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HANKKEEN PERUSTIEDOT
Nimi:
Toteuttaja:
Toteutusaika:
Hankenumero:
Ohjelma:
Toimintaryhmä:

Kylävoimaa, Keuruun kylätoiminnan kehittämishanke
Keuruun kaupunki, maaseutuhallinto
1.6.2012-31.10.2014
17848
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013
Vesuri-ryhmä ry

Yleiskuvaus:

Projektin tarkoituksena on turvata Keuruun alueen elinvoimaisuutta sekä kehittää kylien
toimintaedellytyksiä ja viihtyisyyttä yhteistyössä kylien yhdistysten kanssa.
Kylävoimaa hankkeen projektipäällikön tehtävään jätti määräaikaan 11.6.2012 mennessä hakemuksensa
28 henkilöä. Hakijoista kuusi haastateltiin 15.6. hankkeen ohjausryhmän ja hanketta valmistelleen
ryhmän toimesta.
Varsinainen hanketyö käynnistyi 3.9.2012, jolloin tehtävään valittu Kirsi Heiskanen allekirjoitti
työsopimuksen.
Raportissa projektivuosi on jaettu kevääseen ja syksyyn. Projektisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä
kuvataan puolivuotiskausittain tulostavoitekohtaisesti (4 kpl).
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RAPORTTI
HANKKEEN TAVOITTEET
ONNISTUNEEN PROJEKTIN TUOMAT HYÖDYT KEURUUN ALUEELLE PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ

-

kylien asukasmäärien säilyminen ja kasvu
elinympäristön viihtyisyys paranee
tuki kylien kehittämiseen
osto- ja työvoimaa yrityksille
seudullinen imago kohenee
alueen elinvoima säilyy ja kehittyy
päättäjät saavat ajantasaista tietoa kylien tilanteesta
kylätoiminta aktivoituu ja toimijoiden määrä kasvaa.

KYLÄVOIMAA-HANKKEEN TOTEUTUSAJAN (2012-2014) TULOSTAVOITTEET

1.
2.
3.
4.

Keuruun kaupungin päätöksenteossa noudatetaan yhteisesti laadittua kylien kehittämisohjelmaa
Kylillä olevat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja tukevat kylän elinvoimaisuutta
Kylillä on toimivat tietoliikenneyhteydet, kunnossa oleva tiestö ja siistit tienvarsinäkymät; jotka
tukevat alueen myönteistä imagoa
Elinympäristö kylillä on muuttunut puhtaammaksi, turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi
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TOIMENPITEET
TULOSTAVOITE 1: Keuruun kaupungin päätöksenteossa noudatetaan yhteisesti laadittua kylien
kehittämisohjelmaa
SYKSY 2012
Projektin toteuttamiseen liittyvä kyläkohtainen suunnittelu aloitettiin yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa
syyskuussa, jatkuen aina joulukuulle 2012. Projektipäällikkö vieraili kyläyhdistysten luona ja tapasi
kyläläisiä ensimmäistä kertaa:
-

28.09. Riiho, Kännikota, Vaissilantie
02.10. Etelä-Keuruu, Pohjoislahden ala-aste, Koskenpääntie
12.10. Koillis-Keuruun HAKA (Huttula, Asunta, Kaleton, Ampiala), Hautala, Viitamäentie
24.10. Jukojärvi, Seurantalo Veikkola
07.11. Haapamäki, Cafe Raija, Pihlajavedentie
13.11. Liesjärvi, Kylätalo, Korkatintie
30.11. Karimo, Karansalmen kylätalo, Ähtärintie

Iltojen aikana kartoitettiin kylien nykytilaa, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita mm. seuraavasti:
-

minkälaista toimintaa kylällä on ja ketkä/kuinka paljon toimintaan osallistutaan; aktiivisuus
kylätoiminnan suunnitelmallisuus ja varainhankinta, tapahtumat ja yhteistyö
kyläympäristön siisteys, kylän imago
minkälaista yritystoimintaa tai palveluita kylällä on
onko olemassa kyläsuunnitelma, ja jos on, koska päivitetty viimeksi
miten kylällä viestitään sisäisesti ja ulospäin
mikä on parasta omalla kylällä, vahvuudet ja mahdollisuudet
omaa kylää eniten haittaavat ongelmat tai olemassa olevat kehittämisen tarpeet: tietoliikenne,
kylätiestön kunto, puhelinten kuuluvuus ja television näkyvyys, vesistöjen kunto, jätehuollon
toimivuus ja roskaaminen, turvallisuus; myrskyt ja pedot

