankkeen tuloksista on nostettavissa vertaistoiminta ja läheisten ihmisten huolenpito keskeisiksi hyvinvoinnin edellytyksiksi maaseudun pilottikylissä: vanhempi ikäpolvi on tottunut yhteisvastuuseen ja puhaltamaan yhteen hiileen, eläkeläisten toiminta on useimmissa kunnissa (ei kuitenkaan kaikissa kylissä) hyvin aktiivista ja se tavoittaa monia myös Yhtä köyttä -pilottikylissä. Juoksengin torstaikahvit, Kantojärven ikäihmisten tapaamiset, Paakkolassa lauluillat, eri kylillä kansalaisopistojen käsityökerhot ja lukuisat muut toiminnot ovat esimerkkejä Ivaiheessa pilottikylissä olleista kylien omaehtoisista toiminnoista, jotka ovat monelle henkireikä ja erittäin tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaja.
Yhtä köyttä on tehnyt yhteistyötä Toimiva kotihoito Lappiin hankkeen kanssa.
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankkeen mukaan kotona asumisen turvaamiseksi tulisi monessa kunnassa kehittää kotihoitoa ja jatkaa laitoshoidon purkamista. STM:n suosituksen mukaan 75 vuotta täyttäneistä tulisi asua
kotona 91-92% vuoteen 2017 mennessä, johon tavoitteeseen ovat Yhtä köyttähankkeen kohderyhmästä päässeet Pello ja Keminmaa. Kotona asumista on erilai-
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sin keinoin mahdollista tukea pitkälle, kuitenkin jossakin vaiheessa terveydentila
voi olla sellainen, että kotona asumista ei toiveista huolimatta pystytä turvallisesti
jatkamaan edes avopalvelujen tuella, jolloin tarvitaan tukea ja apua kodin ulkopuolisista asumis- ja sairaanhoidollisista palveluista eli esimerkiksi ns. laitosasumisesta. Ennaltaehkäisevä työ pitää yllä terveyttä ja mahdollistaa paremmin voivan elämisen myös maalla, mutta se edellyttää omaehtoista vastuunottoa jo hyvissä ajoin
sekä omasta että läheisten jaksamisesta.
Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa todetaan, että kuntiin jäävä terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa ikääntyvien palvelujen ja maaseudulla asumisen näkökulmasta erilaisia haasteita: kotihoitoa tarvitsevien määrä kasvaa, ja sitä
myötä haja-asutusalueelle räätälöityjen palvelujen tarve. Yksityistä palveluntarjontaa ei ole tai sitä on hyvin vähän (ja maksukykyisyys sekä omaan arvioon perustuva kyvykkyys tilata itselle palvelua ratkaisee usein palvelujen saamisen). Jos lähipalveluita ei ole saatavilla ja yksinkään ei enää pärjää, edessä voi olla muutto kuntakeskukseen, jossa soveltuvia (tavallista palveluasumista ilman ympärivuorokautista hoivaa) olevia asuntoja ei välttämättä ole tarjolla.
Pilottikylissä on I-vaiheessa arvioitu monien ikäihmisten kunto vielä jokseenkin
hyväksi sen perusteella, että he asioivat omalla autolla palvelujen piirissä. Kuitenkin olemme hankkeessa muistuttaneet, että tilanne voi muuttua ja todennäköisimmin muuttuukin lähitulevaisuudessa, avun tarve kasvaa ja tällöin on tärkeää
olla olemassa sellainen toiminnallinen rakenne ja tuki paikallisesti, joka mahdollistaa mielekkään arjen ja kotona asumisen haja-asutusalueella. Kun vanhusiän väistämättömät seuraukset alkavat vaikuttaa arkeen, on syytä olla ennalta valmiina ja
yhteistyö vanhuspalveluiden, oppilaitosten, eläkeläisjärjestöjen, kulttuurintuottajien ja monien muiden kanssa voi mahdollistaa sen, että vapaaehtoisen ja omaehtoisen toiminnan sekä julkisen sektorin tuen sekä mahdollisten yksityisten palvelujen käytön avulla ikääntymisen rajoitteet eivät vaikuta niin voimakkaasti yksilöiden elämään kuin ilman niitä tapahtuisi. Tärkeää on myös mahdollistaa esteetön
ympäristö arjessa. Vaihtoehtoja on olemassa, joilla mahdollistetaan mielekäs elämä
kotona ja virikkeellinen, esteetön toiminta- ja harrastusympäristö kotikylässä.
Osaamisen kartoittaminen
Osaamista kartoitettiin myös kyläpajoissa ja muissa tilaisuuksissa. Osaamiseen
luetaan myös se, toimivatko kylän asukkaat esimerkiksi yhdistyksissä – tällöin kylissä on mahdollista itse tuottaa omaehtoista hyvinvointia edistävää toimintaa
oman osaamisen pohjalta, esimerkiksi kyläyhdistysten ja muiden paikallisten yhdistysten toimesta. Osaamisen tunnistaminen on ollut tärkeä teema hankkeessa,
mutta sen näkyväksi saattaminen on edelleen haasteellista. Yhtä köyttä -hankkeen
tuella on ollut mahdollista nostaa esiin niitä tekijöitä, joihin voidaan yhteisesti järjestää kehittämistoimia, esimerkiksi koulutusta tai informaatiota toiminnan kehittämiselle ja esteiden ja uhkien ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeessa on pidetty selviönä alusta asti, että vahvat, aktiiviset ja itseensä ja omiin sekä yhteisönsä voimavaroihin luottavat toimijat ovat paras resurssi kylän tulevien hyvinvointipalvelujen
kehittämiselle. Kun kylissä lähdetään arvioimaan sitä, mitä juuri meillä tehdään ja
omaa työpanosta siinä, se samalla mahdollistaa myös vapaaehtoistyön merkityk-
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sen ja arvostamisen kasvun: jokainen käytetty tunti ja jokaisen työpanos on merkityksellinen, kun tavoitteena on yhteisöllinen toiminta ja yhteisön hyvinvoinnin
lisääminen. Samalla pilottikylissä on havaittu, mikä on juuri meidän ainutlaatuisuutemme ja vahvuutemme, joita kannattaa kehittää ja vahvistaa edelleen.
Osaamisen tunnistaminen vaatii myös jatkossa osallistavaa toimintaa ja yksilöiden
henkilökohtaista tavoittamista: hyvinvoinnin kehittäminen jää etäiseksi asiaksi,
mikäli sitä ei koeta omaan osaamisalueeseen kuuluvaksi asiaksi tai toimita sen
edistämiseksi esim. omassa työssä. Esimerkiksi 9.6.2018 Avoimet kylät -päivässä,
joka järjestettiin Kantojärvellä Pyöräile kylään-teemalla, Yhtä köyttä toteutti toiminnallisen työpajan muodossa asukasraadin, jossa keskiössä oli osaamisen kartoittaminen eli millaista erilaista osaamista kylässä on tarjolla. Havaintona oli, että
asukkaat eivät aina tunnista sitä moninaista osaamista mitä heillä olisi tarjota
oman kylän ja sen asukkaiden hyvinvoinnin eteen. Kylien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kävi selväksi, että digitaalisuus ja etäpalvelut ovat yksi koulutuksen näkökulmasta toteutettava kehittämiskohde, koska kartoitetuissa kylissä on
erityisesti ikääntyvien osalta selkeitä tuen tarpeita it-teknologian perusosaamiseen ja digitaalisiin valmiuksiin.

5.3 Palvelukyläpilottien hyvinvoinnin palvelupisteiden kehittämissuunnitelmat palveluiden järjestämisestä monipalvelukonseptilla laadittiin
Hankkeen tuotoksena syntyivät kohdealueen viiden pilottikylän kehittämissuunnitelmat yhteistyössä kylien hanketyöryhmien kanssa. Kehittämissuunnitelmat valmistuivat elokuun loppuun 2018 mennessä. Hanketyöryhmien kokoontumiset alkoivat pilottikylien valinnan jälkeen ja jatkuivat hankkeen päättymiseen
saakka. Tuotoksen syntyyn tarvittiin eri lähteistä koottua tietoa kylien tarpeista,
ominaispiirteistä, väestörakenteesta ja kokemustieto nousi kehittämissuunnitelmien laadinnassa erityisen tärkeään rooliin. Kylien elämänkaariryhmien tarpeista
käsin muotoiltiin kyläkohtaisiin kehittämissuunnitelmiin kärkitavoitteet hyvinvoinnin monipalvelupisteille. Hankkeen tavoitteena oli, että kyliin syntyy tulevaisuudessa Leader-tavoitteissa mainittuja hyvinvointikeskuksia, joiden palvelut tuotetaan esimerkiksi kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.
