HINKU

kehittää kyliä!
HINKU-hankkeen loppuraportti
ja KYLÄVINKIT A:sta O:hon
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TOHOLAMPI

Johdannoksi

ULLAVA

O

KAUSTINEN
lemme toteuttaneet kolme vuotta yhdessä
HINKU -kylien aktivointihanketta, joka
LESTIJÄRVI
loppuu nyt.
HALSUA
VETELI
elina.tuikka
Meillä on ollut HINKU kehittää kyliä.
@pirityiset.fi
Olemme koonneet samojen kansien väliin parhaita paloja
kolmen vuoden ajalta.
PERHO
EVIJÄRVI
Kylien ja kyläläisten kanssa on ollut ilo
elävöittää kylien ja kirkonkylien elämää.
KAUHAVA
Toiminta on ollut vastavuoroista ja yhdessä
on ideoitu asioita eteenpäin. Alueella asuu
LAPPAJÄRVI VIMPELI
paivi.kultalahti
ja toimii paljon aktiivisia ihmisiä.
@aisapari.net
HINKU-kylähankkeella on ollut monia tärkeitä
painopisteitä, joista olemme koonneet vinkkejä
ALAJÄRVI
kaikille kylätoimijoille.
LAPUA
Hankkeen aikana on muodostunut monenlaisia
SOINI
toimintamalleja, jotka ovat vapaasti kaikkien kylien
Lehtimäki
hyödynnettävissä. Annetaan hyvien käytäntöjen levitä!
KUORTANE
Elävät ja aktiiviset kylät ovat maaseudun paras
voimavara. Lähivastuullinen toiminta Leader-ryhmissä
jatkuu myös tästä eteenpäin.

Elina, Jaana

ja

TÖYSÄ

Päivi

ALAVUS
jaana.sippola@
kuudestaan.net
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ÄHTÄRI

1. Hankkeen toteuttaja
Aisapari ry, Kuudestaan ry ja Pirityiset ry
Hankkeen hallinnoija: Aisapari ry
			Kauppatie 109
			62200 Kauhava

Hankkeen johtaja:
Mervi Niemi-Huhdanpää, toiminnanjohtaja
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net
puh. 0500 765 871

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Nimi			
Hankkeen numero
Ohjelma		
Toimintalinja 		
Toimenpide 		

HINKU – Hymystä kasvaa HINKU
16064
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013
Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen
Kylien kunnostus ja kehittäminen

3. Yhteenveto hankkeesta
HINKU on kolmen Leader-ryhmän yhteinen kylien
aktivointihanke, jossa kannustetaan kylien asukkaita
oman elinympäristönsä kehittämiseen.
Hanketta toteuttivat yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
pohjoisen osan kattava Aisapari ry, Kuusiokuntien
Kehittämisyhdistys Kuudestaan ry sekä Pirityiset ry
Keski-Pohjanmaalta.
Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke, jota
on toteutettu 100 %:n julkisella tuella kahden ELY-
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keskuksen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan,
alueella. Kohderyhmänä olivat hankkeessa mukana
olevien toimintaryhmien alueella asuvat kyläläiset.
Hanke tuki Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien
tavoitteita: lisätä maaseudun vetovoimaisuutta
asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä sekä vaikuttaa
kylien ja muiden vastaavien asuinalueiden
säilymiseen vireinä ja toimivina.

“

Hanke tuki ja toteutti myös
Etelä-Pohjanmaan kylien
kehittämisstrategiaa 2007–
2013. Hankesuunnitelman
toimenpiteet olivat myös
kehittämisstrategian
painopisteitä.
Jokainen Leaderryhmä toteutti yhteisten
toimenpiteiden lisäksi omilla
alueillaan esiin nousseita
kehittämistoimenpiteitä
hankesuunnitelman
mukaisesti. Jokainen ryhmä
palkkasi omalle alueelle
hankevetäjän.
Kylähankevetäjät
tekivät tiivistä yhteistyötä
keskenään ja toteuttivat
myös yhteisesti toimenpiteitä ja tapahtumia, jotka
olivat kaikkien alueilla
tärkeitä.
Lisäksi hankevetäjät
tuottivat yhteistä materiaalia
ja välittivät alueidensa hyviä
käytäntöjä toisille alueille ja
toimijoille.

Kylätoiminnan
pitää olla
kivaa!