Pohdittiin, miten hankkeen yhteydessä voidaan edistää hyviä toimintamalleja ja toisaalta kehittää niitä
toimintatapoja, jotka kehittämistä kaipaavat. Vierailuista kirjoitettiin muistiot, joita hyödynnetään
projektin aikana kyläkohtaisessa työskentelyssä, hyvien toimintatapojen monistamisessa kylältä toiselle ja
uusien kotisivujen laatimisessa.
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Projektityöharjoittelija Liisa Miettinen kartoitti harjoittelutyönään ajalla loka-joulukuussa 2012 vireitä ja
aktiivisesti toimivia kotimaan kyliä, mitä on tehty ja miten on tehty; mahdollisiksi opintomatkakohteiksi
keväällä 2013 hyviksi havaittujen toimintamallien löytämistä ajatellen.
Kehittämisohjelman laadinta päätettiin aloittaa projektisuunnitelman aikataulusta poiketen vuoden 2013
keväällä Kyläkyselyn ja Keuruu 2017 Kunta- ja palvelustrategian valmistuttua.
KEVÄT 2013
Keuruun 2017 kunta- ja palvelustrategia jaettiin alkukeväästä 2013 ohjausryhmän ja projektiryhmän
luettavaksi; kyliä ja haja-asutusalueita koskevat kirjaukset halutaan huomioida kehittämisohjelman
laatimisessa sekä Kylävoimaa-projektityössä kautta linjan.
YTM, maaseudun kehittämistä opiskellut ja aiheesta gradun kirjoittanut Kivijärven kyläläinen, Riikka Jokinen
otettiin työkokeiluun Kylävoimaa-projektiin helmikuussa 2013. Hänen tehtäväkseen määriteltiin
kyläsuunnitelmien ja kehittämisohjelman laatimistyöhön sekä kyläiltoihin osallistuminen. Kevään
työkokeilusta ei koitunut kustannuksia hankkeelle ja hanketyössä päästiin "leveällä kärjellä" vauhdikkaasti
eteenpäin heti kevään alkupäivinä. Toukokuun 16. päivä pidetyssä kokouksessa ohjausryhmä päätti, että
Riikka palkattaisiin työsuhteeseen Kylävoimaa-projektiin työkokeilun päätyttyä syksyllä. Kustannusarviossa
oli toisen henkilön palkkaukseen varattu 8.000 € neljälle kuukauden ajaksi ja näin ollen Riikan työ
projektissa jatkuisi helmikuun 2014 puolelle saakka. Hän keskittyisi jo aiemmin keväällä 2013 määriteltyjen
tehtävien eteenpäin viemiseen sekä muuhun tarvittavaan projektityöhön.

Kehittämisohjelman laatimiseen osallistuvaan työryhmään nimettiin keväällä kahdeksalta Keuruun kylältä
yhteensä 16 edustajaa. Mukana ovat: Etelä-Keuruu, Haapamäki, Jukojärvi, Riiho, Koillis-Keuruun HAKA,
Pihlajavesi , Karimo ja Liesjärvi. Kehittämisohjelman laatimisen aloitustyöpaja pidettiin lauantaina
11.5.2013. Päivä toimi luontevana jatkona huhti-toukokuussa kahdeksalla kylällä järjestetyille Kyläelämäänkyläsuunnitteluilloille, joiden sisällöistä nousevista aiheista kylien kehittämisohjelma lopulta rakentuu.
Aloituspäivään oli kutsuttu luottamushenkilöitä mm. kunnanvaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajat.
Keuruun kaupunginjohtaja Timo Louna sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n kehittämisjohtaja Nea
Kontoniemi osallistuivat päivään myös. Kaupunginjohtajalta saatiin ohjeita sekä kontaktitietoa, kuinka
menetellä monissa kyliä koskevissa asioissa kunnan näkökulmasta.
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Kevään aikana laadittiin kahdeksan kyläyhdistyksen allekirjoittama aloite Keuruun kaupungille EUrahoitteisten hankkeiden välirahoitus -mallin käyttöönotosta Keuruulla. Aloite käsiteltiin
kaupunginhallituksen kokouksessa kesäkuun puolella ja välirahoituksen harkinnanvarainen lainoitus
hyväksyttiin otettavaksi käyttöön 1 % korolla. Aloitteen läpimeno oli osoitus kyläyhdistysten yhteistyön
painoarvosta kunnan ja kylien välisessä toiminnassa.
Ks. myös TULOSTAVOITE 2 puitteissa tehdyt toimenpiteet (mm. kysely kyläläisille, kyselyn vastausraportti ja
Kyläelämään-kyläsuunnitteluillat), joka voidaan huomioida TULOSTAVOITE 1 kohdassa.

SYKSY 2013
Jatkettiin Kehittämisohjelman laadintaa. Hankkeessa keväällä työkokeilussa työskennellyt YTM Riikka
Jokinen sai pidempiaikaisen työpaikan toisessa paikassa kesälomilta palaamisen jälkeen. Kylävoimaahankkeeseen päätettiin pikaisesti etsiä sopiva henkilö kirjoittamaan kylien kehittämisohjelmaa.
Osaamisvaatimuksena henkilöllä oli vahva paikallistuntemus (kyläläisen ja Keuruun asukkaan näkökulma),
Kylävoimaa-projektin tunteminen sekä kokemus vastaavan asiatekstin luomisesta. Tehtävään palkattiin
joulu-tammikuun määräajaksi projektipäällikön valitsemana projektiryhmän jäsen ja kyläläinen Riitta
Pellinen. Riitta jatkoi heti joulukuun alusta kehittämisohjelman täydentämistä ja jäsentämistä. Ohjelman oli
tarkoitus valmistua vuoden 2014 alussa.