Tarveselvitysten ja kyläpajojen sekä muun hankkeessa toteutetun tiedontuotannon pohjalta toteutettuna kylien kehittämissuunnitelmiin saatiin kartoitettua hyvinvoinnin ulottuvuuksia hyvin laajasti ja eri ikäryhmät huomioiden. Kehittämissuunnitelmissa määriteltiin jokaiselta pilottikylältä Juoksengissa, Paakkolassa,
Kantojärvellä, Etelä-Portimojärvellä ja Hilma-kylissä kolme hyvinvoinnin kehittämiskohdetta kustakin kylästä tarpeiden pohjalta, jotka on esitelty erillisissä kyläkohtaisissa kehittämissuunnitelmissa. Vaikka tarpeita ja kehittämiskohteita esitettiin hyvinkin laajalla rintamalla, hankkeessa fokusoiduttiin nimenomaan hyvinvointia edistäviin tavoitteisiin kylittäin.
Pitkällä aikavälillä kehittämissuunnitelmat toimivat runkona, jonka ympärille on
mahdollista liittää monia ajankohtaiseksi nousevia kehittämistarpeita kokonaisku-
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van saamiseksi kylien kehittämistä koskien. Yhtä köyttä keskittyi matalan kynnyksen hyvinvointipalveluihin, mutta kehittämissuunnitelmia voivat hyödyntää tietovarantona myös muut toimijat, jotka edistävät alueella esimerkiksi matkailua tai
muuta toimialaa.
Kehittämissuunnitelmien työstö ja hankkeessa käydyt keskustelut niin lainsäädäntöön, sisällöllisiin asioihin kuin muiden palvelupistemallien kartoitus osoittivat
kaikki siihen suuntaan, että monipalvelupisteen toiminnan kannalta on tärkeää
resursoida siihen osaavia, toiminnan mahdollistavia henkilöstöresursseja. Vapaaehtoistoimijoiden rinnalle tarvitaan palkattuja henkilöitä monipalvelupisteen toiminnan tavoitteiden mahdollistamiseksi. Kylillä tarvitaan henkilöresursseja toteuttaa monipalvelupistettä, sillä pysyväksi tarkoitettua toimintamuotoa ei voida osoittaa vapaaehtoisvoimin toteutettavaksi. Kyläkoordinaattorin ja kylätyöntekijän tarve nousi esiin lähes kaikkien pilottikylien osalta. Haasteena on ollut I-vaiheessa
palkkausresurssit ja joiltakin osin soveltuvan työntekijän puute. Esimerkiksi Juoksengissa oli sopiva työntekijä, mutta palkkatuettuun työhön ei saatu jatkoa. Monipalvelupisteen monitoimijamalli pitää sisällään sekä mahdollisuudet vapaaehtoistyön kautta tarjottuun tukeen ja palveluihin kuin myös julkisen sektorin tuottamat
lakisääteisten palvelujen tarjoamisen, mikäli siihen osoitetaan riittävästi toiminnan mahdollistavia edellytyksiä.
Pilottikylät ilmaisivat I-vaiheessa tarpeen kunnan kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiselle myös työllisyyttä koskien. Tarveselvitykset ja hanketyöryhmätyö toivat esiin, että kylissä on selkeästi ainakin kahdenlaisen työvoiman tarvetta monipalvelupisteiden näkökulmasta: kotona asumisen tukeminen ja terveys- ja sosiaalipalvelut sekä niihin liittyvät etäpalvelut ja niiden käyttö edellyttää koordinoivalta
henkilöltä osaamista ja koulutusta alalle; esimerkiksi lähihoitajan koulutuksella
voisi olla edellytyksiä toimia tässä. Toisaalta tarve on myös kylätalkkarin tyyppiselle toimijalle, joka pitäisi kylätaloa kunnossa, tuottaisi pilottikylän ja mahdollisesti myös lähialueen kylille kotona asumista tukevia palveluita, jotka käytännössä
tarkoittavat ulkotöiden tekoa, kuten polttopuiden tekoa, pieniä kunnostustöitä,
pihan auraamista ja nurmenleikkuuta.

5.4 Eri järjestöjen tuottamat matalan kynnyksen muodot tuotiin osaksi hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintaa
Yksinäisyyden tuottamiin haasteisiin vastaaminen vertaistuen ja vertaisohjauksen kautta. Yksinäisyys voi olla koettua tai sosiaalista eristäytyneisyyttä. Yksittäisenä tekijänä yksinäisyys on suurin hyvinvointiamme vähentävä tekijä (Saari
2016). Saaren mukaan yksinäisyyttä kannattaa lähestyä epäsuorasti, lämmin, ystävällinen ja yhteistoimintaan kannustava suhtautuminen toimii paremmin kuin
suorat interventiot (Yle verkkosivut 2016). Näitä epäsuoria keinoja hyödynnettiin
myös Yhtä köyttä -hankkeessa. Yksinäisyyden lievittäminen oli hankkeen keskeinen tavoite, jonka moniulotteisuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta määrälliset
mittarit eivät helposti tavoita. Maaseutu ja kylät tarjoavat monelle pilottikylän
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asukkaalla asumisympäristön, joka mahdollistaa sekä yhteisöön kuulumiseen että
yksilölliset elämänratkaisut.
Kun yksinäisyys on oma valinta, se on tietenkin positiivinen asia ja maaseutumainen ympäristö tarjoaa hyvinvointia mielelle hiljaisuuden, tilan ja luonnonläheisyyden muodoissa. Kantojärvellä tätä hyödynnettiin I-vaiheessa ulkoilureitistöä kehittämällä eli yhdistämällä sekä yhteisöllinen tekeminen että yksilön mahdollisuus
mennä luontoon yksin omien ajatustensa pariin. Yhteinen tila ja yksityinen tila
mahdollistuvat kylissä asujille asuinympäristön mahdollisuuksien ja niiden hyvinvointivaikutusten tiedostamisen kautta. Myös asumisen ja elinympäristön turvallisuus nostettiin esiin ja niitä lähdettiin kunnan tuella kehittämään.
Yksinäisyyden vähentäminen yhteisöllisyyttä edistämällä Yksinäisyyden positiiviset ulottuvuudet eivät kuitenkaan koske kaikkia eikä useinkaan ole oma valinta
vaan siihen ajaudutaan tai joudutaan olosuhteiden pakosta. Läheisten puute voi
rajoittaa merkittävästi kaikkien elämänalueiden hyvinvoinnin kokemusta. Ikääntyessä riski yksinäisyyden kokemiseen kasvaa, jos arjessa toimimisen voimavarat
ovat vähentyneet esimerkiksi muistin, toimintakyvyn tai aistien heikentymisen
myötä. Tällöin elinpiiri voi kaveta ja joutuu kenties luopumaan itselle tärkeistä
asioista. Hankkeen järjestämät yhteiset, avoimet, ikääntyviä ihmisiä kokoavat tilaisuudet osoittivat, miten tärkeää ikääntyville ihmisille on oman elämänhistorian ja
sitä koskevan muistelutyön kautta löytää arvo ja merkitys oman elämänkulun ja
oman sukupolven keskeisille kokemuksille ja elämyksille, jotka sitovat ihmisiä toisiinsa. Tällöin löytyy myös motivaatio ylläpitää yhteisöllisyyttä, kun yksilöllisistä
kokemuksista löytyy jaettu ja yhdistävä kollektiivinen kokemusmaailma ja elämänhistoria. Pilottikylissä on toteutettu ennen hanketta musiikillisia kokoontumisia joululaulujen ja kevätlaulutilaisuuksien muodossa, joista kylillä on hyviä kokemuksia. Hyvinvoinnin näkökulmasta tuleekin pitää esillä myös (paikallisen) kulttuurin tuottamaa hyvinvointia.