Leader-viikolla Lestijärvellä halattiin puita!
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4. Raportti
4.1. Tavoitteet
a. Ylemmän tason tavoitteet
Tavoitteista tärkein oli edesauttaa
kylien pysymistä elävinä, vireinä
ja toimivina. Kuntarakenne on
murroksessa ja väestö ikääntyy:
kylien, taajama-alueiden ja muun
asuinmaaseudun omatoimisuuden

vaatimukset vahvistuvat entisestään.
Tavoitteena oli lisätä maaseudun
vetovoimaisuutta asuin- ja vapaaajan ympäristönä niin, että myös
maallemuuttohalukkuus lisääntyisi ja
sen edellytykset paranisivat.

b. Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli tarjota
tukea ja osaamista yhdistysten
toimijoille muuttuvassa
kuntakentässä. Hanke järjesti
erilaisia alueen asukkaiden tarpeista
nousseita tilaisuuksia ja tapahtumia,
joilla nostettiin toimijoiden
osaamista ja lisättiin verkottumista
toisten toimijoiden kanssa.
Hanke vahvisti eri ikäryhmien
monipuolista harrastustoimintaa
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yhteistyössä esimerkiksi alueen
4H-yhdistysten, nuorisojärjestöjen,
kansalaisopistojen ja muiden
toimijoiden, järjestöjen ja hankkeiden
kanssa. Hankkeella edistettiin lähipalveluja, kylämatkailua ja tiedotusta,
kartoitettiin kylien kulttuurikohteita,
järjestettiin lähiruokapäiviä ja edistettiin lähiruoan käyttöä, aktivoitiin
toimijoita kansainvälisyyteen sekä
kylämaisemien ja ympäristön hoitoon.

“

Yhteistyötä
voidaan tehdä
vaikka kuntokampanjoiden
merkeissä!
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A
4.2. Toteutus

c. Toimenpiteet: kylävinkit

“

ARVOSTUS

Jokainen kylä on omaleimainen ja
ainutlaatuinen asumisen ja elämisen
paikka. Hanke on auttanut kyliä
löytämään omat erikoispiirteensä ja
arvostamaan niitä.
Yhdessä on järjestetty esimerkiksi
Järviseutulainen kylä -kilpailuja ja
paikallisia kylien muistamisia. Lisäksi
on kannustettu kyliä osallistumaan
maakunnallisiin kylien mittelöihin.
Kylien tulee arvostaa myös
omia aktiivejaan. Vuosittainen
tunnustuksen jakaminen voisi olla hyvä
vinkki aktiivisuuden ylläpitämiseen
ja uusien houkutteluun. Talkoolaisia
tarvitaan aina ja jotkut kunnostautuvat
siinäkin muita enemmän. Kiitos ei
maksa paljon, mutta lämmittää mieltä
ja antaa voimaa tehdä työtä edelleen
yhteiseksi hyväksi.

Jokainen kylä
on kehumisen
arvoinen!
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B
BUDJETOINTI

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Kylät tarvitsevat muun muassa
kyläsuunnitelmia, hankesuunnitemia, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmia.
Hankinnat kannattaa kilpailuttaa
ja tehdä hintavertailuja: mikä
kannattaa tehdä itse ja mikä teettää.
Varoja tarvitaan myös
kiinteistöjen ylläpitoon ja käytännön
toiminnan pyörittämiseen, ja siksi
vuosittainen budjetti kannattaa
tehdä huolella.
Samalla kannattaa tutkailla
uusia varainhankintamuotoja:
voisiko kyläseura tai muu kylällä
toimiva yhdistys tarjota jotain
uutta maksullista palvelua
varainhankintansa tueksi?
Väki on saatava sitoutumaan
varainhankintaan ja suunnitelmien
toteuttamiseen, ja siksi työnjako on
suunniteltava heti alkuvaiheessa,
ettei kaikki toiminta kaadu
muutaman aktiivin niskoille.