Syksyllä 2013 keskusteltiin vilkkaasti siitä, miten Kylien kehittämisohjelmaan kirjattujen käytännön
toimenpiteiden etenemistä seurataan ja tuetaan. Kuka, ketkä tai mikä osapuoli huolehtii siitä, että
ohjelma toteutuu suunnitellusti? Vastuuosapuolet olisi nimettävä ennen Kylävoimaa-hankkeen
päättymistä.
Syksyn aikana ohjausryhmä pohti vaihtoehtoja, joilla kylien yhteisiä asioita voitaisiin tarvittaessa viedä
jäntevästi eteenpäin. Mahdollisiksi vaihtoehdoiksi nimettiin esimerkiksi Keuruun kylien yhteinen
kattojärjestö Keuruun Kylät ry tai uusi hanke uudella ohjelmasisällöllä vuonna 2015. Liesjärven, Karimon,
Haapamäen, Riihon, Etelä-Keuruun ja Jukojärven kyläyhdistysten edustajat olivat marraskuussa pidetyssä
kokouksessa myönteisellä kannalla yhteisen yhdistyksen perustamisajatusta kohtaan. Koillis-Keuruun HAKA
pohti yhdistyksen hyötynäkökulmaa, eikä ollut enempää puolesta kuin vastaankaan.
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Yleisiä kommentteja yhteisen yhdistyksen mahdolliseen perustamiseen ja toimintaan liittyen
-

toiminnan pitää olla kylien välistä ja kaupungin sekä kylien välistä
on linkkinä päätöksenteon suuntaan
myös ”hiljaisemmatkin” kylät otettaisiin mukaan
on yhteisten juttujen yhdistäjä ja edistäjä
tehtävänä on muistuttaa siitä, että kylät ovat olemassa
lähidemokratia nostaa päätään, kylien yhdistysten merkitys on kasvava
ei tarkoita rahan kerjäämistä/syytämistä kaupungilta kyliin, vaan mm. pohdintaa minkälaisilla
yhdessä tehdyillä ratkaisuilla tuotettaisiin halvempia palveluita
hyvinä taloudellisina kausina myös rahan saanti kaupungilta tulee kysymykseen

Kaikki ohjausryhmän edustajat olivat uuden kylien kehittämishankkeen kannalla. Kehittämisohjelman
sisällöstä ja kyläilloissa oli noussut esille uusia hankeaihioita, liittyen uusien asukkaiden hankintaan, vapaaajan ja matkailijoiden huomioimiseen sekä yritystoiminnan ja elinkeinojen tukemiseen kylissä.
Toimenpiteiksi oli nähty muun muassa markkinoinnin tehostaminen tiedottamisen ja viestinnän keinoin
sekä verkostojen luominen ja erilaisten toimintaa tukevien koulutusten tarjoaminen.
Kehittämisohjelman sisältöön sekä kunnan ja kylien väliseen yhteistyöhön liittyen tehtiin opintomatka
Tammelaan, Suomen kylämyönteisimpään kuntaan 2013 perjantaina 22.11.2013. Mukaan oli kutsuttu
kaupunginjohtaja, luottamushenkilöpuolen puheenjohtajat sekä kyläaktiivit (kyläyhdistysten ja
kehittämisohjelman työryhmän jäsenet). Tammelan kunnanjohtajalta ja päättäjiltä sekä Tammelan kylien
edustajilta oppia kävi ottamassa 20 keuruulaista kyläaktiivia. Opintomatkaa pidettiin anniltaan hyvänä ja
erittäin hyödyllisenä; katsottiin että Keuruulla on Tammelan kunnan toimintatavoista opittavaa.
-

paikalliset päättäjät ovat sisäistäneet kylien tärkeyden seudulle
puhalletaan yhteen hiileen, ei toimita eri ”seuroissa”
kunnan sisällä kunta ei ole erillinen saareke
kunnassa seurataan aikaa ja ulkopuoliset vieraat otetaan lämpimästi vastaan
kunta on muutakin kuin ”vain meidän kylä”, kaikki on eteenpäin, tapahtuivatpa asiat missä päin
kuntaa hyvänsä
toiminnassa ollaan kuitenkin realistisia
yksittäisten henkilöiden innostus on merkittävää koko porukan mukaan saamiseksi
kyliin on panostettu sekä työtä että rahaa