Vertaistuen merkitys järjestökentän näkökulmasta on keskeinen matalan kynnyksen toimintamuoto, jota tuottavat monet eri järjestöt. Sen nivominen osaksi
hyvinvoinnin monipalvelupisteitä oli yksi kehittämiskohde Yhtä köyttä hankkeessa, sillä pilottikylissä voi olla monenlaisia vapaaehtoisen tuen toteuttamisen paikkoja. Kaikilla kylillä esiin tuli hankkeen tiedontuotannon kautta esiin se,
miten ihmisiä ei saa mukaan, osa jää kotiin vaikka mitä tapahtumia olisi tarjolla ja
osa taas ei pääse esimerkiksi liikuntarajoitteisina kaikkiin toimintoihin mukaan,
erityisesti ikääntymisen myötä. Samalla kylissä tuotettiin myös itse ratkaisuehdotuksia yksinäisyyden lievittämiseksi epäsuoralla tavalla: pohdittiin millä ihmisiä
saisi liikkeelle, mitä voisi kokeilla, puhuttiin muun muassa miesten yksinäisyydestä ja tuotiin esille ratkaisukeskeisesti erilaisia vaihtoehtoja kuten tuppikerhoa, kalastusta, porinapiirejä, karaokeiltoja ja hemmottelupäiviä.
Vertaistoiminnan merkitys on havaittu useilla pilottikylillä. Juoksengissa on toteutettu jo pitkään Torstaikaffeita, joihin ikääntyvät kokoontuvat yhteiseen toimintaan, keskustelemaan ja viettämään aikaa yhdessä. Hanke tarkasteli erilaisia toimintatapoja ja -malleja ja vieraili muun muassa Meän talolla Torniossa tutustumassa toiminnan muotoihin. Sadan vuoden yksinäisyys vai yhteisöllisyys? Suomi100-juhlaseminaari Torniossa kiteytti puolestaan keskeisen, sekä nuoria että
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maaseudun ikääntyvää väestöä kohtaavan ongelman, eli yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemukset, johon Yhtä köyttä -hankkeella on osaltaan vastattu nostamalla esiin ja keskusteluun paikallisesti tämän koko maata koskevan tematiikan.
Vertaistuen merkitystä pidetään tärkeänä ja sen vahvistamista toteutettiin hankkeen I-vaiheessa järjestölähtöisten palvelujen kautta esimerkiksi Senioripisteen ja
Hopeakirstu-hankkeen avulla. Tapahtumat ovat lievittäneet yksinäisyyttä, tukeneet osallistujia yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja luoneet hyvinvointia esimerkiksi muistitoimintojen, psyykkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantumisen
kautta.
Yhteisöllisyys ja omaehtoisen yhdessä tekemisen edistäminen oli yksi keskeinen
toiminnallinen näkökulma hankkeessa. Hanke ei tuonut valmista mallia kyliin,
vaan mallia kehitettiin ja pilotoitiin kylien kanssa tehtävän kehittämistyön kautta.
Järjestöjen tarjoama vertaistuki ja vapaaehtoistyön anti olivat keskeisessä roolissa
myös kylien hyvinvoinnin kehittämistoimia suunniteltaessa monitoimijaisessa yhteistyössä. Hankkeessa on pohdittu, millä tavoin ihmisiä saisi koolle, sillä usein
järjestöissä, kyläyhdistyksissä ja muissa yhdistyksissä ongelmana on saada ihmisiä
koolle ja järjestelyt ja toiminnot jäävät harvojen aktiivien hartioille. Kyläpajat ja
kylien yhteiset kehittämispäivät saivat ihmisiä koolle ja moni saattoi huomata uusia mahdollisuuksia osallistua oman kylän hyvinvoinnin edesauttamiseen toiminnallisissa Yhtä köyttä -työpajoissa. Kehittämistyön kautta järjestettävillä tapahtumilla tulee olla aina kehittämistyön näkökulma ja tavoitteet taustalla ja tällöin tarvitaan aina ennalta määriteltynä jokin hankesuunnitelman mukainen teema, jonka
ympärille kehittämistyön toimet rakennetaan ja jonka toteutus voi olla kylien toiveista lähtevää yhteisöllistä toimintaa. Tuloksena voi tällöin syntyä lisää hyvinvointia edistäviä tapahtumia, toimintoja tai asioita. I-vaiheessa havaittiin, että jotkut toiminnot vaativat säännöllistä toteutusta ja ammatillista osaamista sekä ohjausresursseja ja joitakin toimintoja puolestaan voidaan toteuttaa vapaaehtoisvoimin, ilman ammattipätevyyttä ja satunnaisesti (esimerkiksi erilaisina hyvinvointia
edistävinä pop-up -tapahtumina).
Hankkeen tuotoksena syntyivät myös kylien sähköiset toimintakalenterit. Kylistä Kantojärvi ja Juoksenki ottivat I-vaiheen aikana sähköisen toimintakalenterin
käyttöön. Toimintakalentereihin on pääsy Majakan järjestötietopalvelun kautta.
Yhteisten toimintakalenterien tarkoituksena on pitää kyläläiset ajan tasalla järjestölähtöisten palvelujen tarjonnasta ja ajankohdista monipalvelupisteillä ja ennaltaehkäistä päällekkäisten toimintojen varauksia. Kylissä on vastuuhenkilöt, jotka
päivittävät kalenteria toiminnan ja varausten mukaisesti. Sähköisen toimintakalenterin käyttöön tarvitaan kuitenkin jatkossa niin koulutusta kuin yleistä informaatiota kyläläisille, jotta sitä opitaan käyttämään luontevana osana tiedotusta ja toiminnan kokoajana.
Tulokset ja vaikutukset pitkällä aikavälillä liittyvät hankkeen tuloksena syntyneeseen näkemykseen siitä, että sote- ja maakuntauudistusten myötä kyläyhdistykset ovat yhä vahvemmin yksi terveyden edistämistoimija, jota roolia kuntaan
päin kannattaa korostaa. Myös kyläyhdistyksille tätä roolia kannattaa vahvistaa ja
sitä, että he valitsisivat vastuuhenkilöt toimintoihin /ikäryhmiin, jotteivat puheenjohtajat uuvu ja luovu tehtävästä. Heidän varassaan on nykyisellään liian paljon
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tehtävää. Kunnista löytyy myös tulevaisuudessa esimerkiksi järjestöyhdyshenkilö,
hyvinvointikoordinaattori, jonka kanssa yhteistyötä on hyvä jatkaa, mutta vastuu
toiminnasta on kyläyhdistyksellä. Kumppaneita toimintojen järjestämiseen kyllä
löytyy ja heidän kauttaan saadaan vaikka minkälaista toimintaa kylille.
Matalan kynnyksen monitoimijaisia palvelukokeiluja. Terveyden edistämiseksi pilottikylät tarjoavat erinomaiset puitteet: esimerkiksi Kantojärvellä panostettiin I-vaiheessa ennaltaehkäiseviin liikuntapalveluihin, samoin EteläPortimojärvellä on suunnitelmia eri ikäisten ja perheiden liikkumisen edistämiseksi. Hyvinvoinnin ulottuvuuksista fyysiseen hyvinvointiin panostaminen lisää yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisee monia kansaterveydellisiä ongelmia. Itsehoitoon on
kiinnitetty liian vähän huomiota ja siihen halutaan jatkossa kannustaa niin valtakunnan kuin kuntatasolla, koska se paitsi parantaa ihmisten elämänlaatua asuipa
missä hyvänsä, myös pienentää kuntien sotekustannuksia. Mittarit ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen vaikuttavuuden mittaamiseksi pitemmällä aikavälillä
kuitenkin tarvitaan, jotta niiden merkitys voidaan todentaa. Kuntaliiton liikuntavisio vuodelle 2025 toteaa: Kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi ja
saavat siitä iloa, elämyksiä ja työkykyä. Kuntien liikuntapalvelut ovat kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavissa. Ennaltaehkäisevänä työmuotona terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on koko kunnan yhteinen asia.
Kyläyhdistykset matalan kynnyksen toiminnan organisoimisen moottoreina
ja terveydenedistämistoimijoina. Peräpohjolan Leaderin strategian prioriteetti
Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseudulla pitää sisällään monipuolistamisen, uusien pienyritysten perustamisen ja kehittämisen sekä työpaikkojen perustamisen edistämisen sekä
maaseutualueiden paikallisen kehittämisen edistämisen. Strategiset teemat painopisteestä Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat nostavat keskiöön hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet ja kylien hyvinvointikeskukset. Pilottikylät omaavat jo alustavan rakenteen hyvinvointikeskuksen tai monipalvelupisteen toiminnalle. Yleisesti ottaen kylätoiminnan yksi keskeisimpiä elementtejä on yhteinen tila, kylätalo,
joka on usein omistajansa tai vuokraajansa toiminnan tukikohta. Olennaista on
pyrkiä tekemään siitä kaikille avoin tila, jossa on monenlaisia toimintoja ja palveluita. Ne voivat olla niin kulttuuritoimintaa, kunnallisia palveluita kuin liiketoimintaakin. Monipalvelukeskusfunktion ohella kylätalo on parhaimmillaan myös alueensa asukkaiden yhteinen olohuone, jossa kasvatetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Siellä kokoontuvat yhdistysaktiivien ohella monenlaiset ryhmät ikään katsomatta, kunhan pidetään taloon astumisen kynnys matalalla.
