
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

  

TAATUSTI TURVASSA – 
huolehtiva kyläyhteisö 

hanke 
 

LOPPURAPORTTI 
ajalta 

2009 - 2013 

 
 

Hankkeen numero 6992 
------------------------------------ 
Kolpeneen 
Palvelukeskuksen 
kuntayhtymä 
Myllärintie 35 
96440 ROVANIIEMI 
----------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

kannen valokuvat: Eija Leppäjärvi 



Sivu 2 / 26 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Anna minulle tukea ja turvaa silloin kun osaan 
sitä vähiten pyytää" 

 

HANKKEEN VISIO:  
Lähidemokratia on tunnustettu 
toimintamuoto, jossa toteutuu turvallinen 
lähiympäristö ja sen eteen 
kylätoimintaorganisaatio tekee työtä 
yhteistyössä muiden poikkihallinnollisten 
toimijoiden kanssa. 
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Johdanto 

Kädessäsi on TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö hankkeen loppuraportti. Loppuraportti 

perustuu 2009- 2013 välisenä aikana toteutettuun hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin sekä pohdintoihin. 

TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö hankkeeseen haettiin rahoitusta 2009 vuoden 

alkupuolella. Hanketta suunniteltaessa hyvinvointi- ja turvallisuusasiat kylätoiminnassa olivat varsin 

uusia termejä. Turvallisuustyö kylissä lähti liikkeelle Lapista, kun silloisen maaherra Hannele Pokan 

toimesta, kylätoiminta kutsuttiin mukaan sisäisen turvallisuuden työryhmään.. 

Kuntien talousnäkymät muuttuivat huonommaksi ja kuntarakenteen muutos oli käynnissä, mikä taas 

aiheutti sen, että harvaan asutun maaseudun alasajo palveluiden osalta oli alkanut. Myös pienten 

kuntien taajamissa palveluiden saaminen ei ole enää turvattua.  

Palvelurakenteen muutoksen myötä ihmisten turvattomuuden tunne on lisääntynyt ja sitä kautta 

ilmenee ongelmia kuten syrjäytymistä ja väkivaltaa lähes kaikissa kansanluokissa. Koska palvelut 

vääjäämättä menevät isompiin kokonaisuuksiin ja yhä kauemmas ja kauemmas tavallisesta ihmisestä, 

korostuu kylätoiminnan ja järjestöjen rooli entistä enemmän ennaltaehkäisevän työn tekemisessä. Myös 

suomessa on sattunut useita perhetragedioita, jotka ovat olleet etukäteen aavistamattomia. Tämä on 

saanut ihmiset puhumaan yhteisöjen mahdollisuudesta tehdä ennaltaehkäisevää työtä. 

Palvelurakennetyöryhmän raportissa 2012 tuodaan esille mm. järjestöjen mahdollisuus toimia kuntien 

palveluiden täydentäjänä. Tämä antaa aivan uuden roolin myös kylätoiminnalle. Samaisessa raportissa 

todetaan että ”hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventaminen sekä painopisteen siirtäminen ehkäiseviin ja 

oikea-aikaisiin palveluihin”( Palvelurakennetyöryhmä 2012) antaa luontevasti roolia järjestöjen pitkälti 

ennaltaehkäisevään työhön. Nyt vain on tärkeätä löytää oikeat työkalut ja ihmiset innostumaan 

lähidemokratian mahdollisuuksista. Tässä raportissa on esitetty toimenpide-esityksiä eri tahoille 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvien asioiden parantamiseen sekä lähidemokratian vahvistamiseen. 

Näiden esitysten eteenpäin viemiseksi tarvitaan yhteistä päämäärää ja tahtoa pitää myös harvaan 

asuttu maaseutu elävänä, asuttuna ja vetovoimaisena. 
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1. Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi:  TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö 

Toteutusaika:  13.11.2009 – 31.03.2013 

Hankkeen numero: 6992 

Ohjelma:  Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 

Toimintalinja: Maaseutualueiden elämän laatu a maaseudun elinkeinoelämän 

monipuolistaminen 

Toimenpide: Kylien kunnostus ja kehittäminen 

Kohde:  Alueiden välinen: Koillismaa ja Lappi 

 

2. Hankkeen toteuttajan tiedot 

Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä 

Juha Matti Kivisto, johtaja 

Myllärintie 35. 96440 Rovaniemi 

 

3. Hankkeen rahoitus 

Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka rahoitus on 100 %:sesti julkista rahaa ja 

koostuu seuraavasti 

 

EU-osuus (45 %) 231 794,55 

Valtio (55 %)  283 304,45 

Julkinen rahoitus yht. 515099,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva: Minna Simoska 
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4. Hankeorganisaatio 

 

Hankkeen hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen ky. 

Hankkeen vastuuhlö:  Kivisto Juha-Matti 

 

Ohjausryhmä: Puh.johtaja Kostamo-Pääkkö Kaisa,   Pohjois-Suomen sosiaalialan ok 

  Ahtiainen Veli-Matti  Suomen punainen Risti 

Huttunen Jaakko  kyläedustus 

Kantia Outi   Savukosken kunta 

Lehto Seppo   Lapin Aluehallinovirasto 

Mankkinen Tarja  Sisäministeriö 

Tiermas Tiina   Kuusamon kyläasiaintyöryhmä 

  Riipi Mika   Posion kunta  

Ristioja Anne   Lapin Ely-keskus 

  Marttila Outi   Suomen kylätoiminta ry. 

  Riskilä Pirjo (Marttilan tilalle) Suomen kylätoiminta   

 Turpeinen Pekka  Taivalkosken kunta 

Horsma Tuomo (Turpeisen tilalle) Taivalkosken kunta 

Huhtala Pekka (Joonas Hänninen) Sallan kunta 

Asiantuntija Palmgren Marko  Lapin Aluehallintovirasto 

 

Hankkeen työntekijöinä ovat toimineet: 

Leppäjärvi  Eija  13.11.2009 –                                                                                      

Projektipäällikkö  31.3.2013 

 

Kylmäluoma Ilpo  13.11.2009 -                                                           

Projektityöntekijä  31.1.2013 

 

Pudas Petra   2.1.2010 – 

Projektityöntekijä  15.7.2011 

 

Kiviniemi Maria  1.9.2011 -                                                                

Projektityöntekijä  31.1.2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpelapäivä, kuva Ilpo Kylmäluoma 
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5. Hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 

Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö on kahden maakunnan (Koillismaa ja Lappi) välinen 

yhteistyöhanke, jolla on kehitetty kylätoimintaa ja edistetty kylätoiminnan roolia aluevaikuttajana. 

Maakuntien välisen hankkeen ”voimavaroina” ovat olleet pitkälti samankaltaiset kylät ja 

kylätoiminnan ongelmat.  Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen tarkastelu 

kokonaisuutena on ollut yksi hankkeen lähtökohtana. Koillismaan ja lapin kylien ongelmat ovat 

pitkälti samanlaisia kuin muissakin harvaan asutun alueen kunnissa. Hankkeen yksi näkökulma 

oli katsastaa miten eri maakunnissa kylätoiminta sekä kuntien ja kylien välinen yhteistyö 

poikkeaa toisistaan ja sitä kautta pystyä näkemään toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia. 

 

Lähtökohta 

Hankkeen lähtökohtana on ollut mm. kylien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen, 

laajemman osaamisen hyödyntämisen mahdollisuudet, verkostojen hyödyntäminen 

hanketoiminnassa, alueen kokonaisvaltaisen tiedon kerääminen kehittämistarpeista sekä 

ylimaakunnallisen näkyvyyden saaminen kylille ja kylätyölle. 