“

Parhaat
suunnitelmat
syntyvät
yhdessä
ideoimalla.
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C

CO-OPERATION
Kumppanuuksia voi hakea myös
oman maan rajojen ulkopuolelta.
Hankkeessa on tehty tutustumis- ja
opintomatkoja muun muassa Irlantiin,
Walesiin, Viroon ja Ruotsiin.
Matkoilla on solmittu
yhteistyösuhteita ja saatu vinkkejä
omaan toimintaan. Esimerkiksi
Irlannin Tidy towns -toiminta kylien
ympäristön- ja maisemanhoidon
hyväksi on hyvä esimerkki
yhteisöllisestä kylämaiseman
hoidosta.
Opintomatkoja kannattaa
toteuttaa muutenkin, sillä matkalla on
aikaa jutella ja antaa ajatuksen lentää
toisella tapaa kuin kotinurkissa.
Yksi vinkki kylille on kansainvälisen
työleirin toteuttaminen jonkin
kyläkohteen kunnostamisessa
esimerkiksi Allianssin kautta.
Suomen leirit ovat haluttuja ja
täyttyvät helposti vapaaehtoisista
työntekijöistä, ja samalla koko kylän
kielitaito saa harjoitusta!

Haetaan maailmalta
mallia ja kumppaneita!
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“

D

“

DEMOKRATIA

Voimistuvat kylät -kampanja
haki uusia muotoja kylän ja
kunnan suhteisiin.

Demokratia on kansanvaltaa: kylien
asukkailla on oltava kanavat, joiden
kautta he voivat vaikuttaa oman
asuinalueensa oloihin.
Hanke on toiminut välittäjänä
kylien ja kunnan tai kaupungin
välillä: on järjestetty yhteisiä
tilaisuuksia ja haettu tietoa
vertaistietoa maakunnan ja
valtakunnan tasoilta. Voimistuvat
kylät -kampanja toteutettiin kaikissa
HINKU-alueen Leader-ryhmissä.
Yksi vaikuttamisen muoto
ovat kyselyt: uusia hankkeita
suunniteltaessa kannattaa kysyä
kyläläisten mielipiteitä – näin
asukkaat pystyvät vaikuttamaan
asioihin jo suunnitteluvaiheessa ja
sitoutuvat tehtäviin päätöksiin.
Kyläyhdistyksen tehtävänä on
pysyä hereillä kylän ulkopuolelta
tulevien suunnitelmien vaikutuksista
kylän elämään. Aloitteiden teko ja
yhteydenpito päättäjiin ovat tärkeitä
vaikuttamisen muotoja.
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Kestävä kehitys kannattaa
ottaa huomioon kaikessa kylän
toiminnassa. Hankkeessa ovat
teemoina olleet muun muassa
luontoa säästävät energia- ja
valaistusratkaisut, jäteasiat,
luontoliikunta ja lähiruoka.
Teematilaisuuksia ja tiedotusta
on tehty yhdessä muiden
hankkeiden ja Etelä-Pohjanmaan
energiatoimiston (Thermopolis Oy)
kanssa. Yhteistyössä ovat olleet
mukana mm. Jässi-jätevesihanke ja
Vyyhti-vesiensuojeluhanke.
Luontoreitistöissä on tehty
yhteistyötä Metsäkeskuksen kanssa.
Erityisesti Kuudestaan ry:n
alueella on paneuduttu lähiruokaan:
kerättiin seutukunnasta lähiruoasta kiinnostuneita lähiruoan
käyttäjiä ja tuottajia. Perustettiin
lähiruokaringit Alavudelle,
Kuortaneelle ja Ähtäriin.
Lähiruokarinkien vetäjiksi nimettiin
alueella asuvat lähiruoasta ja rinkien

vetämisestä kiinnostuneet henkilöt.
Lähiruokarinkien vetäjät tiedottavat
lähiruokaan liittyvistä tapahtumista
ja saatavilla olevista tuotteista
suljettujen facebook-ryhmien ja
sähköpostin avulla.
Lisäksi hankkeessa on järjestetty
Lähiruokatoreja, joissa tuottajat
ovat myyneet suoraan lähituotteita.
Toreilla tiedotettiin myös
lähiruokarinkien toiminnasta ja
kerättiin uusia jäseniä rinkeihin.
Kylähankevetäjä on koordinoinut
lähiruokarinkejä, etsinyt uusia
tuottajia, hakenut valtakunnallista
ja maakunnallista tietoa, jota
välittää eteenpäin sekä järjestänyt
lähiruokaan ja -energiaan liittyviä
tapahtumia.
Tärkeässä osassa on myöskin
toimiminen yhdessä muiden
hankkeiden kanssa (esim.
ympäristötiedotushankkeet) ja
muiden toimijoiden tapahtumista ja
tutkimustuloksista tiedottaminen.
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“