Ennaltaehkäisevä näkökulma turvallisuuteen. Kylien hyvinvointiin panostaminen kootusti ja koordinoidusti hyvinvoinnin monipalvelupisteelle kerättävien matalankynnyksen järjestölähtöisten palvelujen kautta maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi paloturvallisuus pitkillä etäisyyksillä on ensiarvoisen
tärkeä ennaltaehkäisymielessä ja varautuminen sähkökatkoksiin, defibrillaattorit
kylätaloille tuovat asukkailla maaseudulla turvallisuuden tunnetta: turvaa ja
osaamista on lähellä ja omaehtoisin toimin voidaan vaikuttaa pieninkin panostuksin siihen, että harvaan asutulla alueella on mahdollista elää ja asua pitkään, vauvasta vaariin. Lisäksi monipalvelupisteen toiminta aikaansaa toimeliaisuutta ja
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kansalaisten aktivoitumista ja sitä kautta sosiaalista kanssakäymistä: esimerkiksi
kyläläisten harrastus- ja virkistystoiminta tuo elämäniloa ja yhteisöllisyyttä asukkaille. Yhdessä tekemisellä voidaan vaalia perinteitä (esimerkiksi Kantojärvellä on
alkanut myös kudontapiiri ja luokassa oli kolmet mattopuut), mutta samalla mahdollistaa uusien innovatiivisten toimintojen tuominen kyliin. Monipalvelupisteille
on mahdollista tuottaa esimerkiksi living lab tyyppisiä kokeiluita ja yhteyksien
ollessa toimivia, kokeilla etähyvinvointipalvelujen käyttöä niin fyysisen kuin
psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen (esimerkiksi liikuntapalvelujen tai mielen
hyvinvoinnin edistämisen kautta järjestölähtöisesti).
Kulttuurinen hyvinvointi – virkistystä, luovuutta, yhdessä tekemistä. Arjen
turvan ja yksinäisyyden lievittämisen näkökulmasta kulttuurisen hyvinvoinnin
edistäminen eri pilottikylissä mahdollistuu järjestölähtöisiä palveluita tukemalla.
Suomalaisen hyvinvointipolitiikan voidaan nähdä olevan tilanteessa, jossa sen uusiutuminen on välttämätöntä. Uutta sisältöä on alettu hakea taiteesta ja kulttuurista. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointia edistävä vaikutus on huomattu: ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ei riitä vain terveys ja toimeentulo, vaan ihminen
tarvitsee jokapäiväiseen elämäänsä myös taidetta ja yhteyttä omaan luovuuteensa.
(Haapalainen 2007, 73.)
I-vaiheessa hankkeessa on pyritty hakemaan uudenlaisia avauksia hyvinvointipalvelujen edistämiseen järjestönäkökulmasta. Ennaltaehkäisevät palvelut korostuvat
sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntiin jäävänä työsarkana. Tällöin on mahdollista kokeilla yhdistää perushoivaan kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Keskeistä on, että ihmisiä hoidetaan kokonaisuutena, ei pelkästään listata lääkkeitä mitä hän käyttää, vaan pyritään huomioimaan
hänen taustansa ja tunnustetaan kulttuurin hyvinvointivaikutukset
Jokaisessa pilottikylässä kulttuuripalvelut ovat tärkeä osa eri ikäisten elämää, musiikin, taiteen, käsityön ja muun luovan toiminnan välityksellä. Ihmisten omista
motivaatiotekijöistä liikkeelle lähtevä toiminta ennaltaehkäisee, mutta myös korjaa yksinäisyyden kokemusten tuomaa eristyneisyyttä. Syrjäytymisen ja huonoosaisuuden kasaantuminen ja jopa lisääntyminen on korostunut yhteiskunnallisessa keskustelussa.
Virkistystoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, johon pienillä panoksilla voidaan satsata merkittävästi. Hankkeen I-vaiheessa tehtiin yhteistoimintakokeilu
yhteisötaiteen näkökulmasta Etelä-Portimojärvellä, jossa kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen koetaan erityisen tärkeänä. Sen edistäminen tukee Yhtä köyttä
hankkeen tavoitteita muun muassa yksinäisyyden vähentämiseksi. Olennaisinta
yhteisötaiteessa ovat ihmiset, ihmissuhteet, kommunikaatio, vuorovaikutus, mukana oleminen ja osallisuuden tunne. (Sederholm 2000, 113.).
Puhuminen, keskustelu, yhdessäolo ja läsnäolo ovat tärkeä osa yhteisötaiteen olemusta ja myös katsojana ja seuraajana oleminen on tapa osallistua. Lisäksi yhteisötaiteella on kuntouttava rooli, sillä elämykset ja kokemukset tuovat fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. (Sitra 2017) Yhteisötaiteen tavoitteena onkin laajentaa ihmisten tietoisuutta omasta ympäristöstään, roolistaan siinä sekä
mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan ja yhteisön elämäntarinaan. Osallistava työpaja sai ihmiset keskustelemaan ja toimimaan yhteisen tavoitteen eteen. Projekti-
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luonteinen, vapaaehtoisuuteen pohjaava ja kylän omia vahvuuksia ja voimavaroja
hyödyntävä toiminta tulisi toteuttaa myös jatkossa ja viedä kulttuurisen hyvinvoinnin ideaa myös muihin kyliin.
Yhteisötaiteella on aina esteettiset, mutta hyvinvoinnin kannalta myös erityisesti
sosiaaliset tavoitteet: tarkoituksena on edesauttaa ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden tunteen, oman elämänhallinnan ja keskinäisen yhteisöllisyyden lisääntymistä. Yhteisötaide toimii välineenä niin ihmisten henkilökohtaisten kuin yhteisön
jäsenten
keskinäistenkin
elämänstrategioiden
rikastuttamisessa.
EteläPortimojärvellä yhteisötaideprojekti aikaansai muistelutyötä, yhteisten merkitysten jakamista ja se onnistui tavoitteessaan laajentaa ihmisten tietoisuutta omasta
ympäristöstään, roolistaan siinä sekä mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan ja yhteisön elämäntarinaan. (Yhteisötaideverkkomateriaali 2008.). Yhteisötaide voi hyvinvoinnin näkökulmasta toimia kansalaisten syrjäytymistä ehkäisevänä sosiaalipoliittisena välineenä ja sen avulla voidaan kiinnittää huomio yhteiskunnallisiin
epäkohtiin ja saada aikaan muutosta. (Haapalainen 2007, 74.)
Kulttuurisen hyvinvoinnin näkökulmaa on hyödynnetty esimerkiksi Rovaniemellä,
Seinäjoella, Tampereella ja Helsingissä, jotka ovat palkanneet ikäihmisten kulttuuripalvelujen tuottajan. 13 suomalaista kaupunkia on osa Aili-verkostoa, jossa kehitetään kulttuurista vanhus- ja seniorityötä ja tätä näkökulmaa voidaan hyödyntää
kaupunkien ohella myös maaseudulla, joissa kulttuuri on aiemminkin luonnollisena osana nivoutunut osaksi arkea ja hyvinvointia. Kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen koetaan erityisen tärkeänä Etelä-Portimojärvellä ja yhteisötaiteen hyödyntäminen tuki Yhtä köyttä hankkeen I-vaiheen tavoitteita (kuten yksinäisyyden
lievittäminen, sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen).