 

Tavoitetila 

Kylätoiminnan rooli on pitkään ollut ns. ”hakusessa”. Hankkeella on pyritty aktivoimaan kyliä 

toimimaan omien asukkaiden ja alueen kehittämiseksi.  Kyläkentällä on paljon erilaisia toimijoita, 

jotka usein toimivat myös toisistaan tietämättä. Mukaan asukastoimintaan olisi tärkeä saada 

myös ne muut kuin kylätoimijat sekä alueen yrittäjät.  

Tämän roolituksen kautta kylätoiminta saa oman paikkansa osana .alueen toimijoina. Näin myös 

saadaan kylistä vetovoimaisempia asuin- ja yrittämisympäristöjä nykyisille ja uusille asukkaille.   

 

Määrällisiksi tavoitteiksi hankkeelle määriteltiin: 

 

 Pilottikyliä, Lappi ja Koillismaa,   yht. 10 kpl 

 

 Pilottikuntia, Lappi ja Koillismaa,   yht. 2 kpl 

 

 Seminaarit             2 kpl 

 aloitusseminaari 2009 

 päätösseminaari 2012 

 Työpajat / workshopit 6 kpl 

 2 työpajaa / vuosi 

 Kylätilaisuudet  (tavoitettuja henkilöitä)    400 kpl 

 Kylätoiminnan käsikirja 

  www.kylatoiminnantuki.fi         1 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kylatoiminnantuki.fi/


Sivu 8 / 26 
 

 

 

 

Toimenpiteet 

Taatusti turvassa - huolehtiva kyläyhteisö hankesuunnitelmaan on kirjattu seitsemän (7) 

kehittämiskohdetta. 

 

1. Kylän peruspalvelut 

2. Kylän arjen turvallisuus 

3. Kylätoiminta ”välittäjäorganisaationa” 

4. Kylätoiminta työllistäjänä 

5. Kylän, kunnan ja muiden viranomaisten yhteistyö 

6. Kylätoiminnan sähköinen viestintä 

7. KYLÄTOIMINNAN KÄSIKIRJA 

 

6. Hankkeen toteutus, tulokset ja yhteistyö 

Hanke alkoi virallisesti marraskuussa 2009, mutta varsinainen toiminta alkoi vuoden 2010 alusta, 

kun kaikki Hankkeen työpaikat olivat täytettynä.  

 

Pilottikylät 

Hankkeen toimintatapa perustui pitkälti pilottikylien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kylissä 

järjestettyihin workshop-luonteisiin tilaisuuksiin.  Tällä varmistettiin se, että tuotettava materiaali 

on kansantajuista ja, että tieto tulee suoraan sieltä missä on paras tietämys kylässä asumisesta. 

Hankkeen aloitusseminaari ” Turvallisempaan tulevaisuuteen” pidettiin 7.5.2010 ja siellä julkaistiin 

hankkeen pilottikylien nimet. 

 

Pilottikylät olivat seuraavat: Kaamanen (Inari), Tanhua ja Kuosku (Savukoski), Perunkajärvi 

(Rovaniemi), Arpela (Tornio), Hämeenkylä (Posio), Törmäsenvaara (Kuusamo), Metsäkylä ja 

Loukusa (Taivalkoski), Simojokivarren kylät (Simo), Paloperä (Salla) 

 

Pilottikylien valinta perustui kylien omaan aktiivisuuteen sekä kyliä valittaessa pyrittiin löytämään 

mahdollisimman kattava kuva lappilaisesta kylästä. 

 

Pilottikylät auttoivat hyvinvointi – ja turvallisuussuunnittelun mallin kehittämisessä, sekä 

kansalaisen käsikirjaan toimintamallien luomisessa.  
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Seuraavassa taulukkoon on kirjattu pilottikylien kanssa tapahtunut toiminta 

 

1. Kylän nimi 

2. Kylän hyvinvoinnin ja turvallisuuden tsekkauslista 

3. Kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 

4. Kylän toimintasuunnitelma 

5. Turvallisuusinfo 

6. Yhdistyksen perustaminen 

7. Kylän hyvinvointi- ja turvallisuusesite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi hankkeen aikana mukaan tulivat Tervolan kunta ja siellä olevat kylät. Kunnan kanssa 

sovittiin, että hanke käy yhdessä kyläläisten kanssa lävitse tsekkauslistan ja sen toimenpiteitä 

tuodaan Tervolan kunnan talouden ja toiminnansuunnitelmiin vuonna 2013.  

Yksittäisiä tsekkauslistoja/suunnitelmia tehtiin mm. Sallassa ja Kemijärvellä 

 
 
 

Kylä 2 3. 4. 5. 6. 7. 

Loue x x     

Kätkävaara x      

Lapinniemi x      

Paakkola x      

Varejoki x      

Salmivaara x      

Tapioniemi x      

Isokylä x      

 
 
 

1. Kylä 2 3 4 5 6 7 

Arpela x x x x   

Kaamanen x   x   

Tanhua x x     

Kuosku x x     

Perunkajärvi x x  x   

Hämeenkylä x x   x x 

Törmäsenvaara x  x    

Metsäkylä x x x    

Loukusa       

Alaniemi x x     

Sankala x      

Ylikärppä x      

Paloperä x x      

Tervolan turvallisuusilta. Paakkolan edustaja luovuttaa kylän tsekkauslistaa 
kunnanjohtaja Mika Simoskalle. Valokuva: Eija Leppäjärvi 
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Pilottikunnat 

Hankkeelle valittiin toimialueelta pilottikunniksi Salla, Savukoski, Posio ja Taivalkoski. Hankkeen 

pilottikunnat valittiin sen mukaan miten kunnat osoittivat kiinnostustaan arjen hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden asioiden tuomista kunnan toiminnan ja talouden suunnitelmiin. Kuntapilotit 

onnistuivat vaihtelevasti. 

 

Posio 

Posiolla pidettiin tilaisuus, jossa olivat mukana Taatusti turvaosa-hankkeen lisäksi 

myös muita hanketoimijoita, toimintaryhmä ja kunta. Tilaisuudessa esitettiin 

kyläneuvoston perustamista kuntaan. 

Kyläneuvosto eteni omalla painollaan… 

 

 

Savukoski 

Savukoskelle ohjattiin ehkä eniten Hankkeen toiminnallista panostusta. 

Savukoskella pidettiin kaksi (2) eri toimijoiden yhteistä tilaisuutta. Tilaisuuksissa 

olivat mukana Taatusti turvassa- hankkeen lisäksi Lapin Aluehallintovirasto, 

Suomen punainen risti, Poliisi ja Savukosken kunta.  

Hanke osallistui Savukosken kunnan turvallisuussuunnitelman tekoprosessiin siten, 

että hankkeen kautta kerättiin tietoa alueen kaikista kylistä (myös taajamasta) 

tsekkauslistan avulla. Tuloksista hanke teki yhteenvedon jossa hallintokunnittain 

nostettiin esille asiat joihin toivottiin parannusta. Yhteenvedossa on mukana myös 

muut alueen toimijat, ei pelkästään kunta. 

Hanke toteutti yhteistyössä Savukosken kunnan kanssa alueen asukkaille jaettavan 

arjen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvän tiedotteen. Tiedotteessa jaettiin tietoa 

mm. auttavista ja palvelevista puhelimista sekä paikallisista palveluntarjoajista. 

Näistä toivottiin tietoa lähes jokaisessa kylässä tsekkauslistan täyttötilaisuuksissa. 