E

EKOLOGISUUS

Lähiruokarinki voi
yksinkertaisesti
toimia suljettuna
facebook-ryhmänä

F

FANITTAMINEN
Ihminen voi lähteä kylästä, mutta
kylä ei lähde ihmisestä. Muualle
muuttaneet seutulaiset ovat
aina kotikylänsä kasvatteja ja
mielenkiinto sen asioihin säilyy
läpi elämän, ja todentuu ehkä
paluumuutoksikin, jos oikeat
olosuhteet ovat tarjolla.
Hankkeessa on pyritty saamaan
”remmiin” niin kylien nykyiset
asukkaat kuin entiset ja tulevatkin.
Meillä on upeita kyliä ja niistä
kannattaa pitää ääntä.
Esimerkiksi kylien facebookryhmät ovat hyvä keino pitää
yllä suhteita, samoin erilaiset
kylätapahtumat. Tärkeä ryhmä
kylien kehittämisessä ovat myös
mökkiläiset ja muut kausiasukkaat.
Heidän joukossaan on paljon
avainhenkilöitä, joilla sekä intressiä
että asiantuntemusta tuoda uutta
näkökulmaa kylien kehittämiseen.
Kausiasukkaat ovat myös tärkeitä
lähipalvelujen käyttäjiä!

Kesämarkkinat
ja facebook ovat hyviä
kohtaamispaikkoja

Kyläelokuvafestivaaleilla
puhui Suomen
Elokuvasäätiön
tuotanto- ja kehitysjohtaja
Petri Rossi, joka on
kesä-ähtäriläinen.
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G

“

GPS

Geokätköily
on hyvä keino
perehtyä
paikannukseen.

Paikannus merkitsee turvallisuutta:
mitä enemmän opimme käyttämään
paikannustietoja ja gps-laitteita
(älypuhelinkin riittää), sitä paremmin
osaamme liikkua luonnossa eksymättä.
Pelastustoimen tarpeita varten
kannattaisi jokainen kylätalo,
kota, laavu ja muu kylän kohde
varustaa koordinaattitiedoilla.
Koordinaattipisteen avulla hätäkeskus
voi hälyttää paikalle apua, vaikka
tarkkaa osoitetta ei olisikaan tiedossa.
Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelussa sivulla www.112.fi
voi jokainen määrittää myös oman
kotitalonsa tarkan sijainnin.
GPS-tietoutta hyödynnetään
myös geokätköilyssä, joka on kasvava
maailmanlaajuinen ulkoiluharrastus.
Kylän nähtävyyksiin ja erikoisiin
luontokohteisiin sijoitetut kätköt ovat
mielenkiintoinen tapa tuoda esiin
kylän historiaa ja ominaispiirteitä.
Geokätköily kiinnostaa myös nuoria!
Lisätietoja www.geocache.fi
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H

HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Hyvää kannattaa levittää. Hankkeen
tärkeimpiä toimenpiteitä on
ollut hyvien käytäntöjen ja
toimintatapojen levittäminen kylille
ja kylien välillä. Ideoista kannattaa
ottaa oppia ja soveltaa omalle
kylälle sopivaksi.
Pirityisten alueella toteutettiin
hyvinvointipelto-työpajoja ja erilaisia
ideariihiä on pystytetty muillakin
kulmakunnilla parhaiten omaan
kylään soveltuvien käytäntöjen
löytämiseksi.
Hankesuunnittelussa kannattaa
olla yhteydessä oman alueensa
Leader-ryhmään. Leader-ryhmien
kotisivuilta löytyy myös esimerkkejä
jo toteutetuista hankkeista vinkiksi
ideointiin.
Kehittämisen helmiä ja käytännön oivalluksia kootaan vuosittain
myös valtakunnalliseen Hyvät
käytännöt -kilpailuun. Esimerkkeihin
voi käydä tutustumassa osoitteessa
www.maaseutu.fi.
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I