Myös viriketoiminnan kehittäminen on kaikissa pilottikylissä tärkeäksi koettu asia,
johon järjestöillä on erinomaiset osaamisresurssit vastata erilaisin toiminnallisin
menetelmin ja lähtökohdin, kunkin elämänkaariryhmän toivomalla tavalla. Yksilöllisyyttä ja tehokkuutta korostavassa kiireen leimaamassa yhteiskunnassa monet
ihmiset ovat vieraantuneita arjesta ja elämästä. Taide antaa mahdollisuuden etsiä,
tuottaa ja luoda arjen innovaatioita, sosiaalisia kontakteja ja yhteisöllisyyttä, ja
siten osoittaa uudelleen arjen arvo ja merkitys. (Sederholm 2007, 42.) Keskusteltaessa syrjäytymisestä ja huono-osaisuudesta on erityisesti kiinnitetty huomiota
nyky-yhteiskunnan yhteisöllisyyden puutteeseen. Yhteisölliset taidemuodot voidaan tätä kautta nähdä mahdollisuutena yhteisöllisyyden lisäämiseen, ja edelleen
hyvinvoinnin edistämiseen. (Haapalainen 2007, 74.) Täten yhteisötaiteen kaltaiselle taiteellisen toiminnan muodolle voidaan sanoa olevan yhteiskunnassamme tilaus. Taiteeseen ja kulttuuriin sijoittamalla ajatellaan ainakin jossakin määrin torjuttavan yhteiskunnallista syrjäytymistä, työttömyyttä ja alueellista rappeutumista
(Hiltunen & Jokela 2001, 10).
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6 POHDINTAA JA JATKOTOIMENPITEET
Hankkeen I-vaiheen hyvät käytännöt kulminoituvat vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteisöllisen kehittämisen näkökulmiin.
Yhtä köyttä kehitti uudenlaista tarvelähtöistä lähestymistapaa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä järjestölähtöisiin toiminnan mahdollisuuksiin maaseudulla. Tausta-ajatuksena I-vaiheessa on ollut, että omia voimavarojaan hyödyntävä kehittyvä
kylä on yhtä kuin älykäs ja hyvinvoiva kylä.
Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö esittää valmistelutyössä huomioitavaksi,
että Sote-uudistuksessa ja siihen kytkeytyvässä järjestöyhteistyön lain valmistelussa sekä itse sotejärjestöjen kehittämistyössä on tärkeää tunnistaa ja huomioida,
että erityisesti maaseutualueilla keskeisiä toimijoita ja hyte/sote-palvelujen tuottajia eivät ole ainoastaan sote-järjestöt, vaan laajemmin myös muut kolmannen sektorin toimijat kuten esimerkiksi kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt ja urheiluseurat.
Huomioitavaa on myös harvaan asuttujen alueiden tilanne, jossa järjestötyön haasteena on, ettei alueilla ole välttämättä lainkaan paikallisia sotejärjestöjä, tai että
järjestöjen toiminta on pääasiassa vapaaehtoistyöhön pohjautuvaa hyte-toimintaa.
Harvaan asutuilla alueilla järjestötoiminnan vahvistamiseen on osoitettava erityisiä toimia kuntien, maakuntien sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEAn toimesta.
Arvioitaessa kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia hyte- ja sotepalvelujen
tuottajina on maaseutunäkökulmasta keskeistä huomioida paikallisyhteisöjen eriytyvä, yhtäällä heikkenevä ja toisaalla vahvistuva rooli toimia niin sanottuina yhteisöllisinä palvelutuottajina. Julkisen palvelujärjestelmän muutokset ovat yhtäältä
pakottaneet ja toisaalta herätelleet maaseudun paikallisyhteisöjä kuten kyliä organisoitumaan ja integroitumaan osaksi palvelujärjestelmää uudella tavalla. Myös
monet kirkonkylät ovat perustaneet kyläyhdistyksiä ja etsivät uusia ratkaisuja ja
kumppanuusmalleja palvelujen ja elinvoiman säilyttämiseksi. Keskeistä on huomion kiinnittäminen sektoreiden tai yksittäisten palveluntuottajien sijaan yhteisölliseen palvelutuotantoon – kuinka maaseutualueilla etsitään yhteisöllisiä ratkaisuja
tarvittavien lähipalvelujen kuten vanhusten kotipalvelujen ja ateriapalvelujen järjestämiseksi. Kyse ei ole tällöin enää vain tietystä sektorista kuten järjestölähtöisestä palvelutuotannosta, vaan eri organisaatiomuotoja hyödyntävästä yhteisöllisestä palvelutuotannosta.
Ennen hanketta yhteisöllisyyden olemassaolon tunnistaminen, sen arvostaminen
ja sen voimistaminen ovat olleet kylätoimijoilla motiivina lähteä järjestämään yhteistä toimintaa, joka saa kyläläiset kohtaamaan ja tekemään asioita yhdessä. Niiden tuloksena on niin konkreettisia parannuksia yhteisöön kuin aineettomia hyödykkeitä, joiden olemassaolo on vaikeampaa tunnistaa näkyväksi, mutta joiden
olemassaolo on edellytys sille, että esimerkiksi kylän toimintaympäristöä voi ja
kannattaa kehittää. Myös Yhtä köyttä -hanke on operoinut näiden aineettomien
hyödykkeiden parissa I-vaiheen aikana ja pyrkinyt konkretisoimaan sitä, miten
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tärkeää yhteistoiminnallinen kehittäminen ja omaehtoisen toiminnan sanallistaminen ja sitä kautta näkyväksi tekeminen on.
Harvaan asutun maaseudun hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittäminen monitoimijaisella mallilla – Yhtä köyttä I-vaihe suunnitteli, selvitti ja koordinoi
Hyvinvoinnin kehittämistyö muiden kuin perinteisten toimijoiden (julkinen sektori) vastuualueelta kohti uudenlaisia toimintatapoja ja kumppanuuksia, joissa järjestöjen rooli korostuu merkittävästi, on pitkä prosessi, joka jatkuu laajana trendinä tulevaisuuteen. Hyvinvoinnin monitoimijainen kehitystyö muuttaa toimintakulttuuria hitaasti ja se tuleekin ymmärtää jatkumona, ei jonkin hankkeen käynnistämänä ja päättämänä, vaan dynaamisena prosessina, jossa ollaan nyt tietyssä vaiheessa, monelta kantilta myös aika alkuvaiheessa. Yhtä köyttä -hankkeella on ollut
mahdollista laittaa liikkeelle paikallisesti ja edistää tätä prosessia, joka ei ole tullut
hankkeen I-vaiheessa vielä valmiiksi, vaan vaatii suurempien ja laajempien yhteiskunnallisten uudistusten toteutumista ja kokonaista ajattelutapojen, toimintatapojen ja -kulttuurien muutosta.
Verkostoyhteistyön käynnistäminen on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii totuttelua ja uuden toimintamallin omaksumista. Yhteistyön hiominen ja luottamuksen
saavuttaminen vievät aikaa ja vaativat pitkäjänteistä työskentelyä. Kuntayhteistyö
on edennyt eri vaiheisesti mukana olevissa kunnissa hankkeen aikana. Hankkeen
aikana havaittiin, että toimijoilla on käynnissä päällekkäisiä toimintoja ja pyrkimyksiä, jotka osaltaan voivat vahvistaa laajempia tavoitteita mutta koordinoidumpi toiminta voisi kuitenkin olla tehokkaampaa työnjaonkin kannalta. Yhteistyötä
pitäisi verkostomaisen työskentelyn kautta tiivistää sekä järjestökentän sisällä että
ylisektoristen kumppanuuksien rakentamisen kautta.
On tärkeää ymmärtää monitoimijaisuus todellisena lähtökohtana, jonka päälle rakentuu yhteistyössä monipalvelupisteen toimintamalli, joka puolestaan on siirrettävissä erilaisiin maaseudun ympäristöihin, joissa kylien muodossa olevia yhteisöjä on ja joissa hyvinvointia ollaan valmiita yhdessä kehittämään nyt ja jatkossakin.
Toimintamallin hakeminen harvaan asutun maaseudun hyvinvointipalveluihin
valtakunnallisten uudistusten ollessa edelleen kesken on ollut haastavaa. Hankkeessa on kuitenkin tehty työtä tarpeiden selvittämiseksi ja kyetty hahmottelemaan toimintamalli, joka on toteuttamiskelpoinen ja pohjautuu maaseudun omista
lähtökohdista nouseville tarpeille (hajautetut ratkaisut).