Syksyn keskusteluissa nousi esille myös hankeajatus ”Digisyrjäytymisen” ehkäisystä. Useat kuntien, valtion
ja pankkien palvelut ovat siirtyneet ja siirtymässä verkkoon sähköiseen muotoon. Asiaan liittyvässä
hanketyössä voitaisiin esimerkiksi vanhuksille ja haja-asutus alueilla asuville asukkaille kertoa palveluiden
saatavuudesta, opastaa niiden käytössä ja tukea tarvittavien laitteiden käytössä.
Keuruun kaupunginjohtaja ilmaisi juuri ennen kesälomien alkua kiinnostuksensa kyläkierroksen
tekemiseen syksyllä Keuruun alueella. Kyläkohtaiset päivämäärät näille vapaamuotoisille keskusteluilloille
sovittiin etukäteen jo alkusyksystä. Koillis-Keuruun HAKA saikin kaupunginjohtajan vieraakseen 9.9. ja sekä
kaikille avoimeen iltaan osallistuneet kyläläiset että kaupunginjohtaja pitivät tapaamista hyvänä.
Ilmeisestikin meneillään olevista kuntaliitos ja SOTE -uudistus kiireistä johtuen vierailuaikataulu ei pitänyt
syksyllä muiden kylien osalta. Loppujen vierailujen toivottiin toteutuvan keväällä 2014.
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KEVÄT 2014
Kylien kehittämisohjelma saatiin valmiiksi 1/2014, kirjoitustyön ja ohjelman jäsentelyn vei loppuun Riitta
Pellinen. Kehittämisohjelman kulmakiviksi nousivat kylien asumisen ja yrittämisen edellytysten
kehittäminen/ylläpito, kylien imagon ja tunnettuuden parantaminen sekä yhteistyön kehittäminen
kylät-kylät ja kylät-kaupunki sekä muiden toimijoiden välillä. Sen lisäksi, että kehittämisohjelmaan kirjattiin
mitä tulee tehdä, ohjelmaan kirjattiin myös selkeitä toimenpide-ehdotuksia asioiden eteenpäin viemiseksi.
Kylien kehittämisohjelma esiteltiin kaupunginjohtajalle 8.4., paikalla olivat projektinvetäjä Kirsi Heiskanen ja
Eero Laskujärvi. Kaupunginjohtaja katsoi, että kylien kehittämistyö kuuluu maaseutuhallinnon
kehittämisyksikön toimialaan ja että toimintaa varten voi hakea määrärahaa 2015 talousarvioon.
Määrärahasta tehdään esitys ja kehittämisohjelma esitellään kaupunginhallitukselle mahdollisimman pian.
Jatkettiin aktiivista keskustelua ja suunnittelua, miten kylät voisivat viedä yhteisiä asioita eteenpäin
tavoitteellisesti kyläohjelmaa hyödyntäen. Kylävoimaa-projektissa mukana olevista kyläyhdistyksistä kaikki
olivat sitä mieltä, että entistä tiiviimpää yhteistoimintaa on syytä jatkaa myös projektin jälkeen. Huhtikuun
lopussa 2014 projektin ohjausryhmä päätti, että Keuruulle perustetaan kylien yhteinen toimielin
Kyläparlamentti, jonka tehtävänä on sujuvoittaa kylien välistä yhteistoimintaa sekä parantaa
keskusteluyhteyttä ja kylien yhteistä vaikuttamismahdollisuutta kaupungin suuntaan. Kyläparlamenttitoimintaa esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa 14.5.2014. Paikalle saapui parikymmentä kiinnostunutta
ja kyläparlamentin toimintaan ilmoittautui mukaan lähtijöiksi seitsemän eri kylän edustajat.