 

 

Salla 

Salla tuli mukaan pilottikunnaksi lähinnä Lapin Aluehallintoviraston kanssa tehdyn 

yhteistyön kautta. Alun perin oli ajatus osallistua ja avustaa myös Sallan kunnan 

turvallisuussuunnitelman tekemistä. Sallan kunnanvaltuusto teki päätöksen 

hajautetun palvelutuotannon mallista, mikä olisi edesauttanut myös Taatusti 

turvassa- hankkeen tavoitteita. Sallan kunta haki toiminnalle oman hankkeen, joka 

vie heidän tavoitteitaan eteenpäin ja Taatusti turvassa- hanke jäi taka-alalle. 

 

 

Taivalkoski  

Hanke on käynyt esittäytymässä taivalkosken kunnanhallitukselle heti hankkeen 

alettua. Tämän lisäksi hankkeen ja kunnan kanssakäymistä on jatkettu eri 

kokousten yhteydessä sekä sähköpostin kautta. Hankkeen tuloksena syntyneitä 

työkaluja on opastettu kylien käyttöön Taivalkosken kylien foorumeissa, kunnan 

nettisivuilla sekä sähköpostin avulla. Taivalkosken kylistä Metsäkylä ja Loukusa 

olivat hankkeen pilottikyliä. 
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Hankkeen tulokset 

Hankesuunnitelmaan kirjoitetut tavoitteet ovat kaikki suoraan liitoksissa kylätoimintaan ja kylässä 

asumiseen. Tavoitteet kulkivat koko hankkeen ajan rintarinnan toiminnan kanssa. 

 

1. Kylän peruspalvelut 

Kylän peruspalveluiden kartoitusta varten tehtiin taulukkopohjainen tiedosto, eli ns. 

tsekkauslista.  Tsekkauslistaan on kerätty asioita jotka ovat osa meidän jokaisen 

palvelutarvettamme. Listaa täytettäessä mietitään onko ko. asia omalta kohdalta 

(kylän) kunnossa vai onko sitä kehitettävä. Jatkotoimenpiteet tulevat sen mukaan.  

Tsekkauslistan tarkoitus on toimia runkona/asiakirjana johon kirjataan lisää uusia 

hyvinvoinnin-ja turvallisuuden asioita ja joka päivittyy sitä mukaa kun uusia 

malleja ja tapoja tulee esille.  

 

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi tsekkauslista muuttuu kun esille tulleet 

asiat aikataulutetaan ja kirjataan mitä asioille tulisi tehdä ja kenen vastuualueeseen 

se kuuluu.  Suunnitelmaa tehdessä kyläläiset joutuvat / saavat pohtia 

asuinalueensa palveluita ja muita tarpeita kokonaisvaltaisesti, sillä tsekkauslistassa 

on huomioitu mahdollisimman paljon asioita vauvasta vaariin. 

 

Tsekkauslistaa kehiteltiin yhteistyössä hankkeen pilottikylien kanssa ja kylät ovat 

myös listan testanneet/koekäyttäneet.   

Työkaluna tsekkaulista on päässyt Lapin sisäisen turvallisuuden toimeenpano 

ohjelmaan sekä Sisäministeriön hyvät turvallisuuskäytännöt julkaisuun. Julkaisu 

löytyy http://www.intermin.fi/download/39496_292012.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsekkauslista löytyy kansalaisen käsikirjasta 

http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Hyvinvoinnin_ja_turvallisuuden_

tsekkauslista  

 

 

http://www.intermin.fi/download/39496_292012.pdf
http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Hyvinvoinnin_ja_turvallisuuden_tsekkauslista
http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Hyvinvoinnin_ja_turvallisuuden_tsekkauslista
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2. Kylän arjen turvallisuus 

Kylän arjen turvallisuus nivoutuu pitkälti tsekkauslistan kautta esiin tulleisiin 

asioihin. Monesti ihmisen arkeen liittyvät asiat ovat helposti korjattavissa, 

kunhan ne ensin tiedostetaan.  Arjen turvallisuutta edistävinä asioina kylille on 

perustettu mm. naapuri apurinkejä, palkattu kyläavustajia, sovittu yhteisistä 

pelisäännöistä sekä ”lyöty hynttyyt yhteen” muiden toimijoiden kanssa uudella 

tavalla. 

 

3.   Kylätoiminta ”välittäjäorganisaationa” 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen tehtävänä oli olla 

tiedonvälittäjänä sopimuksellisuudesta (=välittäjäorganisaationa toimiminen) ja 

työllistämisestä. Suomen kylätoiminta ry:llä oli suunnitteilla valtakunnallinen 

kyliin kohdistuvat välityömarkkinoita edistävä hanke, jonka tuloksista ja 

toimenpiteistä oli tarkoitus pitää Lappilaiset ja Koillismaalaiset kylät tietoisina. 

Tämä hanke ei kuitenkaan toteutunut.  
Lainaus http://www.sopimuksellisuus.info/page1002.html: 

”Maaseudulla on paljon tekemättömiä töitä, kuten hoitamatta jääneitä 

maisemakokonaisuuksia ja siivouspalveluiden tarvetta kotitalouksissa. Työt ovat 

usein hajallaan ja varsin pienimuotoisia. Töille olisi tekijöitäkin, kuten työttömiä tai 

vajaatyöllistettyjä henkilöitä. Ongelmana on, että töille ei löydy välttämättä 

maksajaa. 

Jos maksaja kuitenkin löytyy, on edelleen epätodennäköistä, että töiden tekijä ja 

teettäjä oma-aloitteisesti kohtaisivat toisensa. Tätä taustaa vasten jo muutaman 

vuoden ajan Suomessa on valmisteltu maaseutusopimusmallia, joka olisi vastaus 

maaseudun muutoksen aiheuttamiin tarpeisiin ja etenkin pienten hajallaan olevien 

työtehtävien tekemiseen. Malli on ollut ja on edelleen hieman selkiytymätön ja 

muotoutumassa, vaikka aiheeseen liittyen on toteutettu erityyppisiä 

kokeiluhankkeita.” 

 

Hankkeen rooliksi muotoutui lähinnä antaa kyliin tietoutta välityömarkkinoista 

ja kannustaa kyliä lähtemään mukaan työllistävään toimintaan.  

 

 

 

4. Kylätoiminta työllistäjänä 

Kylillä on pitkään työllistetty ihmisiä pienimuotoisiin tehtäviin. Yleensä 

työllistymisen välineenä on käytetty työvoimahallinnon työllistämistukia kuten 

ns. palkkatukea. Kylätoiminnan rooli työllistäjänä voisi olla isompikin, kunhan 

kylät (ja järjestöt) ymmärtäisivät mahdollisuutensa olla osana ihmisten 

työllistymispolkua. Kylät voivat tarjota välityömarkkinoita asukkailleen ja sitä 

kautta estää ihmisten syrjäytymistä.  

 

 Alla oleva kaavio osoittaa sen millaisia mahdollisuuksia ihmisellä on 

työllistyä tai siirtyä työvoimareserviin. Kylätoiminnan saaminen osaksi 

tätä toimintaa on tärkeää. 
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5. Kylän, kunnan ja muiden viranomaistenyhteistyö 

Kylätoiminta, niin kuin muutkin järjestöt, ovat riippuvaisia muiden toimijoiden 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tuloksekasta toimintaa voi tehdä vain laaja-

alaisella yhteistyöllä kaikkien alueen toimijoiden kanssa. Kylät eivät voi pärjätä 

omassa työssään ilman kunnan tukea ja taas toisinpäin. 