Yksi tulevaisuuden megatrendeistä on Sitran mukaan terveyden ja hyvinvoinnin
korostuminen; ihmisillä on käytössään yhä parempia tapoja hoitaa ja edistää omaa
terveyttään erilaisten sovellusten ja datan avulla. Hyvinvoinnin piiriin kuuluu
myös kokemus osallisuudesta, merkityksellisyydestä sekä omien mahdollisuuksien
ymmärtämisestä. Kylätoiminnassa osallisuus ja merkityksellisyys ovat keskeisesti
läsnä ja hankkeen ideana oli kehittää erityisesti viimeksi mainittua eli omaehtoisuuden ja omien mahdollisuuksien ymmärrystä. Tällöin terveys ja hyvinvointi voivat osaltaan yhdistää ihmisiä eikä olla väestön eri osia erottava ja jakava tekijä.
Kolmas sektori voi tuottaa palveluita, joihin kaikki voivat osallistua ja olla mukana
niitä myös tuottamassa, tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta.
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Yhtä köyttä -hanke on ollut osa maaseudun kehittämisen verkostoa ja osallistunut
leader-koulutuksiin, mikä on tuottanut järjestökentälle uutta tietoa maaseudun
kehittämisestä ja sen edellytyksistä sekä painopisteistä ja sitä kautta lisännyt kylissä tehtävän yhdistystoiminnan näkyvyyttä ja painoarvoa niin paikallisesti kohderyhmiä hyödyttäen kuin laajemmasta näkökulmasta tärkeänä toiminnallisena
osana koko lappilaista yhdistyskenttää. Kylien asema ja rooli on tärkeä paitsi maaseudun myös laajempien yhteiskunnallisten muutosten näkökulmasta. Suomen
eduskuntaan perustettiin keväällä 2017 kylätoimintaverkosto antamaan ääntä
Suomen tuhansille kylille, joiden voidaan katsoa olevan laaja, koko Suomen kattava
verkosto ja toimija. Yhtä köyttä -hankkeen pilottikylistä jokainen kylä on erilainen
rakenteeltaan, mihin vaikuttaa kylän sijainti alueen keskukseen nähden, koko,
elinkeinojen historia ja nykytilanne sekä väestörakenne. Kylän oma aktiivisuus
vapaaehtoisessa kehittämistyössä on ollut tärkeässä roolissa hankkeen koko keston ajan.
Yhteisymmärryksen saavuttaminen hyvinvoinnin monipalvelupisteiden kehittämistyössä on vaatinut työtä ja dialogia ja se on prosessi, joka jatkuu hankkeen
päättymisen jälkeenkin. Kuten missä tahansa EU-hankkeissa, myös Yhtä köyttä hankkeessa on kohdattu erilaisia ongelmanratkaisutarpeita hankkeen kulun aikana. Haasteet ovat liittyneet hyvinvoinnin käsitteelliseen ymmärtämiseen (mitä sillä
tässä hankkeessa tarkoitetaan ja miten sen eri toimijat ymmärtävät) ja konkretisoimiseen ja rajaamiseen selkeiksi tavoitteiksi ja niistä johdetuiksi toimenpiteiksi,
sekä toimijoiden sitouttamiseen liittyviin haasteisiin.
Hanke määritteli hyvinvoinnin Erik Allardtin perinteisen hyvinvointijaottelun
(1976) nelikentän mukaisesti, jonka mukaan hyvinvoinnin keskeisimpiä ulottuvuuksia ovat elintaso, sosiaaliset suhteet (psykososiaalinen hyvinvointi) sekä itsensä toteuttaminen. Niin ikään hyvinvointina ymmärrämme terveyden, koetun ja
materiaalisen hyvinvoinnin (elintaso). Hankkeen toteuttamisen kannalta on ollut
tärkeää pitää mukana nämä elementit, jotta hyvinvoinnin monipalvelupiste pystyy
tulevaisuudessa aidosti ja kokonaisvaltaisesti vastaamaan hyvinvointiin liittyviin
palvelutarpeisiin, koskipa ne fyysistä terveyttä tai sosiaalista hyvinvointia. Yhtä
köyttä -hankkeeseen mukaan valituissa pilottikylissä yhteisen kehitystyön merkitys sekä hyvinvoinnin käsittäminen laaja-alaisemmin kuin pelkästään lakisääteisinä sosiaali- ja terveyspalveluina on ymmärretty syvällisesti ja otettu osaksi oman
toiminnan kehittämistä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.
Jäsennellyn kokonaiskuvan saaminen kylien hyvinvoinnin ja väestön tilanteesta ja
tarpeista on toiminut hankkeen I-vaiheen agendana. Toiminnallisesti Yhtä köyttä
on vastannut toimenpiteidensä kautta I-vaiheen edellytyksiin. Elämänkaariajattelun kautta hanke on huomioinut eri ikäisten palvelutarpeet, joihin voidaan järjestölähtöisesti vastata erilaisin toimenpitein. Peräpohjolan Leaderin keskeinen strategiaan kuuluva painopistealue on toiminnallinen yhteisöllisyys teemalla Tehemä
yhdessä pois, jonka voi katsoa olleen hankkeen I-vaiheen läpileikkaava teema ja
erottamaton osa hyvinvoinnin kehittämistä.
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Yhtä köyttä hanke on halunnut edistää kehittämistoimillaan sitä, että kotona asuminen on mahdollista mahdollisimman pitkään, fyysinen kunto paranee ja toimintakyky säilyy. Niin ikään hanke on pitänyt keskiössä sitä, että syrjäytyminen ja yksinäisyys vähenevät, selvittämällä niitä hyvinvointiin liittyviä haasteita kussakin
pilottikylässä, mitkä voivat aiheuttaa syrjäytymistä ja ei-vapaaehtoista yksinäisyyttä. Yhteisöllisyyteen liittyvät tekijät olivat edellytys sille, että hanke ylipäänsä voidaan toteuttaa: toimiva kyläyhdistys edellyttää siihen kuuluvia jäseniä, jotka näkevät asuin- ja elinympäristönsä ”omaa tonttia” ja kotia laajempana yhteisönä ja
paikkana, jota kannattaa kehittää. Ilman kehittämishaluisia kyläläisiä ei voida kehittää mitään.
Hanke tukee näkökulmaa, että ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäminen on
strategisesti tärkeää, jotta mahdollisimman moni voi asua kotonaan laadukasta
elämää myös silloin kun toimintakyky on rajoittunut. Samoin työikäisten ja nuorempien terveyttä edistäviä toimia on tuettava, koska se on koko yhteiskunnan
edun mukaista. Ikäihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukeminen
tulee olemaan merkittävin jo väestömäärän ja -kehityksen vuoksi, ja kaikki pilottikylät pitävät ikääntyvien aseman tukemista hyvin tärkeänä.
Hankkeen avulla on nostettu tietoisuutta oman kylän asukkaiden hyvinvoinnista ja
muodostettu jäsennelty kokonaiskuva sekä pilottien tämänhetkisestä tilasta että
tulevaisuuden tarpeista. Samalla on nähty oman kylän kehittämisen arvo ja myös
aineettomien hyödykkeiden ja palveluiden merkitys kokonaisuuden kannalta yhä
paremmin: vaikka kylissä on usein jo tehty erilaisia sosiaalista hyvinvointia lisääviä toimintoja omin voimin ja oma-aloitteisesti, ne on kyetty näkemään laajemmassa kontekstissa ja havaitsemaan niiden lisäämisen ja kohdentamisen tärkeys.
Kuten Leader Peräpohjolan strategiassa todetaan, viihtyisät kylät houkuttelevat
uusia asukkaita ja paluumuuttajia ja viihtyisyys nousee kokemuksesta, jossa kyläläinen kokee oman asuinympäristönsä terveellisenä, turvallisena ja motivoivana
sekä itsensä hyväksyttynä jäsenenä yhteisössään. Kylien elinvoiman kannalta lapsiperheiden palveluista tulee tällöin huolehtia ja saada kylät niin houkutteleviksi ja
hyvinvointia ”pursuaviksi” paikoiksi kasvattaa lapsia ja nuoria, jotta ne pysyvät
asuttuina ja palvelujen saatavuutta kannattaa ylläpitää.
Yhtä köyttä hankkeen I-vaihe on auttanut pilottikyliä jäsentämään toimintaansa ja tavoitteitansa hyvinvointia koskien.
Hanke on osaltaan rohkaissut ja toiminut reflektoivana osapuolena kylän hyvinvoinnin kehittämistyössä, jota osassa kyliä on tehty jo ennen hanketta leaderhankekokemusta kerryttäen. Kylätalojen toimivuus on muiden hankkeiden ansiosta erilaisten perusparannusten myötä parantunut ja kyläyhdistyksillä on motivaatio kehittää tiloja yhä paremmin vastaamaan hyvinvoinnin tarpeisiin, mitä kylän
asukkailla on. Tämä kylien yleinen kehittäminen on olennainen osa hyvinvoinnin
ylläpitämistä ja tuleviin palvelutarpeisiin on tärkeää vastata ennakoimalla niitä.