3-4/2014 kierrettiin kyliä Mennään kylään -kiertoajeluiden merkeissä. Kyläoppaat esittelivät kyläkierroksille
osallistuneille muutaman tunnin ajan kylien toimintaa ja elämää: 27.3. Koillis-Keuruun HAKA ja Jukojärvi,
1.4. Liesjärvi ja Pihjalavesi, 3.4. Riiho ja Haapamäki, 9.4. Etelä-Keuruu ja 15.4. Karimo. Kylien kiertoajelut
saivat hurjan suosion, eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet linja-autojen kyytiin. Osallistumaan kutsuttiin
myös kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Viranhaltijoista ei paikalle ehtinyt kukaan,
luottamushenkilöitä nähtiin kyydissä puolentusinaa.
Kesäkuun 5. päivä kyläyhdistysten keskuudestaan valitsemat edustajat nimettiin Keuruun
kyläparlamenttiin. Saman illan aikana hyväksyttiin yksissä tuumin myös kyläparlamentin yhteiset
toimintaperiaatteet ja -säännöt.
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SYKSY 2014
Keuruun kyläparlamentti sai ensimmäisen puheenjohtajansa Liesjärven kyläseuran Paula Pusasta.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Aimo Pellinen Koillis-Keuruun HAKA:sta. Valinnat tehtiin yksimielisesti 2.9.
pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Kokouksessa esiteltiin myös Aimo Pellisen kehittämisohjelman
toimenpiteisiin perustuva laskelma kustannuksista, joista tehtiin seitsemän kylän allekirjoittama
rahoitusesitys Keuruun kaupungin talousarviota 2015 varten.
Kyläparlamentin toiminta lähti heti perustamisensa jälkeen aktiivisesti käyntiin. Syyskuun kokouksessa
pohdittiin asioita, joita kiireellisimpinä olisi syytä ottaa käsittelyyn kyläläisten yhteiseksi hyväksi. Esille
nousivat muun muassa seudun tietoliikenneverkon ja -yhteyksien kehittäminen sekä kylien
turvallisuusasiat. Lokakuussa kyläparlamentti kokoontuikin jo kolmannen kerran ja kutsui asiantuntijat
kertomaan Keuruun tietoliikenneverkon ajankohtaisesta tilanteesta. Keskustelun perusteella päätettiin
tehdä/kerätä kannanottoja, jotka toimitetaan kaupungin päättäjille päätöksenteon tueksi. Samalla
päätettiin ehdottaa kaupungille tiivistä yhteistyötä haja-asutus alueiden ja kyläseutujen tilanteen
kartoittamiseksi.
Kylien ja kaupungin yhteinen keskustelu- ja yhteistyötilaisuus järjestettiin juuri ennen projektin
päättymistä 23.10.2014. Tilaisuudessa esiteltiin kaupungin päättäjille Kylävoimaa-projektin saavutukset,
kylien kehittämisohjelman sisältö sekä kyläparlamentin toimintaa. Paikalle olivat kutsuttuina projektin
ohjausryhmän ja kyläparlamentin jäsenet, kaupungintalon johtavia viranhaltijoita sekä
kaupunginhallituksen edustajia. Tärkeimmiksi keskustelun aiheiksi nousivat tietoliikenneverkkoa,
turvallisuutta, tiestön kuntoa ja tonttimarkkinointia koskevat asiat.
Kylien kehittämisohjelmaa painettiin 200 kappaletta ja sitä jaettiin kyläparlamentin jäsenten ja
kyläyhdistysten sekä päättäjien käyttöön.
Kyläparlamentin toimintaa tehtiin suurelle yleisölle tutuksi paikallislehden tukemana.

Kylävoimaa-projektin päättyessä kaupungin päätöksenteossa ei vielä noudatettu kehittämisohjelman
linjauksia. Kuitenkin voidaan ajatella niin, että laajalla joukolla koottu, useissa eri asiayhteyksissä ja
tilaisuuksissa sisältöä saaneesta kehittämisohjelmasta saatiin tehdyksi erinomainen kylien kehittämistyön
väline, jonka toimenpanijaksi ja valvojaksi onnistuttiin luomaan myös kyläläisten pitkän harkinnan jälkeen
kylien yhteistyöfoorumi, Keuruun kyläparlamentti. Kehittämisohjelman ja kyläparlamentin yhtälö tullee
varmasti olemaan sellainen, etteivät kyläläisten itsensä elinvoimaisia kyliä varten luetteloimat
kehittämistoiveet ja toimenpiteet jää toteuttamatta, vaan perusteellisella pohjatyöllä saatiin aikaiseksi
uusi toimintamalli, joka pysyy ja elää kyläläisten arjessa mukana ja luo perustan hyvälle yhteistyölle
kaupungin kanssa. Syksyllä 2014 vireästi ja kantaaottavasti käynnistynyt kyläparlamentin toiminta tukee
vahvasti tätä käsitystä.
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TULOSTAVOITE 2: Kylillä olevat yhdistykset toimivat aktiivisesti ja tukevat kylän elinvoimaisuutta
SYKSY 2012
Kylien toimintaan liittyvä kysely toteutettiin 13.11.-31.12.2012. Kyselyn runko laadittiin lokakuun 2012
aikana. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kylillä asuvien tämän hetkisiä mielipiteitä oman kylän tilasta ja
toiminnasta. Kyselyyn saatiin yhteensä 224 vastausta. Kyselyn toteuttamisen tiiviistä aikataulusta johtuen
kyselyn jakelu tapahtui pääosin sähköisessä lomakemuodossa, sähköpostissa ja uutiskirjeissä jaetun linkin
kautta sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. Kylillä järjestetyissä tapahtumissa oli mahdollisuus vastata
paperilomakkeelle ja sen jakelua suoritettiin myös kyläjulkaisujen yhteydessä. Resursseista, kustannussyistä
ja mainitusta tiiviistä aikataulusta johtuen kyselylomakkeita ei jaettu postitse kyläläisille koteihin. Jos näin
olisi toimittu, vastauksia lienee saatu vielä huomattavasti enemmänkin.
Kyselyssä kerättyä aineistoa ja esille nousseita asioita hyödynnettiin kyläsuunnitelmien ja kyläohjelman
laatimisessa. Kyläkohtaiset yksilölliset tekijät huomioitiin jatkotyöskentelyssä keväällä 2013. Kylävoimaaprojektin tavoitteet tukivat hyvin kyläläisten kiireisimmiksi nimeämien kohteiden kehittämistyötä; projektin
tavoitteissa mainittujen tekijöiden rinnalle voitiin nostaa lisäksi muut kylien elinvoimaisuuteen vaikuttavat
seikat kuten työllisyys, elinkeinotoiminta ja yrittäjyys.
Kunnallisvaaliehdokkaille ja kyläläisille järjestettiin avoin Kylätentti-tilaisuus 16.10.2012. Tilaisuuden
tarkoituksena oli mahdollistaa hyvä keskustelualusta molemmille osapuolille. Tilaisuudessa kyläläiset
kysyivät kunnallisvaaliehdokkaiden näkemystä kylien nykytilasta ja tulevaisuudesta. Paikalle saapui 14
ehdokasta ja n. 30 kylien edustajaa.
Yhdistysten viestintäillassa 22.11. käytiin läpi yhdistysviestinnän perusteita, miten Kylävoimaa-projekti
voitaisiin tukea kyliä viestinnässä ja samalla kartoitettiin osaamistarpeita. Paikalla oli kyläyhdistysten
edustajat seitsemältä eri Keuruun kylältä. Viestinnän keinoista ja välineistä toivottiin lisäkoulusta.