IKÄIHMISET

“

Ikäihmisille on järjestetty turvallisuusja palvelupäiviä, joissa eri alojen
asiantuntijat ovat kertoneet ikäihmisille
suunnatuista palveluista. Tapahtumissa
on myös jumpattu, kahviteltu ja
tehty erilaisia kuntokartoituksia.
Turvallisuusasioista on ollut kertomassa
mm. palo- ja pelastuslaitoksen väkeä,
turvallisuusalan yrittäjä, vakuutusyhtiön
ja pankin edustajia. Palveluista ja
terveydestä on ollut kertomassa mm.
kuntien edustajia, terveysalan yrittäjiä
sekä lähihoitajaopiskelijoita.
Ikäihmisten kerhoihin on neuvoteltu
kuntien kanssa terveydenhoitajan
käyntejä, joiden aikana kerholaisille on
tehty erilaisia mittauksia ja neuvottu
muutoin terveyteen liittyvissä asioissa.
Kerhoihin on järjestetty vierailijoiksi eri
yhdistysten luennoitsijoita.
Ikäihmisten tilaisuuksien järjestelyissä on tehty yhteistyötä Eläkeliiton
paikallisyhdistysten, kuntien sekä
muiden hankkeiden, yhdistysten ja
seurakunnan kanssa.

Yhdessäolo, turvallisuus
ja terveydenhoito ovat
tärkeitä teemoja
ikäihmisille.
Ikäihmiset ovat
kylille tärkeä
voimavara.
16

J
JULKISUUS

Tiedottaminen on aktiivisen kylän
tärkein tunnusmerkki. Kylän tulee
pitää yhteyttä omiin kyläläisiinsä ja
kertoa uutisia julkisuuteen kaikkia
kanavia hyödyntäen niin paljon kuin
mahdollista.
Hankkeessa on laitettu kuntoon
tiedotuksen perusasioita, tehty
kylille kotisivuja sekä autettu
tapahtumien ja tempausten
järjestämisessä ja mainostamisessa.
Esimerkki hyvää julkisuutta
tuovasta tapahtumasta on Luomaahon kyläelokuvafestivaali, joka
on parissa vuodessa kasvanut
oman kylän harrastuksesta valtakunnalliseksi tapahtumaksi, joka tuo
paljon myönteistä julkisuutta kaikille
Suomen kylille: www.kylaelokuva.fi.
Kyläyhdistyksen kannattaa valita
puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
myös tiedotuksen vastuuhenkilö,
joka puffaa uutisia lehdistölle ja
huolehtii, että kylän kotisivut ja
facebook pysyvät ajan tasalla.

Pirityisten
navettabileissä
oli rento meininki!
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K
KULTTUURI

“

Paikalliskulttuurilla on iso merkitys
kylien ja kuntien elämän menossa.
Se rikastuttaa ja ihastuttaa
meidän elämäämme moninaisella
tarjonnallaan, lisää yhteisöllisyyttä
ja antaa mahdollisuuden
monipuoliseen harrastustoimintaan.
Kulttuuritarjonta on osoitus
aktiivisesta toiminnasta, jota
elinvoimainen maaseutu tarvitsee.
Hankkeessa on tuotettu kahtena
vuonna Paikalliskulttuurin parhaat
palat -opas, johon on koottu koko
alueen harrastajateatteriesitykset
ja muu kylien omaehtoinen
kulttuuritarjonta aikatauluineen
ja yhteystietoineen. Tavoitteena
on ollut saada väki liikkumaan
yli kunta- ja aluerajojen, ja
palautteen perusteella siinä
on myös onnistuttu. Lisäksi
osallistuttu ”harrastajateattereiden
kokoontumisajoihin”, kun alueen
harrastajat kokoontuvat pari kertaa
vuodessa suunnittelemaan tulevaa.

Kulttuuri
tuo kylille
voimaa
ja varoja
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L

LÄHIPALVELUT

“

Kuntaliitokset ja keskittyminen
ajavat palveluja maaseudulla entistä
kauemmaksi. Hankkeessa on järjestetty
kylän palvelupäiviä ja ideoitu uusia
palvelujen tuottamistapoja esimerkiksi
kyläosuuskuntia perustamalla.
Kylät pyrkivät pitämään
huolta asukkaistaan joko omalla
toiminnallaan tai luomalla edellytyksiä
yritystoiminnalle.
Kyläkouluista voisi kehittää
monipuolisia palvelukeskuksia:
voisiko kyläkoululla tarjota ruokailutai terveyspalveluja, voisiko siellä
säännöllisin väliajoin järjestää
terveydenhoitajan tai vaikka
parturin vastaanottoja? Entä voisiko
kylä perustaa kirjaston tai järjestää
harrastustoiminnalle tiloja?
Uusi yritystoiminnan muoto voi olla
myöskin Green Care, joka tarkoittaa
luonnon ja maaseutuympäristön
hyödyntämistä hoidon, kuntoutuksen,
kasvatuksen tai ennalta ehkäisevän
hyvinvointitoiminnan tukena.