 

Hankkeen aikana pyrittiin etsimään kylille sopivia toimijakumppaneita. Mm. 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa on käyty neuvotteluja ja periaatteessa 

he ovat kiinnostuneita tuomaan toimintaansa kyliin. Kylistä tulee löytyä 

kiinnostuneita ihmisiä tarpeeksi, jotta toimintaa voidaan tuoda kyliin 

  

 Yksi toimintamalli, millä kunta voi aktivoida kylien ja järjestöjen ihmisiä 

mukaan omaan toimintaansa, on kunnan hyvinvointi- ja/tai 

turvallisuussuunnitteluun osallistuminen. Yhteisesti samaan tavoitteeseen 

toimien tuo synergia etua kaikille osapuolille. Kylät ja järjestöt voivat viedä 

omia tavoitteitansa/toimintojaan eteenpäin ja tiedoksi kunnan päättäjille ja 

vastavuoroisesti kunnan päättäjät saavat tietoa ruohonjuuritason toiminnasta. 
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6. Kylätoiminnan sähköinen viestintä 

Sähköinen viestintä on kylille mahdollisuus saada asioitaan enemmän 

kyläläisten, kunnan päättäjien ja ulkopuolisten ihmisten tietoisuuteen. Usein on 

vain niin, että nettisivuja tehdään hankkeiden kautta ja kylän sähköpostiosoite 

on esim. puheenjohtajan henkilökohtainen osoite.  Jos näin on, nettisivut voivat 

jäädä päivittämättä ja tärkeät asiat tietoon saattamatta. Hallituksen 

toimihenkilöiden vaihtuessa sähköpostiosoitteet muuttuvat ja jos niitä ei 

huomata ilmoittaa esim. kuntaan voi olla tiedossa pitkäkin informaatiokatkos. 

 

Hanke on edesauttanut ja herätellyt kyliä avaamaan/luomaan 

sähköpostiosoitteita, jotka eivät ole henkilösidonnaisia. Mm. 

puheenjohtaja@kyla.fi. Lisäksi, vaihtoehtona edelliselle, kunnille on esitetty että 

kylille annettaisiin sähköpostiosoite kunnan nimissä. Eli kylä@kunta.fi. 

 

Muutamissa kylissä on hyvinvointi- ja turvallisuustyön myötä rakennettu ns. 

tekstiviestilistoja, ainakin hallituksen väen kesken. Tämä helpottaa mahdollista 

”kriisiviestintää” poikkeusolojen sattuessa koska on olemassa jo valmiina 

suunnitelma miten tiedotus toimii. 
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7. KYLÄTOIMINNAN KÄSIKIRJA 

Kylätoiminnan käsikirja on ollut hankkeella ns. päätavoite, koska se on  

mm. tulosten lanseeraamisen kanava. 

 

Kylätoiminnan käsikirja muutettiin kansalaisen käsikirja nimiseksi, koska kaikki 

jotka käsikirjaa käyttivät, eivät ”tunnustautuneet” kylätoimijoiksi ja toiseksi, 

käsikirjassa on paljon asioita jotka koskettavat paljon muitakin kuin 

kylätoimijoita. 

 

Kansalaisen käsikirja on sähköinen tiedosto arjen hyvinvointia ja turvallisuutta 

käsittelevistä asioista. Käsikirjaan on tuotu tietoja jotka voivat auttaa ihmisiä, 

vauvasta vaariin, oman elämänsä hyvinvoinnin edistämisessä. Sivuja on linkitetty 

muiden luotettavien toimijoiden sivuille, jotta päivitykset pysyisivät ajan tasalla. 

 

Kansalaisen käsikirja löytyy sivuilta http://kansalaisenkasikirja.info. 

 

Kansalaisen käsikirja on sähköinen sivusto, jolle on kerätty tietoa ja linkkejä arjen 

eri tilanteisiin. Sivujen päätarkoitus on luoda yksi kokonaisuus, josta löytyy eväitä 

omaehtoiseen ja yhteisölliseen hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämiseen.  

Käsikirjan linkittämistä on tarjottu eri organisaatioille ja ainakin muutamat 

kunnat (Salla, Savukoski, Kemijärvi, Ivalo…) ovat käsikirja-bannerin ja linkin 

sivuilleen laittaneet. Lisäksi muutamat järjestöt ovat linkittäneet sivut omille 

sivuilleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kansalaisenkasikirja.info/
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Hankkeelle määritellyt määrälliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti(suluissa tavoitetila) : 

 

 Pilottikyliä, Lappi ja Koillismaa (10) 13 kpl 

 

 Pilottikuntia, Lappi ja Koillismaa,  (2)  4 kpl 

 

 Seminaarit    (2)  1  kpl 

 aloitusseminaari 2009 

 ”pienseminaarit”/turv.tilaisuudet         3 kpl 

 päätösseminaari 2012 (1) 0 kpl 

 

 Työpajat / workshopit 6 kpl 

 2 työpajaa / vuosi 

 Kylätilaisuudet, kohdattuja ihmisiä (400) 850 kpl   

 

 Kylätoiminnan käsikirja 

 http://kansalaisenkasikirja.info  (1)                        1 kpl 

 

Hankkeen yhteistyö 

Jo hankkeen alkuvaiheessa oli selvää, että hanke toimii yhtenä osana laajaa yhteistyöverkostoa 

joka Lapissa toimii. Parhaimmillaan maaseudun ja kylien elinvoimaisuuden edistämiseen ja arjen 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden asioiden suunnitteluun osallistui kymmenkunta hanketta ja useita 

eri toimijoita. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Yhteistyö Lapin Aluehallintoviraston ja sen hallinnoimien hankkeiden kanssa on ollut koko ajan 

hyvin tiivistä.  Hankehenkilöstö on osallistunut Aluehallintoviraston järjestämiin tilaisuuksiin ja 

http://kansalaisenkasikirja.info/
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työpajoihin sen lisäksi että vapaata keskustelua on käyty koko ajan. Myös Suomen punaisen ristin 

hankkeiden kanssa keskustelua on käyty arjen ja kylien asioita.  

Sekä Aluehallintoviraston että Punaisen ristin toimijat ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin 

tilaisuuksiin. 

 

Hyvästä yhteistyöstä Lapin Aluehallintoviraston kanssa poiki yhteistyön Rovaniemen 

Ammattikorkeakouluun.  RAMK:n Sosionomi koulutuslinjan oppilas SariaAnne Kaaretkoski keräsi 

hankkeen käyttöön tietoa työllistämisestä kyläyhdistyksen näkökulmasta. Tiedot on siirretty 

kansalaisen käsikirjaan. 

 

Läheinen yhteistyökumppani ja ”neuvonantaja” on ollut myös Sisäministeriö, ja siellä sisäisen 

turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen. Hän on osallistunut myös hankkeen 

ohjausryhmään.  Yhteistyössä SM:n sekä Lapin Avin ja SPR:n kanssa toteutettiin kolmen (3) 

turvallisuuspäivän sarja. Tilaisuudet pidettiin Arpelassa, Alaniemellä ja Kaamasessa. Tilaisuuksissa 

oli mukana myös pelastuslaitoksen edustajia.  

Pelastuslaitoksen kanssa on tehty yhteistyötä useissa kunnissa ja kylissä. 

 

Hankkeen aikana viriteltiin KAKOLA-yhteistyötä (Kainuun, Kollismaan ja Lapin hyvinvointi-ja 

turvallisuusyhteistyö). Yhteistyön teemana oli tuottaa tietoa Sisäministeriön, maakuntien ja 

kuntien ohjelmiin sekä mahdollisesti tehdä yhteistä hanketoimintaa. 