Kylän tulevaisuuden elinvoiman, kustannustehokkuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen kannalta onkin olennaisen tärkeää, että palveluita kehitetään keskitetysti
ja yhdessä tuumin eri toimijoiden kesken, oman kylän tarpeista käsin. Kyläyhdistys
voi aktiivisten jäsentensä ansiosta toimia kokoavana moottorina ja kattona, jonka
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alle monet nykyiset ja tulevat palvelut sijoittuvat. Kylätaloihin liittyvät investoinnit
eivät mene hukkaan, mikäli katon alle saadaan koottua ihmisiä ja palveluja näitä
ihmisiä varten.
Hankkeen vaikutukset harvaanasutun maaseudun kylien väestön hyvinvointiin
ovat oletettavasti suotuisat, koska hankkeen toimenpiteet lähtivät kylien omista
tarpeista ja niihin vastattiin yhteisellä kehittämistyöllä ja hyödyntämällä kylien
omia osaamisresursseja. Tällöin ei tuoda ulkopuolelta valmiita ratkaisuja, vaan
voidaan tuoda esiin muualla toteutettuja hyviä käytäntöjä ja räätälöidä monipalvelupisteen sisältö alueen tarpeiden mukaisesti. Havaittuja vaikutuksia ovat esimerkiksi kylillä käytyjen tapaamisten ja keskustelujen tuotokset, joissa nousee esiin
paikallinen kiinnostus käynnistää omaa kylää ja asukkaita hyödyttäviä kehittämisprosesseja myös niissä kylissä, jotka eivät ole valittu varsinaisiksi hankkeen pilottikyliksi. Yhteistyön aloittaminen tai olemassa olevan yhteistyön vahvistaminen
muiden kylien kanssa sekä kunnan sisällä että pilottikylien välillä yli kuntarajojen
on koettu tärkeänä ja antoisana.
Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen koetaan jäsentäneen, rohkaisseen
ja toimineen reflektoivana työkaluna kylien kehittämiselle. Hanke on rohkaissut ajattelemaan asioita uudelta kantilta. Toisaalta hanke auttoi myös selvitysten ja
kyselyjen tulosten kautta osittain vahvistamaan ennakko-oletuksia, mitä kylissä
arveltiin hyvinvointia koskien olevan ajankohtaista. Hanke tuotti uutta tietoa palveluvajeista ja edesauttoi luomaan kokonaiskuvaa harvaan asutun maaseudun kylien tilanteesta kaikki elämänkaariryhmät huomioiden. Hankkeen toteuttama tiedontuotanto (kyläkyselyt) osin vahvisti jo paikallisesti tiedettyjä asioita, osin tuotti
myös uutta tietoa.
Pilottikylien väestöstä osa on vaarassa joutua digisyrjäytetyksi.
Pilottikylien väestö on tietyllä tapaa polarisoitumassa digiosaamisen kannalta. Lähiomaisia ja luotettavaksi tunnustettuja kyläaktiiveja käytetään apuna, kun tarvitaan tukea laitteiden ja palvelujen käytössä. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla se,
että yksilö pystyisi toimimaan itsenäisesti laitteiden kanssa ja hoitamaan asioitaan
etäpalvelujen kautta. Kuntien tulisi ottaa vastuu palveluiden murroksen seurauksista: digimurros on niin laajasti yhteiskuntaa muuttanut ja koko ajan muuttava
megatrendi, jonka seurauksia ei voida jättää vapaaehtoisten kansalaisten varaan,
vaan tulee luoda tukiprosesseja, joihin ihmiset, palvelunkäyttäjinä voivat tukeutua
ja hakea apua arkiasioidensa hoitamiseen. Kun koulutusta ja opastusta on säännöllisesti ja pitkäkestoisesti sekä riittävän rauhallisella ja syvällisellä tahdilla tarjolla,
voidaan lopulta päästä tilanteeseen, jossa e-osaaminen on riittävällä tasolla.
Digikuiluja (verkkopalveluiden käytettävyys ja toimivuus harvaan asutun maaseudun väestön keskuudessa) tutkineet Lapin yliopiston tutkijat näkevät, että lähitulevaisuuden uhkatekijät voidaan eliminoida minimiin nykyisten vahvuuksien kautta digivarautumisstrategisin keinoin sekä miten nykyisistä heikkouksista ja lähitulevaisuuden uhkatekijöistä voidaan luoda realistinen digiselviytymisstrategia. Tutkimustulosten mukaan digitalisaatio lisää alueiden elinvoimaisuutta ja kansalaisten elämisen mahdollisuuksia myös harvaan asutulla maaseudulla, jos digitalisaa-
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tion mahdollisuudet voidaan ottaa optimaalisesti hyötykäyttöön niin palveluja
tuottavien tahojen kuin palveluja käyttävien kansalaistenkin keskuudessa. Ennakoiva, alueiden tilanneanalyysiin perustuva resursointi digitalisaation mahdollistavaan perusinfraan optimaalisimmillaan luo positiivisen kehityssuunnan. (esim.
Viinamäki ym. 2018)
Digitalisaatiossa hankalin haaste on muutoksen nopeus (HS 14.11.2016). Hallituksen tavoitteena on ollut sähköistää julkiset palvelut, mutta noin puoli miljoonaa yli
65-vuotiasta ei käytä tietotekniikkaa. Digitalisaatio voi lisätä julkishallinnon tuottavuutta, mutta yksilöiden arjen hallinnan kannalta vaihtoehdottomuus ja vaatimus ottaa käyttöön sähköisen asioinnin välineet (olipa osaamista tai ei) ovat syrjäytymistä edesauttavia vaateita. Palveluiden saaminen hankaloituu arkielämässä
ja usein yksilön henkilökohtaisten asioiden hoitoon joutuu pyytämään ulkopuolista apua, jolloin on jatkuvasti muiden ihmisten varassa. Järjestöt ja vapaaehtoiset
voivat olla merkittävänä apuna vertaistuen kautta (esim. HS 14.11.2016).
Pilottikylien asukkaiden toistuva kokemus on hankkeen I-vaiheen selvitysten pohjalta se, että kokonainen elämäntapa, tapa hoitaa arkea ja asioitaan, on vähitellen
viety pois ja tilalle ei ole tullut mitään muuta kuin kasvottomat ja monella tapaa
vastuutahottomat nettipalvelut. Osa kyläläisistä käyttää innokkaasti ja osaavasti
palveluita ja auttaa samalla läheisiään, joiden taidot eivät riitä virtuaalimaailmassa
toimimiseen. Kaikilla tätä vapaaehtoista apua ei ole tarjolla ja tällöin ollaan ongelmissa, ellei kivijalkakonttoreita ole enää saatavilla asioiden hoitamiseksi edes
muutamana päivänäkään enää, kuntakeskuksessakaan, mikä on tilanne niin pankki-, posti-, vero- kuin kelapalveluidenkin osalta pilottikylien kunnissa. Hanke on
todentanut sen niin kylätapaamisissa, keskusteluissa kuin kyselyissä, että maaseudun monien asukkaiden toimijuus on merkittävällä tavalla tänä päivänä rajattu ja
jopa kokonaan heiltä viety, peruspalveluiksi miellettävien arjen asioiden hankaloittamisella ja tekemällä siten monen arjesta monimutkaista, epävarmaa ja epäluottamuksen kasvulle otollista.