Palveluja
tarvitsevat
kaikenikäiset
kyläläiset!
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M
MOTIVOINTI

Kylillä ei tapahdu mitään ilman
innokkaita ihmisiä. HINKU-hanke
on pyrkinyt herättämään kylillä
hinkua kylän kehittämiseen ja intoa
uudistuksiin.
Hankevetäjät ovat järjestäneet
erilaisia tilaisuuksia, joita myös
kyläilloiksi tai yhdistysten illoiksi
kutsutaan. Tilaisuuksiin on kutsuttu
erilaisten yhdistysten toimijoita
ja niissä on välitetty monenlaista
yhdistyksiä hyödyttävää tietoa.
Iltoja on järjestetty myös
erillisten teemojen mukaan,
esimerksi energia, turvallisuus,
kansainvälistyminen jne.
On tärkeää, että alueen eri
yhdistysten toimijat verkostoituvat
ja tutustuvat oman pitäjän muihin
toimijoihin.
Yhdistystoimijat ovat monessa
mukana, mutta kaikkea olemassa
olevaa tietoa ei ehdi hakea ja
siksi onkin todella tärkeää, että
kylähankkeet voivat välittää

toimijoille tietoa erilaisista malleista,
toiminnoista ja mahdollisuuksista.
Yhteisvastuullisuus ei nykyään
toimi kuten ennen, samoin kylien
asukaskanta on pirstoutunut:
ennen valtaosa asukkaista sai
elantonsa maataloudesta, ja
yhteistyö syntyi automaattisesti
elannon kautta. Nykyään kylissä
asuu useiden ammattikuntien
edustajia ja kylä saattaa toimia
kaupungin nukkumalähiön tapaan
– päivisin talot ovat tyhjillään, kun
väki on töissä lähitaajamissa tai
-kaupungeissa, jotkut ovat poissa
kotoa viikkokunnissa.
Vähäistä vapaa-aikaa ei olla
valmiita kevyesti uhraamaan
yhteiseksi hyväksi. Kylätoiminnassa
on sen vuoksi otettava huomioon
erilaisten kyläläisten tarpeet, tavat
ja toimintakulttuurit.
Pirstaloitunut väestö voi olla
myös voimavara: kyliin kertyy entistä
monipuolisempaa osaamista. Se
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täytyy vain osata valjastaa kylän
hyväksi.
Omaa aikaansa kylätoimintaan
uhraavan kyläläisen on koettava,
että hän itse tai hänen perheensä on
hyödyn saajana.
Kylätoimintaan on oltava useita
tulokulmia: joku voi sitoutua
tiiviisti yhteen projektiin, mutta
toiseen ei ollenkaan, joku voi antaa
aikaansa tunnin verran viikossa
pitkäjänteisesti, joku taas tahtoo
sitoutua yhden viikonlopun urakkaan
kerran vuodessa.
Kaikille on löydyttävä sija
ja järkevä tekemisen muoto
kylätoiminnassa vapaaehtoisesti,
pakottamatta ja painostamatta.
Vetovastuuta on vaihdettava
projektien mukaan, sillä kaikki
järki ei ole yhdessä päässä. Uudet
ratkaisut synnyttävät uusia ideoita:
motivoituneet toimijat tahtovat
oppia uutta, innostua ja avata uusia
latuja, joista hyötyy koko kylä.
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N
NUORET

Hankkeessa on järjestetty yhdessä
eri tahojen kanssa ideakilpailluja,
joilla on kerätty nuorten omia ideoita
oman kotiseudun kehittämiseksi.
Parhaat ideat on palkittu ja
ideoiden toteuttamiseksi on etsitty
sopivat tahot ja rahoitus. Kilpailun
avulla nuoret saivat aidosti vaikuttaa
itseään koskeviin asioihin eivätkä
ideat jääneet pöytälaatikkoon.
Yhdessä koko hankealueen
nuorille järjestettiin RÄPSkuvakisa, jonka avulla aktivoitiin
nuoria kertomaan kuvina itselleen
tärkeistä asioista, harrastuksista,
mielipaikoista, yms. Kaikkien
osallistuneiden kesken arvottiin
tablet-tietokone ja parhaat palkittiin
kunniakirjoin ja pokaalein. Kilpailuun
saatiin kaikkiaan 130 valokuvaa.
Lisäksi nuorille on järjestetty
toimintapäiviä yhdessä muiden
tahojen kanssa. Nuorten aktivointi ja
sitouttaminen kotiseutuun on tärkeää
kylien tulevaisuuden kannalta.