Kainuusta mukana oli maakunnallinen kylätoimija Kainuun Nuotta ry., joka on ollut Taatusti 

turvassa- huolehtiva kyläyhteisö hankkeen yhteistyökumppani. Hankkeen tuloksia ja 

toimintamalleja on viety Kainuun Nuotan toiminta-alueelle esim. osallistumalla Kainuun kylien 

koulutuspäiville. 

 

Hankeyhteistyötä tehtiin osallistumalla ja toimimalla facilitaattoreina Uusi Paikallisuus – 

hankkeen järjestämissä kansalaisraadeissa Kemijärvellä. Kansalaisraati on toimintamuoto, jonka 

avulla kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia pyritään lisäämään. Kansalaisraatilaiset kokoontuvat 

kolmena päivänä keskustelemaan valitusta aiheesta. Ensimmäisenä päivänä laaditaan 

kysymykset, jotka toisena päivänä esitetään paikalle kutsutuille asiantuntijoille, kolmantena 

päivänä laaditaan julkilausumat/parannusehdotukset jotka toimitetaan asiaa valmisteleville 

virkamiehille/tahoille.   Aiheina kansalaisraadeissa olivat a) kehitysvammaisten asema 

yhteiskunnassa ja b) tuulivoima kylien mahdollisuus. 

 

Hankeyhteistyötä tehtiin myös seuraavien hankkeiden / toimijoiden kanssa:  

Lapin Yliopisto (Arjen turvaa kylissä), Rovaniemen Ammattikorkea koulu (Matkailun turvallisuus), 

Suomen kylätoiminta (Kylä auttaa ja välittää kriisissä), Yläkemijoen Aluelautakunta (kyläpalvelut 

arjen turvaajana), Lappilaiset kylät ry. (Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä), Lapin Sosiaali-ja 

terveysturvayhdistys (Järjestöpankki), Koillismaan kylien kehittämishanke, Kipinää kylille hanke, 

Lisäksi hanke on järjestänyt/ käynyt yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tilaisuuksia 

kylissä/muualla.  Näitä on mm. Myötäle ry, MSL, alueen kunnat, Lapin liitto, Pohjois-

pohjanmaanliitto, 

 

Koska Taatusti turvassa- huolehtiva kyläyhteisö hanke oli ensimmäinen hanke jossa arjen 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden asiat olivat toiminnan osa-alueena, hankkeen toiminta ja tulokset 

kiinnostivat koko ajan ympäri Suomea.  Toimintamalleja on käyty esittelemässä Sisäministeriön 

järjestämissä turvallisuus- ja harva-alueiden seminaareissa, Oulun hyvinvointiseminaarissa, 
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Ristijärven kunnan turvallisuustyöryhmälle sekä Yli-Iin kunnan kylähankkeen Venetsialaiset- 

tilaisuudessa. 

 

7. Hankkeen muut tulokset 

Hankkeelle kirjoitettujen varsinaisten tulosten lisäksi on syntynyt seuraavia tuloksia: 

 

 Hämeenkylän rekisteröinti 

Hankkeeseen valittiin yhdeksi pilottikyläksi Karjalaisenniemi Posiolta. Kylässä pidetyssä 

tilaisuudessa todettiin, että kylä kuuluu muutaman muun kylän kanssa Hämeenkyläksi 

puhuteltuun kokonaisuuteen. Hämeenkylä on toiminut aikoinaan mm. maamiesseuran 

kautta, mutta varsinaista kylätoimintaa alueella ei ole ollut. Hankkeen myötävaikutuksella 

Hämeenkylän kyläyhdistys ry:lle laadittiin alustavat säännöt ja pidettiin tarvittavat 

kokoukset.  

Hämeenkylän kanssa tehtiin kylän hyvinvointi- ja turvallisuusesite, jolla kylälle voidaan 

esitellä työn tulokset. Esitettä on jaettu myös muille kuin varsinaisille kyläläisille. Mm. 

kylätilaisuuksissa vierailleille, kylän kakkosasukkaille sekä kunnan luottamus- ja 

virkamiehille. 

 Posion kyläneuvosto 

Hanke oli mukana Posion kyläneuvoston perustamiseen johtaneessa toiminnassa. 

Hankkeella tehtiin kunnan tarpeisiin hyvinvoinnin tsekkauslista. Kun Posiolle perustettiin 

kyläneuvosto, laitettiin kunnan toimesta hyvinvoinnin tsekkauslista ehdoksi kyläneuvoston 

jäsenyydelle. Kuitenkin niin, että listan täyttämisessä voidaan joustaa tarpeen mukaan. 

 

  

 Kylätapahtumien turvallisuussuunnitelma  

Kylissä järjestetään kylätapahtumia tietämättä, että tapahtumien järjestämistä sitoo 

lainsäädäntö. Hankkeella tehtiin kylien käyttöön turvallisuussuunnitelma, joka on 

mahdollista täyttää tulostettuna versiona, allekirjoittaa ja toimittaa viranomaisille. 

      http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Kyl%C3%A4tapahtumat  

  

 Oma huoneentaulu 

Jo hankkeen alkuvaiheilla tuli ilmi, että usein ei tiedetä oman kiinteistön oikeaa osoitetta 

eikä osata soittaa hätäpuhelua, tai ainakin pelätään sitä. Hankkeella kehitettiin ns. 

huoneentaulu jossa näkyy hätäpuhelun soitto-ohjeet + hätäpuhelun numero. 

Huoneentauluun kirjataan ylös kiinteistön osoite ja koordinaatit. Tauluun voi kirjoittaa 

myös muita tärkeitä puhelinnumeroita. 

Huoneentaulua on tehty useissa kylissä siten että kyläyhdistys on tuonut kylätilaisuuteen 

mukaan tietokoneen ja tulostimen missä huoneentauluja on tulostettu.   

 

 Varhaisen puuttumisen manifesti 

Varhaisen puuttumisen manifesti tehtiin työkaluksi yhteisöllisille toimijoille kuten 

yhdistyksille, kouluille ym.  Manifestilla tuodaan esille yhteisiä asioita joihin puuttumiseen 

voidaan kaikki vaikuttaa. Varhaisen puuttumisen manifesti pyrkii herättämään meitä 

huomamaan lähipiirissämme olevia ongelmatilanteita mahdollisimman varhain ja 

toimimaan avoimesti ja yhteistyössä näiden ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi.  

http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Kyl%C3%A4tapahtumat
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Jokainen yhteisö voi tehdä oman manifestinsa ja liittää siihen oman alueensa tärkeitä 

asioita. Manifestista on asuinyhteisöille tehty malli, jota voidaan hyödyntää tehtäessä 

omaa varhaisen puuttumisen manifestia.  

http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Varhaisen_puuttumisen_manifesti   

 Kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman teko opas, sähköinen 

Koska kylällä tapahtuva hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelu on ainakin terminä uusi, 

on suunnitelmien tekemistä helpottamiseksi tehty opas. Opas ohjeistaa toimintamalleja 

joiden mukaan suunnitelma / tsekkauslista on helppo tehdä. Toimintamallit on testattu 

hankkeella.  

 

 

 

 

8. Julkisuus ja tiedottaminen 

Hanke on pyrkinyt alusta alkaen mahdollisimman avoimeen tiedottamiseen toimistaan ja 

tuloksistaan. Hanketiedotusta on tehty hankkeen kotisivuilla  www.kylatoiminnantuki.fi sekä 

hankkeen facebook-sivuilla.   Sivuilla on yli 130 tykkääjää, mikä tarkoittaa sitä, että hanketiedotus 

ja muu arjen hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvä tiedotus/uutisointi on levinnyt laajasti ympäri 

hankealuetta. 