Digitaalinen murros on muuttanut yhteiskuntaa peruuttamattomalla tavalla ja pelkästään vapaaehtoisten aktiivisuuden tai läheisten hyväntahtoisuuden varaan ei
voida jättää digitalisaation seurauksia heikommassa asemassa oleville. Digitaalisia
palveluja ohjaa lainsäädäntö (mm. asiointilaki). On tärkeää, että yhteiskunnassa
herätään heikommassa asemassa olevien kansalaisten digitaaliseen eriarvoistumiseen ja sitä lähdetään seuraamaan. (esim. LK 10.8.2018)
Hankkeen I-vaiheen tulokset tuovat pilottikyliä vertailemalla esiin sen, että maaseudun kylät ja niiden asukkaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa. Yhteiskunnan tehtävä on tarjota ihmisille monipuolisesti tukea ja apua sähköisten palveluiden käyttöön ja se edellyttää sitä, että kansalaiset kokevat sähköiset palvelut
hyödyllisiksi arjessaan niin viranomaisasioinnin työtehtävien hoidon kuin vapaaajankin näkökulmasta. Hyvinvointipalveluiden saatavuus verkkovälitteisesti lisääntyy ja niiden käytettävyydessä on paljon parannettavaa. Kieli on vaikeaselkoista ja nuoremmat ikäpolvet suunnittelevat laitteet ja ohjelmistot, jolloin voi olla vaikeaa katsoa niitä ikääntyneiden käyttäjien näkökulmasta ja yhteiskehittämistä on
edelleen vähän. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus teki
vuonna 2017 kyselyn ikäihmisten sähköisestä asioinnista, jonka mukaan yli 75-
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vuotiaista lähes 70% ei ollut koskaan käyttänyt internettiä ja 65-74-vuotiaissakin
joka neljäs jäi kokonaan netin ulkopuolelle (Yle 14.8.2018)
Osallisuutta ja osaamista järjestöistä – yhdistystoiminta kuuluu kaikille ja
kylätoiminta mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen
Osallisuutta ja osaamista järjestölähtöisesti edistävä Yhtä köyttä -hanke on osaltaan ollut edistämässä kuntalaisten osallisuutta käytännössä: osallisuuden kehittäminen on kuitenkin pitkän ajan prosessi ja usein iso haaste, johon tarvitaan kaikkien yhteistä ponnistelua ja esimerkiksi hankkeessa koottujen verkostojen hyödyntämistä kohtaamisen ja keskustelun mahdollistamiseksi. Kun erilainen osaaminen tunnistetaan ja nimetään, se tulee samalla näkyväksi sekä osaajalle itselleen
että myös niille, jotka oman kylän osaajaa voisivat hyödyntää erilaisten palvelujen
kautta. Toisaalta erilaista osaamista hyödynnetään jo nyt monin tavoin esimerkiksi
Paakkolassa, jossa kehitetään kylätaloa ja sen ympäristöä sekä kylätalon palveluita
monipuolisesti niin matkailun, hyvinvoinnin kuin virkistystoiminnan näkökulmista. Monipalvelupisteille on kaikilla kylillä siis struktuuri, rakenteet jo olemassa ja
osin myös toiminnan muotojakin, samoin yhteistyörakenteita keskinäisen yhteistyön ja suhdeverkostojen kautta. Toimintaa olisi tärkeää organisoida suunnitelmallisesti hyvinvointipalvelujen kontekstissa ja toimenpiteiden rakenteistaminen järjestölähtöisten sekä muiden toimijoiden palveluntuotannon kautta on tärkeä saada
vielä enemmän vastaamaan alueen väestön hyvinvointitarpeita.
Monitoimijainen kumppanuus on tulevaisuutta
Yhdistyskenttä on moninainen ja alati muuttuva ja se voi tarjota kunnille kehittämiskumppanuutta palvelutuotannon ohella. Kunta voidaan nähdä sekä kuntaorganisaationa että ihmisten yhteisönä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä
turvallisuus kuuluvat jatkossa kuntien keskeiseksi toimenkuvaksi, elinvoimapalveluiden edistämisen ohella. Tulevaisuuden kunnan rooleina ovat hyvinvointi, osallisuus, sivistys, elinkeino ja työllisyys, elinympäristö- kehittäjän ja kumppanin roolit.
Yhteistoiminnallisuus, yhteisten kohtaamisten paikat ja yhteisten asioiden hoito on
keskeisessä asemassa eli ihmislähtöisen hyvinvoinnin edistäminen. Järjestöt voivat
tuottaa monia matalan kynnyksen palveluita, joista kylät voivat hyötyä. Hyvinvoinnin monipalvelupiste nimensäkin mukaisesti mahdollistaa huolellisesti ja tarvelähtöisesti kylän tarpeista suunniteltuna sekä riittävästi resursoituna sen, että
järjestöt voivat osaltaan olla tuottamassa palveluita kauempana kuntakeskuksista.
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Hyvinvointi on yhteisön kannattelemaa huolenpitoa lähellä olevista eikä sitä
tarvitse mitata aina euroin
I-vaiheen käytännön toimien kuten hanketyöryhmätyöskentelyn, kyselyjen toteuttamisen, tapahtumien järjestämisen, asiantuntijatapaamisiin ja verkostoihin osallistumisen ja monen muun näkyvän ja usein erityisesti sen näkymättömiin jäävän
toiminnan (tiedottaminen, sähköpostit, kahvinkeittäminen, keskustelu) kautta
hankkeessa mukana olevat aktiiviset kylätoimijat ovat puolentoista vuoden aikana
ilmaisseet sitoutumisena ja ennen kaikkea sen, että heille oman kylän ja lähialueiden kehittäminen merkitsee yhteisöllisyyden arvostamista. Suurinta vastuuta yksinäisyyden konkreettisesta vähentämisestä Suomessa kantavat tällä hetkellä Saaren mukaan erilaiset kansalaisjärjestöt, mutta myös julkisella vallalla on merkittävä rooli. Järjestöistä usein unohdetaan mainita kyläyhdistykset, jotka tekevät merkittävää työtä yksinäisyyden vähentämiseksi implisiittisesti: yhdistykset eivät julista poistavansa yksinäisyyttä, vaan lähestyvät asiaa positiivisen toiminnan kautta
ja me-hengessä: yhteisöä vahvistetaan sisältä päin, toiminnan kautta. Eri ikäisten
kyläläisten hyvinvointi nähdään tärkeänä ja näkemys on kokonaisvaltainen: kun
kehitetään kylätaloa ja lähiympäristöä kunnossapitäen vanhaa ja rakentamalla
uutta, se ei ole keltään pois, vaan kumuloituu hyvinvointivaikutuksina, joita on
mahdollista myös mitata ja arvioida
Kylät ovat osoittaneet yhteisöllisyyden voimaansa jo ennen Yhtä köyttä hankettakin, monet jo useaan otteeseen hanketyön näkökulmasta, toteuttamalla talkoovoimin ja hankerahoituksella alueellaan kehittämisprojekteja. Tätä olemassa olevaa
yhteisöllisyyttä halutaan edelleen kehittää ja sen vuoksi mukana ovat olleet juuri
nämä viisi pilottikylää, joiden tahtotila, sitoutuneisuus ja tulevaisuusorientaatio
ovat käyneet esille hankkeen aikana. Yhtä köyttä -hankkeen I-vaihe kesti määräajan, mutta sen edistämiä tavoitteita voidaan vapaaehtoistyön kautta edistää myös
hankkeen päättymisen jälkeen, jolloin kylissä toimivien kyläyhdistyksen ja vapaaehtoisten rooli ja merkitys ovat erityisen keskeisiä. I-vaiheen päättyessä, vapaaehtoisia toimijoita on jonkin verran kaikissa pilottikylissä kyläyhdistystoiminta siihen lukien.
Yhtä köyttä kannustaa tulostensa pohjalta pilottikyliä jatkamaan hyvinvoinnin kehitystyötä myös tulevaisuudessa. Kylien kehittäminen eri näkökulmista jatkuu
hankkeen jälkeen pilottikylillä eri tavoin. Kantojärvellä tavoitteena on jatkaa sotekehittämistyötä Tornion kaupungin tuella. Yksin kylät eivät saa kuitenkaan pelkästään omilla vapaaehtoistyöskentelyyn pohjaavilla resursseillaan aikaan samaa
määrää hyvinvointiin liittyvää toimintaa kuin mitä hankkeessa osallisena ollessaan
on I-vaiheessa saatu. Kunnilla säilyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävään
kytkeytyvä velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Myös
maakunnille tulee osoittaa sote-järjestämislaissa yhteistyövelvoite järjestöjen
kanssa tehtävään yhteistyöhön. (Kattilakoski ja Åström 2018)
Hankkeen päättyessä hyvinvointiin liittyvä kehitystyö voi ja on toivottavaakin jatkua aktiivisten kylien omin voimin, mutta tuen, koordinoinnin ja pitkäjänteisen
kehitystyön mahdollistamiseksi tarvitaan monitoimijaista yhteistyötä ja kolmannen sektorin tärkeän roolin ja kumppanuuden tunnistamista ja tunnustamista osana tulevia palvelurakenteita.
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