Nuorten ideakilpailun palkitut, Kuudestaan ry.
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O
ONNISTUMINEN

“

Jaettu ilo on kaksinkertainen, suru
vain puolikas, sanoo runoilija. Kun
kylää kohtaa onnenpotku, kannattaa
ilo jakaa kaikille kyläläisille.
Aina on aihetta juhlaan: hankkeen
valmiiksi saaminen, työvuoden
päätös, lomakauden alkaminen
ja muut vuodenkierrossa vastaan
tulevat yksittäiset ja yleiset
merkkipäivät.
Yhteen kokoontuminen ilon
merkeissä lisää yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja antaa tsemppiä uusiin
koitoksiin.
Kylätoiminta on usein raakaa
työtä, yksitoikkoistakin puurtamista
ja oman vapaa-aikansa uhraamista
yhteiseksi hyväksi.
Jotta uhrauksista ei syntyisi
katkeruutta ja huonoa omaatuntoa,
pitäisi talkoot ja tapahtumat
suunnitella niin, että niihin voi
osallistua koko perheen voimin,
koko kyläkunta.
Ilon kautta kylätoiminta onnistuu!

Jaettu ilo on
vähintäänkin
kaksinkertainen!
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d. aikataulu

Pirjo Palosaari-Penttilä on
osallistunut Hinku-hankkeen
toimenpiteisiin, samoin muissakin
Leader-ryhmissä ovat hanketyötä
tehneet muutkin työntekijät
tarpeen mukaan.

Hankkeen alkuperäinen aikataulu
oli 1.1.2012–31.12.2013, mutta
hankkeelle saatiin jatkoaikaa
31.12.2014 asti. Toiminta on
ollut suunnitelman mukaista niin
toiminnaltaan kuin kustannuksiltaan.

f. toteutuksen organisaatio

e. resurssit

HINKU-hankkeen hallinnoijana
toimi Aisapari ry ja käytännön
toteutuksesta vastasivat Leaderryhmät omilla alueillaan.
Jokainen ryhmä vastasi itse
kustannuksistaan ja kirjanpidosta.
Aisapari ry koosti maksamishakemukset ja yhteiset raportit
ryhmien tuottamista materiaaleista.
Hankkeen ohjausryhmä seurasi
hankkeen etenemistä.
Ohjausryhmään ovat kuuluneet
Pirjo Palosaari-Penttilä, Pirityiset
ry; Jukka Kuoppala, Alajärven
kaupunki; Mervi Mikkola, Lapuan
kaupunki; Heikki Korkealaakso,
Eteläpohjalaiset kylät ry; Mervi
Niemi-Huhdanpää, Aisapari ry;

Aisapari ry:ssä hankkeen johtajana
toimi Mervi Niemi-Huhdanpää ja
kokoaikaisena työntekijänä Päivi
Kultalahti, joka huolehti myös
hankkeen tiedotuksesta. Hankkeen
taloudesta vastasi toiminnanjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää.
Kuudestaan ry:ssä hanketta on
toteuttanut kokoaikaisesti Jaana
Sippola. Toiminnanjohtaja Paula
Erkkilä vastasi taloudesta ja Hanna
Ahonpää teki hankkeelle tiedotusta.
Pirityiset ry:ssä hanketta toteutti
80% työajalla Tiina Marjusaari ja
hänen siirryttyään toisiin tehtäviin
Elina Tuikka. Myös toiminnanjohtaja
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Paula Erkkilä, Kuudestaan ry; Sirkku
Wacklin, Pohjanmaan ELY-keskus ja
Jarmo Kallio, E-P:n ELY-keskus.
Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin
osallistuivat kylähankevetäjät
asiantuntijajäseninä.

g. kustannukset ja rahoitus
Hankkeessa on ollut sadan prosentin
julkinen rahoitus, joka tuli täysimääräisesti EU:ta ja valtiolta. Kustannusarvio oli kaikkiaan 540 000 euroa,
joka jakautui seuraavasti:
Aisapari ry 240 000 euroa,
Kuudestaan ry 200 000 euroa ja
Pirityiset ry 100 000 euroa.