Hankkeen aikana on pyritty ”vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen” arjen hyvinvoinnin ja 

turvallisuuden puolesta kirjoittamalla kolumneja ja yleisön osasto kirjoituksia. `Lisäksi on pidetty 

koillismaan kylien yhteistä sivustoa www.koillismaankylat.fi. 

 

Yleisesti ottaen lehtiin tarjottu materiaali ja jutut, menivät hyvin läpi. Eroja on kuitenkin 

huomattavasti Koillismaan ja Lapin osalta. Koillismaan puolella julkaistiin kaikki lähetetty 

materiaali, ja esim. Radio Kajaus teki lähes kuukausittain juttua hankkeen etenemisestä. 

Pilottitiedotteilla on informoitu hankkeen pilottikyliä ja yhteistyötahoja hankkeessa ajankohtaisista 

asioista.  

 

Lehtijutut liittyen hankkeeseen       30 kpl 

Kolumnit, alakertakirjoitukset ym.       25 kpl 

Radiouutisointi        17 kpl 

Radiohaastattelut                             12 kpl 

Televisio           1 kpl 

Esitteet          3 kpl 

Pilottitiedotteet                            10 kpl 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Varhaisen_puuttumisen_manifesti
http://www.kylatoiminnantuki.fi/
https://www.facebook.com/pages/Taatusti-turvassa-huolehtiva-kyl%C3%A4yhteis%C3%B6/174878719201496?ref=ts&fref=ts
http://www.koillismaankylat.fi/
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9. Toimenpide-esitykset 

Hankkeen aikana todettiin, että kylän ja siellä olevien ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta voidaan 

edistää hyvin pienillä teoilla ja toimilla.  

Tähän osioon on kirjattu asioita, joiden edistämistä toivomme kyläihmisiltä, kunnan päättäjiltä, 

maakunnallisilta toimijoilta, rahoittajilta ja lainlaatijoilta. Toimenpide-esitykset mukailevat hyvinvoinnin- 

ja turvallisuuden tsekkauslistan järjestystä.  

 

 

TOIMENPIDE- EHDOTUS VASTUU Huomioitavaa 

Palovaroittimien patterien 

tarkastus/vaihto nuohoojan 

vuosikäynnin yhteydessä niin, 

että nuohoojalla on mukanaan 

myytäviä paristoja.   

 

Kansalaiset, 

Pelastustoimi, 

kyläyhdistykset 

Yrittäjät ja kyläyhdistys voivat 

neuvotella mm. sen, että kyläyhdistys 

voi kustantaa ikäihmisten 

palovaroittimet paristot. 

Tsekkauslistan käyttöön otto Kunnat, 

kylät 

Tsekkauslista on palveluiden 

kartoituksen työväline, jossa 

huomioidaan elinkaariajattelun pohjalta 

kylien palveluiden tarve. Se on hyvä 

työkalu mm. kuntien 

turvallisuussuunnitteluun. Tärkeää on 

sen vuosittainen / säännöllinen 

uudelleen tarkastelu eli päivittäminen 

Kylän puhelinluettelon 

laatiminen ja sen esille 

laittaminen julkisiin tiloihin 

(mikäli kylällä on). 

 

Kyläyhdistykset Puhelinluetteloon voidaan merkitä myös 

olennaisia palvelun tuottajia kylällä. 

Esim. lista lumitöiden tekijöistä. 

 

Jokaiseen kiinteistöön (myös 

loma-asunnoille) huoneentaulu, 

josta näkyy tärkeät 

puhelinnumerot, ohjeet 

hätätilanteessa toimimiseen 

sekä asunnon tarkka osoite ja 

koordinaatit 

Kiinteistön omistaja 

Kyläyhdistykset, 

muut järjestöt 

Kyläyhdistykset voivat pitää tilaisuuksia, 

jossa huoneentauluja tulostetaan ja 

etsitään koordinaatteja.  Yksi malli 

löytyy www.112.fi sivuilta 

 

 

 

Kyläyhdistykset ja järjestöt tulisi 

saada mukaan 

välityömarkkinoiden ja 

työttömyyden haittojen 

vähentämiseen.  

 

Valtio, 

kunnat,  

kylät,  

järjestöt  

Tämän toteuttaminen vaatii yleisellä 

tasolla tehtäviä toimenpiteitä: 

tulisi tarkentaa määritelmää minkä 

tyyppiset työt kuuluvat 

välityömarkkinoihin. Esimerkiksi kylä- ja 

järjestötapahtumat, fyysistä ja 

psyykkistä hyvinvointia edistävät 

(tsekkauslistalla kohdat 4) liikunta, 6) 

henkinen hyvinvointi, 7) varhainen 

puuttuminen, 8) varhainen puuttuminen 

ja 9) kansalaistaidot.  

Eli periaatteena tulisi olla, että kaikille 

http://www.112.fi/
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työttömille tulisi löytää 

välityömarkkinatyö kunnes he 

työllistyvät vapailla markkinoilla. 

 

Kuntien hyvinvointi- ja 

turvallisuussuunnitelmien 

tekoon tulisi kutsua mukaan 

kylien edustaja.   

Aluehallintovirasto, 

Kunnat,  

Kyläneuvostot, 

Kylät 

Kun Aluehallintovirasto edellyttää 

kuntien turvallisuussuunnitelmien 

tekemistä, tulisi edellyttää myös 

ryhmissä kyläedustus. Yhteisen 

kyläedustajan voi määritellä 

kyläneuvosto. 

 

Naapuriavun 

mahdollistaminen ilman 

lainsäädännöllisiä esteitä/ 

seuraamuksia.  

 

Valtio Valtion tulee edistää mahdollisuutta 

tehdä pieniä aputöitä (myös palkallisia) 

työttömyyskorvausta menettämättä. 

Kuukausittain tulisi saada ansaita esim. 

300 euroa ilman seuraamuksia. 

 

Kylien kokoontumispaikkojen 

turvaaminen. 

 

 

Kunnat,  

kylät 

Kylän ja kunnan yksi tärkeimmistä 

yhteistyötehtävistä on huolehtia siitä, 

että kyläläisillä on yhteinen 

kokoontumispaikka. 

 

Kyläkonttorien tai muiden 

palvelupisteiden 

turvaaminen / perustaminen 

kylille ja/tai kyläaluille 

 

 

 

Valtio,  

kunnat 

Kyläkonttoreiden perustaminen on 

kokonaisvaltaisesti 

kustannustehokkaampaa kuin 

asiakkaiden kuljettaminen palveluiden 

luo. Lisäksi konttorit luovat 

yhteisöllisyyttä ja arjen turvallisuutta. 

Myös taajamat voivat tarvita ko. 

palvelupisteitä 

 

Kylätoimintamallisen 

toiminnan vieminen 

asukasyhdistyksiin  

 

Asukasyhdistykset 

Kunnat 

Kylätoiminta on saanut aikaan hyviä 

toimintamalleja koska kylätoiminnan 

vahvuus on siinä, että kyläläiset 

tuntevat toisensa. Kaupungeissa 

pienelläkin alueella asuvat ihmiset eivät 

välttämättä tunne toisiansa. Tämä luo 

turvattomuutta ja oman alueen 

kehittäminen ei onnistu helposti 

Kylätoimintamallisen toiminnan 

vieminen asukasyhdistyksiin edesauttaa 

mm. naapuriavun ja muun 

yhteisöllisyyden edistämistä. 