KEVÄT 2013
Kylien ja kyläyhdistysten mahdollisuus toimia työllistäjinä kiinnosti. Keuruun kaupungin Työkanavahankkeen kanssa järjestettiin asiaan liittyvät infoillat 27.2./Koillis-Keuruun HAKA, 3.4./Jukojärvi ja
4.4./Etelä-Keuruu. Työllistämistä pidettiin yhtenä mahdollisuutena vaikuttaa kylätoiminnan aktiivisuuteen
ja toisaalta hankkia valvojan ominaisuudessa varoja yhdistystoimintaan.
Uusien Keuruunkylät-kotisivujen sisällön suunnittelu ja laatiminen aloitettiin yhteistyössä kyläyhdistysten
kanssa maaliskuussa 2013.
Koillis-Keuruun HAKA järjesti Kylävoimaa-projektin kanssa yhteistyössä opintomatkan eduskuntaan 20.3.
Eduskunnassa tavattiin Anne Kalmari, joka toimii tehtävässään maaseudun äänenä. Kalmari kannusti
kyläläisiä aloitteellisuuteen maaseutua koskevissa asioissa ja rohkaisi yhteisten aloitteiden tekemiseen.
Bussimatkalla tehtiin lisäksi ryhmätöitä kylätoiminnan kehittämisen näkökulmasta.
Tykköön-kylän ja Raitinpään maitotilan kylävierailu järjestettiin 27.4. Opintomatkalla saatiin erinomaista
evästystä rohkeaan kylän kehittämistyöhön, tietoa hankkeiden monipuolisesta hyödyntämisestä sekä
ennakkoluulottomasta, uusiutuvasta yrittämisestä maaseudulla.
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Kyläelämään kylien suunnitteluiltoihin kokoonnuttiin kylillä huhti- ja toukokuun aikana 2013. Huhtikuun
illoissa ideoitiin työpajamenetelmän avulla, minkälainen oma kylä voisi olla vuonna 2017 ja toukokuussa
taas pureuduttiin toimenpiteisiin, keinoihin ja vastuunjakoon; kuinka toivottuihin tavoitteisiin päästään.
Illat järjestettiin seuraavasti:
Liesjärvi 8.4. ja 6.5.
Haapamäki 9.4. ja 14.5.
Etelä-Keuruu 10.4. ja 7.5.
Koillis-Keuruun HAKA 15.4. ja 8.5.
Riiho 16.4. ja 13.5.
Jukojärvi 17.4. ja 15.5.
Karimo 18.4. ja 21.5.
Pihlajavesi 22.4. ja 27.6.
Kylien kehittämisiltoihin osallistui yli 250 kyläläistä ja odotettu osallistujamäärä kasvoikin suuremmaksi kuin
osattiin odottaa. Iltojen aikana kiinnitettiin huomiota myös siihen, että osallistujien joukossa oli uusia
kasvoja, sellaisia kyläläisiä, jotka eivät yleensä kyläyhdistyksen toimintaan tai tapahtumiin osallistu.
Kylien kehittämisinto on näkynyt hankkeiden tai hankeaihioiden esiin pulpahteluna. Liesjärven kylätalon
kunnostuksesta tehtiin hankehakemus huhtikuun lopulla, Riihon kyläyhdistys suunnitteli näkötornin
rakentamista Himmaanmäelle, Haapamäellä kirjoitettiin hankesuunnitelma rautatieläismiljöön
kehittämisestä, Karimossa kaavailtiin alustavasti muun muassa kylätalon kunnostusta ja vierasvenelaiturin
rakentamista talon yhteyteen. Lisäksi Koillis-Keuruun HAKA:n alueelta väläyteltiin kyläläisten käyttöön
tarkoitetun kodan hankintaa. Vesuri-ryhmä ry:n Raisa Saarilahti-Kulju kiersi useissa kylissä kertomassa,
ohjaamassa ja neuvomassa hankerahoitusasioissa. Samalla tietous Vesurin toiminnasta levisi Keuruulla
laajasti.
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SYKSY 2013
Keuruun kylät -kotisivut julkaistiin kesän alussa ja kyläyhdistykset jatkoivat sisällön tuottamista sivuille
syksyllä 2013. Sivujen ylläpitoon liittyvää ryhmäkoulutusta järjestettiin marraskuussa ja jokaiselta kylältä
saatiin paikalle osallistuja. Keuruun kylät -kotisivujen päivitystyötä oli tarkoitus harjoitella siten, että
Kylävoimaa-hankkeen päättyessä hallinnointi onnistuisi ja tiedot pysyisivät ajan tasalla kyläläisten itsensä
toimesta, ja että Kotisivujen seuranta otettaisiin osaksi kyläyhdistysten toimintaa ja kokouskäytäntöjä.
Kylille laadittiin kyläesitteitä, syksyllä valmistuivat Riihon ja Etelä-Keuruun esitteet ja niitä saatiin jo
jaettavaksikin. Karimon ja Liesjärven esitteiden työstämistä jatkettaisiin vuodenvaihteen jälkeen.
Kyläesitteet tehtiin Word-pohjalle, joten niiden päivitystyö onnistuu ilman taitto-ohjelmia kyläläisten
itsensä tekemänä. Esitteet lisättiin myös Keuruun kylät -sivuille ladattaviksi.
Lokakuun alussa tehtiin onnistunut kylävierailu Pieksämäelle Halkokummun kylään. Osallistujia oli 23 ja
vierailun aikana tutustuttiin vireän kyläyhdistyksen toimintaan sekä paikalliseen yritystoimintaan. Matkan
osallistumismaksuilla kerrytettiin Kylävoimaa-hankkeen yksityisen rahan osuutta.