Hankkeen ohjausryhmä on
kokoontunut kaikkiaan seitsemän
kertaa. Hankkeen toteutumisesta
on raportoitu hankepäätöksessä
edellytetyllä tavalla, laajuudella ja
aikataululla, yleensä puolivuosittain.
Tiedotus on ollut säännöllistä.

“

h. raportointi ja seuranta

Kylillä riittää
touhua ja tapahtumia
ympäri vuoden!
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i. toteutusoletukset ja riskit
Kaikkien Leader-ryhmien
alueella hanke on toteuttanut
alueella tarpeelliseksi koettuja
toimenpiteitä. Tavoitteenmukainen

toteutuminen on riippunut siitä,
kuinka kylätoimijoita on milloinkin
saatu innostettua yhteistyöhön.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä
Kyläköörissä on Itua! -hankkeen
kanssa, joka toimii Liiveri ry:n,
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n ja
Yhyres ry:n alueella.
Yhteisosastolla on osallistuttu
muun muassa Kauhajoen
Ruokamessuille, järjestetty yhdessä
seminaareja ja käyty esittelemässä
maakunnan kyliä ja maaseudulla
asumista Helsingin Senaatintorilla
Pikkuusen häjymmät pirot
-tapahtumassa.
Yhdessä on toteutettu myöskin
Avoimet kylät -tapahtuma paikallisine
tempauksineen sekä Maaseudun
mahtavin kauppa-autokiertue.

Jokaisella Leader-ryhmällä on
lisäksi omia yhteistyötahojaan
esimerkiksi kuntien ja kaupunkien,
muiden hankkeiden, kansalaisopistojen, 4H-piirin, paikallislehtien ja
paikallisen järjestötoiminnan parissa.
Keskipohjalaiset Kylät ry:lle ja Eteläpohjalaiset Kylät ry:lle on tiedotettu
hankkeen ajankohtaisista asioista
säännöllisesti ja pidetty yhteisiä
palavereita, joissa keskustellaan
toimenpiteistä ja vaihdetaan tietoa.
Myös esimerkiksi Ruralian ja Pro
Agrian ja muiden maakunnallisten
tahojen kanssa kanssa on tehty
yhteistyötä ja tiedotetaan
meneillään olevista toimenpiteistä.
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4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Aktivointityötä on kohdistettu
kaikkiin maaseudun yhdistyksiin.
Kylät ovat saaneet tietoa, taitoa
ja valmiuksia oman toimintansa
kehittämiseen. Hankkeessa on
syntynyt laaja yhteistyöverkosto.
Hankkeen ansiosta Leader-

ryhmien rooli kylätoiminnan
aktivoijana on korostunut
entisestään ja toiminta on saanut
arvostusta myös laajemmin:
hankevetäjistä Jaana Sippola
on ollut valmistelemassa EteläPohjanmaan uuden kauden

strategiaa kylätoimintaryhmän
vetovastuussa. Hän kuuluu myöskin
maakunnan järjestöstrategian
valmistelutyöryhmään ja Suomen
Kylätoiminta ry:n kyläjaostoon.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Maaseudulla asuminen ja kylien
elämä muuttuu yhteiskunnallisen
kehityksen myötä: kuntia
yhdistetään, entisistä kirkonkylistä
tulee kyliä, väestö ikääntyy ja
palvelut kaikkoavat kauemmaksi.
Kyläyhdistyksiltä ja muilta
maaseudun toimijoilta vaaditaan

entistä enemmän aktiivisuutta
ja omatoimisutta asuinseutunsa
elämänlaadun ylläpitämiseksi.
Toisaalta tutkimusten mukaan
mielenkiinto maalla asumiseen
kasvaa – turvallinen elinympäristö,
luonto ja muut maaseudun
vetovoimatekijät houkuttavat.

6. Allekirjoitus ja päiväys
Kauhavalla 4. joulukuuta 2014
Mervi Niemi-Huhdanpää

27

Kylien on osattava ottaa
tilaisuudesta vaari, tuotava itseään
esille ja saatava äänensä kuuluviin.
Uusi kylien aktivointihanke, joka
jakaa tietoa ja vinkkejä vastaisuuden
varalle, on edelleenkin tarpeen.
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