Hyvinvointi- ja 

turvallisuussuunnitelmalla lisää 

toimintarahaa 

Kunta, kylä Kylien suunnitelmallisuutta voidaan 

edistää antamalla porkkana 

suunnitelmien tekemisestä. Esim. 

toimintarahan lisäys 
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Kuntiin perustetaan laaja-

alaisia hyvinvointilautakuntia 

Kunnat Nykyisin kunnissa on pääsääntöisesti, 

hyvin yksityiskohtaisesti lailla ja 

asetuksilla kunnille säädettävien 

tehtävien hoitamiseen keskittyviä 

lautakuntia (kuten sosiaali-, terveys- ja 

koulutuslautakunta). Jotta hyvinvoinnin 

ennaltaehkäisevä työ saadaan 

kehittymään, on kuntien siirryttävä 

laaja-alaisempiin 

hyvinvointilautakuntiin. Se edistäisi 

myös keskusteluyhteyden saamista 

kylien ja järjestöjen kanssa, ottaa 

käyttöön uusia toimintatapoja. 

 

Viestinnän edistäminen 

 

 

 

 

Kunnat, 

kylät 

Jotta viesti kulkisi katkeamatta eri 

yhteisöjen välillä, tulisi kylien muodostaa 

itselleen sähköpostiosoite niin, ettei se 

ole kenenkään henkilökohtainen osoite. 

Osoite voi olla esimerkiksi  

kyla@osoite.fi tai jos kunnat lähtevät 

mukaan osoitteiden muokkaukseen, 

osoite voi olla kyla@kunta.fi 

Kylävaste  järjestelmän 

luominen 

Kylät, 

järjestöt, ¨ 

kunta, 

pelastustoimi 

Kyliin tulee perustaa kyläkohtaisia 

toimijaryhmiä, jotka ovat tarvittaessa 

onnettomuus- ja kriisitilanteessa 

paikalla ennen viranomaisia. 

Kylävasteen etu siinä, että ryhmä 

muodostuu tutuista ihmisistä, 

naapureista, joilla on olemassa ns. 

”hiljainen tieto” kylän ihmisistä ja 

toimintatavoista. 

 

 

10. Arviointia Hankkeen onnistumisesta 

 

Väliraportointia: 

Hankkeelle tehtiin väliarviointia syksyllä 2010. Arvioinnissa lähettiin kysely webropol- sivuston 

kautta kaikille hankkeessa mukana olleille kylille, kunnille sekä muille toimijoille. Kaiken kaikkiaan 

kyselyitä lähetettiin 25 kpl, joista takaisin palautui 16. Vastausprosentti oli siis 64 %. 

Vastausprosenttia tärkeämpää oli se, että vastaajat olivat monipuolisesti käsitelleet kysyttäviä 

asioita. 

Kysymyslomakkeita lähti seuraaville kohderyhmille (suluissa kohderyhmän vastausprosentti): 

 Pelastusviranomainen   6,3 % 

 Kuntaviranomainen  50   % 

 Kyläläinen  18.8 % 

 Järjestöihminen  18,8 % 

 Yksittäinen ihminen   0   % 

mailto:kyla@osoite.fi
mailto:kyla@kunta.fi
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 Muu viranomainen   0   % 

 Muu   6,3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kyselyssä kysyttiin pääasiassa Taatusti turvassa- huolehtiva kyläyhteisö hankkeen tuloksista, 

yhteistyöstä ja muiden toimijoiden toiveista hanketta kohtaan.  Vastaajista 91.7 % oli sitä 

mieltä että hanke tavoitteista turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien toimintamallien 

vakiinnuttaminen ja niiden työn tukeminen on onnistunut.  Kaikki vastaajat olivat sitä 

mieltä että hankkeiden tavoiteasettelu on ollut kohdillaan ja siitä on hyötyä kaikille 

toimijoille. 

 

  Kyselyssä hankkeen toimenpiteistä esille nousivat plussana (+) seuraavat asiat: 

 

Kylätoimija:  ”Olemme saaneet hankkeelta ohjausta kokonaisvaltaisen 

kyläkartoituksen tekemiseen asukkaiden, toimijoiden, 

vapaaehtoistoimijoiden, yhdistysten ja kylän erityispiirteiden osalta. 

Olemme hankkeen kautta oppineet tunnistamaan kylän ns. 

kipupisteet ja olemme pystyneet seulomaan olennaiset asiat mitkä 

pitää olla kunnossa ennen kuin kyläläisten arjen turvallisuus toteutuu 

käytännössä. Olemme pystyneet järjestämään vapaaehtoispalveluja, 

jotka ovat kaikkien kyläläisten ulottuvilla. Palveluja on järjestetty 

etupäässä vanhuksille, lapsille ja nuorille, jonkin verran myös 

työikäisille. Kuitenkin hankkeen aikana on tullut selväksi se, että arjen 

turvaa tuovia palveluita tarvitsevat eniten työelämän ulkopuolella 

olevat. Hanke on ollut erinomainen työkalu apua tarvitsevien 

kyläläisten arjen sujumisen kehittämisessä. Hankkeen tuloksena 

voidaan myös nähdä itseohjautunutta toimintaa, jossa muutamat 

kyläläiset ovat alkaneet toimia itsenäisesti mm. vanhusten 

auttamistyössä. Jatkossa voisimme pitää yhteisen kyläillan, jossa 

kyläläiset itse voisivat kommentoida jo tehtyjä asioita ja antaa 
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lisäideoita toimintaan. Kylällä tapahtuvalle työlle antaa merkittävästi 

lisäarvoa se, että saamme olla hankkeen pilottikylänä.” 

 

  Viranomainen: ” Käytännön tietoa kylien turvallisuusteemaan liittyen. Tämän 

hankkeen toiminnan kautta on paremmin nähty ne uhkat ja 

puutteet, joita tänä aikana viranomaisen on otettava huomioon 

miettiessään oman alueensa asukkaiden turvallisuusuhkia ja niiden 

torjumista.” 

 

  Pelastusviranomainen: 

   ”Kylien kehittämistä edelleen. Kehitystä vaatii kylän asukkaiden arjen 

turvallisuus. Vieläkin kylän ikäihmiset tuntevat olonsa turvattomaksi. 

Minusta pitäisi kehittää jokin toimintamalli jolla mahdollistettaisiin 

henkilökohtainen käytännön apu ikäihmisille kotiin. Yksinäisyys on 

myös suuri haaste” 

 

  

 Hankkeen toimenpiteissä esille nousivat miinuksena (-) seuraavat asiat: 

 

  Kuntaviranomainen ” Hankkeesta on tiedotettu kovin vähän. Kytkentä kunnalliseen 

turvallisuussuunnittelutyöhönkin näyttää hämärältä” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä arviointia  

Kun Taatusti turvassa- huolehtiva kyläyhteisö hanke alkoi, oli alettu puhua kylien ja 

järjestöjen turvallisuustyöstä ja niiden suunnitelmien tuomisesta kyläsuunnitteluun.  

Puhuttiin kuinka kylät tulisi saada mukaan kuntien työhön. Lapissa oli alkanut 

laajamittainen ja uudenlainen työ hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Mukana oli 

järjestöjen, kuntien ja viranomaisten edustajia ja synergiaetu väistämätön.  

 

Kuitenkin kylissä tällainen laaja-alainen tarkastelukanta oli ihan uutta ja sen 

ymmärtäminen oli vaikeaa. Usein ensimmäinen kommentti oli ”mitä me tästä 

hyödymme?”.  Joissakin kylissä oli helppo esittää hyötynäkökohdat, jos kunta on ollut 

aktiivisesti mukana suunnitelmien tekemisessä ja pyrkii huomioimaan kyliltä tulleet 

esitykset toiminnan ja talouden suunnitelmassansa.  