Kyläkohtainen toiminta, hankesuunnitelmat ja -työt etenivät:
Haapamäellä saatiin valmiiksi rautatieläiskulttuurin vaalimiseen liittyvä esiselvityshanke, Liesjärvellä
jatkettiin kylätalon kunnostusta, Riihossa saatiin valmiiksi näkötornin perustukset, Karimossa laadittiin
suunnitelmia kylätalon ja kokinkodan kunnostukseksi sekä vierasvenelaiturin rakentamiseksi, Etelä-Keuruun
kyläalueella sijaitsevalle NS-talo Männistölle myönnettiin rahoitus kunnostusta varten, Koillis-Keuruun
HAKA työllisti kyläavustajan kylällä, lisäksi tehtiin kyläkyselyitä (mm. HAKA, Liesjärvi ja Haapamäki),
kartoitettiin kylän luontokohteita (Liesjärvi), kirjoitettiin ylös kylätarinoita (Liesjärvi) ja otettiin vastaan
vieraita muilta kyliltä (Jukojärvi). Kylillä järjestettiin myös omia tapahtumia, joihin kertoman mukaan
osallistui mukavasti väkeä ja myös uusia kasvoja.
Projektilla oli käytettävissä suuri Keuruun kartta, johon merkittiin kylien rajoja. Rajoja määrittämällä
saadaan tietoa muun muassa kyläalueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden määristä. Kyläedustajien
näkökulmasta kylän rajat voivat muodostua esimerkiksi: aktiivisesti toimivasta kyläalueesta (aktiivinen
kyläyhdistys; säännölliset kokoukset, tapahtumia ym.), koulupiiristä (esim. Jukojärvi) sekä seutua rajaavista
kulkuyhteyksistä/teistä. Keskusteluun nousi myös niiden kyläalueiden ja haja-asutus alueiden olemassa
olon huomioiminen, joilla ei juuri nyt esimerkiksi kyläyhdistystoimintaa ole.
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Ennen vuodenvaihdetta kyläyhdistysten edustajat saivat tehtäväkseen käydä läpi keväällä 2013 laadittua
kyläsuunnitelmaa, onko suunnitelma lähtenyt etenemään ja minkälainen on kunkin kylän tahtotila
suunnitelman huomioimisessa arjen kylätoiminnassa. Kyläsuunnitelmien tilaan olisi tarkoitus palata vielä
keväällä 2014.
Lisäksi sovittiin, että alkukeväästä kyläyhdistysten jäsenille järjestetään hankekoulutusta yhteistyössä
Vesuri ry:n kanssa ja yhdistystoiminnan hallinnointiin liittyvää koulutusta yhteistyössä Nuorisoseurat ry:
kanssa.