 

Laaja-alainen katsanto hyvinvoinnin – ja turvallisuuden asioihin puuttuu niin kyliltä kuin 

kunniltakin.  Monesti kuulee sanottavan, että kylät jotka eivät tee hanketoiminta tai tuota 

Kemijärvi, Isokylä.   Kuva: Maria Kiviniemi 
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palveluita ovat ns. pelleryhmiä, mutta ihmisen hyvinvoinnin edistäjänä ja ennen kaikkea 

sairauksien, syrjäytymisen ym. ennaltaehkäisevänä toimintana se on erittäin tarpeellista ja 

hyödyllistä.  Tämän ymmärtäminen tuntuu olevan vaikeaa.  

Kuntien ongelma on se, että siellä luotetaan liikaa tilastotietoon. Tämä ei kuitenkaan ole 

usein lähelläkään sitä oikeaa arkea ja eikä kuvaa ihmisten tuntoja siitä missä mennään. Jos 

tilastoiden merkitys vähenisi ja tilalle haluttaisiin oikeaa tietoa, tietoa mikä tulee suoraan 

ihmisiltä, auttaisi se kylätoiminnan roolin selkeyttämistä monessakin suhteessa.  

 

Suurimpana ongelmana hankkeen toteutuksessa lienee kuitenkin se, että kylien ja kuntien 

mukaan saaminen vie aikaa. Varsinkin kun on kyse ihan uudesta asiasta, 

muutosvastarintaa koetaan aina.  

 

Hankkeen alkaessa oli päivän selvää, että sitä tehdään yhteistyössä muiden alueen kylille 

suuntautuvien hankkeiden kanssa.  TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö 

hankkeen kanssa alkoi useita muita kylähankkeita ja heidän kanssaan yhteistyössä 

kierrettiin kylissä kertomassa mitä voimme tarjota. TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva 

kyläyhteisö hankkeen toimintamalli perustui pilottikylien kanssa tehtävään toimintaan ja 

työkalujen testaamiseen ja perustyö tehtiin kylillä, joten alkuvaiheen jälkeen pilottikylissä 

kuljettiin kylien ehdoilla heidän tarpeidensa mukaan. 

 

 

 Aikaresurssin arviointia 

Vaikka hankkeen toimiaika oli varsin pitkä, lähes 3,5 vuotta, aika loppui kesken.  Uuden 

ajattelutavan ja toimintamallin lanseeraaminen kentälle vie aikansa.  Monet aikataulua 

”haitanneet” asiat eivät johtuneet niinkään hankkeesta vaan siitä että toimitaan a) 

vapaaehtoistoimijoiden ja b) kuntien budjettivuosien kanssa.  

 

Yhteistyö vapaaehtoistoimijoiden kanssa perustuu aina siihen, että töitä tehdään silloin kun 

heille sopii. Huomioitava on Joulu, pääsiäinen, juhannus, hiihtolomat, marjastus, sienestys, 

hirvestys, linnustus… eli lähtökohtaisesti kylät, joissa on aktiivisia ihmisiä toimijoina, on 

myös paljon ns. luppoaikaa jolloin hanketyö ns. polkee paikallaan. 

 

Kuntien kanssa yhteistyö onnistuu silloin kun työntekijät eivät ole lomilla, heitä ei 

budjettityö pidä kiireisenä, ei ole presidentin-, eduskunnan tai kunnanvaltuustovaaleja tai 

muuta oman varsinaisen työn tuomia kiireitä. 

 

 

 Taloudellisten resurssien arviointia 

Hankkeelle suunniteltu budjetti oli realistinen. Hankkeen aikana tehtiin yksi (1) 

muutoshakemus, jotta saatiin siirrettyä palkkarahoja vuoden 2012- 2013 puolelle. Tämä 

johtui siitä, että hanke pääsi aikoinaan alkamaan vuoden suunniteltua myöhemmin. 

 

  

Työntekijäresurssien arviointia 

Hankkeelle palkattiin kolme (3) täysiaikaista työntekijää, kaksi (2) Lappiin ja yksi (1) 

Koillismaalle. Hankealueena tämä on laaja alue ja henkilöstöresurssit olivat sopivat.  
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 Ohjausryhmän arviointia hankkeesta  

Ohjausryhmän mielestä hanke on tuonut esille viranomaistyön lisäksi myös arjen 

turvallisuuden asioita kyläläisten näkökulmasta ja luonut niiden 

toteuttamiseen/parantamiseen hyviä työkaluja. Hanke on edesauttanut lähidemokratian 

etenemistä ja se on lisäarvo paikallistoimijoille. Hankkeessa oli alkujaan selkeät tavoitteet ja 

ne ovat toteutuneet hyvin ja erittäin hyvästi dokumentoidut.  

Jalkautumalla ruohonjuuritasolle tulokset ovat olleet hyviä ja edelleen käytettäviä.  

 

Ohjausryhmä toivoi, että hankkeen tulokset jäävät elämään ja ne saadaan osaksi kuntien ja 

kylien toimintaa. 

 

Yleinen johtopäätös hankkeesta 

 Projektityöntekijät: 

Taatusti turvassa huolehtiva kyläyhteisö hankkeen viehättävyys oli sen haasteellisuus. Kun 

lähdetään viemään kylille ihan uutta asiaa, on sen kanssa mietittävä toimintatavat ihan uudella 

lailla. On mietittävä miten saadaan työ vietyä lävitse nostattamatta hirveästi vastarintaa.   

Kolmen vuoden aikana saatiin paljon aikaan myös tienraivausta, jotta nyt alkavilla uusilla 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvillä hankkeilla on helpompi päästä kentälle ja mahdollisesti 

myös työnsyrjään paremmin kiinni.  

 

Laajalla yhteistyöllä tehtyä toimintaa kannattaa vaalia kaikin keinoin. Toivottavasti jatkossakin on 

maakunnassa olemassa resursseja siihen, että hankeyhteistyölle on olemassa sateenvarjo hanke 

tai organisaatio. Synergiaetu, joka hanke- ja organisaatioyhteistyöllä saavutetaan, edistää 

toiminnan kehittymistä niin maakunnallisella kuin valtakunnallisella tasolla. 

 

Jatkossa kun uusia hankkeita tehdään, tulisi pyrkiä siihen että hankkeet toteuttavat kylillä 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokonaisnäkemystä. Toimintamalleja on olemassa paljon, ja niiden 

soveltaminen juurruttaminen tavalla tai toisella kentälle on tärkeää. Työkaluna tsekkauslista on 

tässä työssä hyvä, sillä siitä on helppo katsoa mitä osa-aluetta kylien hyvinvoinnista ja 

turvallisuudesta hanke toteuttaa. 

Valtakunnallinen huomio Lapin hankkeita kohtaan on luonut toimintaympäristön jolla on halu 

tehdä asioita malliksi muille. Tulee kuitenkin muistaa että kentältä nousevat asiat ovat heille 

tärkeitä, eikä niitä tule aliarvioida eikä ohjailla viranomaisten puolesta. Kylät ovat erilaisia ja 

ongelmat ovat erilaisia, joten kylien asiat eivät ole aina vertailukelpoisia eikä välttämättä 

ulkopuolisten tiedossakaan.  

Suomi pitäisi jakaa kansalaistoiminta-alueisiin, jotka muodostuvat kylistä ja kaupunosa-

yhdistyksistä, silloin toiminta olisi kokemustiedon ja kansalaistarvelähtöistä. Silloin toiminta 

kohdistuisi suoraan sinne missä ongelmia on. 

 

 

Ohjausryhmä on hyväksynyt loppuraportin 1.3.2013 