KEVÄT 2014
Kyläyhdistysten edustajille järjestettiin yhdistysten hallinnointiin liittyvää koulutusta 1/2014 yhteistyössä
nuorisoseurojen kanssa.
Kylille laadittiin ja tulostettiin omia esitteitä, joissa kerrottiin kyläalueen toiminnasta, palveluista,
yhteystiedoista ym. Esitteitä jaetaan vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.
Kylien toimintaan liittyvä kysely uusittiin 3-5/2014. Kyselyyn saatiin 137 vastausta, joka oli selkeästi
vähemmän kuin loppuvuodesta 2012, jolloin kyselyyn vastasi 224 henkilöä. Kyselyn tarkempaan analyysiin
päätettiin palata myöhemmin syksyllä 2014.
Keuruun kylien toimintaa esiteltiin Ylä-Savon Veturi ry:n opintomatkan kylävieraille 2/2014.
Liesjärvellä ja Etelä-Keuruun Häkkisen alueella tallennettiin kyläalueiden historiaa talkoovoimin.

Karansalmen P-alueella sijaitsevan kylätalon sopimusasiat saatiin pitkän odotuksen jälkeen kuntoon
Liikenneviraston, K-S Ely-keskuksen (levikkeen käyttö ja kioskisopimus) ja Keuruun kaupungin (uimarannan
hoitosopimus) kanssa. Kyläyhdistys voi uusitun, pitkän (12 v.) sopimuksen turvin viedä kaavailemiaan
hankesuunnitelmia teenpäin.
Riihon Himmaanmäellä saatiin näkötornin rakennushanke käyntiin ja Etelä-Keuruulla NS-talo Männistön
remontti.
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Kaikille kylien aktiiveille järjestettiin Vesuri ry:n hankekoulutus/hanketietoisku -ilta 14.5.2014. Iltaan
osallistui parikymmentä henkilöä.
Kaupungin palvelukeskus Lehtiniemen ja kylien edustajat ideoivat syksylle kylillä asuvien ja asuneiden
vanhusten yhteistapaamista. Kylävierailupäivillä vanhukset pääsevät vaihtamaan kuulumisia, katselemaan
kuvia ja kahvittelemaan yhdessä.
SYKSY 2014
Keväällä uusitun kyläkyselyn (11-12/2012 ja 3-5/2014) tarkemmassa analyysissa havaittiin positiivia ja /tai
projektin aikana positiiviseen suuntaan kehittyneitä kylätoiminnan osa-alueita muun muassa seuraavasti:
-

kylille halutaan uusia asukkaita
omaa kylää pidetään viihtyisänä
kyläasumiseen liittyvä turvallisuuden tunne on kehittynyt parempaan suuntaan
tiestön peruskuntoa pidetään riittävänä turvalliseen liikennöintiin
lähivesistöjä ja järviä pidetään pääsääntöisesti puhtaina
kylää ympäröivästä luonnosta pidetään huolta
koetaan, että päättäjät kuuntelevat kyläläisiä aiempaa paremmin
omia vaikuttamismahdollisuuksia pidettiin entistä parempina
kylien sisäistä tiedotustoimintaa ja viestintää pidetään hyvänä
kylien omat uudet keuruunkylat.fi-kotisivut on löydetty viestintäkanavana
kylien yhteistoiminnan, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden toivotaan lisääntyvän entisestään, asia
koetaan tärkeänä

Kyselyn vastausten perusteella edelleen selvitettävää ja kehitettävää jäi erityisesti osa-alueissa:
-

tietoliikenneyhteydet eivät toimi kaikkialla tasalaatuisesti ja luotettavasti
kylien elinkeinojen ja yrittämisen eri mahdollisuudet vaativat lisäselvitystä ja tukea

Kyläkyselyn aihepiireistä keskusteltiin runsaasti kyläläisten yhteisissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa sekä
kyläreissuilla.
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Kylien omat hankkeet etenivät:
-

Himmaanmäen näköalatornin avajaisia vietettiin 5.9.2014
Liesjärven kylätalon ulkovuoraus saatiin valmiiksi ja uutta lämmityskattilaa asennettiin
Männistön nuorisoseurantalon ja urheilukentän kunnostustyötä jatkettiin

Karimossa polkaistiin uudelleen käyntiin Karansalmen kylätalon kunnostus ja laiturinrakennussuunnitelmat.
Lupia laiturinrakennukseen haettiin ELY-keskuksesta sillä ajatuksella, että uudella ohjelmakaudella keväällä
2015 päästäisiin aloittamaan työt.
Syyskuussa 2014 toteutettiin kaksi opintomatkaa. Toinen retkistä suuntautui Multialle ja Petäjävedelle ja
vei matkalaiset tutustumaan luontopolkuihin ja maatilamatkailuun. Jälkimmäinen retki vei Jämsänkoskelle
ja Jämsään oppimaan hyviä esimerkkejä yhdistysten välisestä yhteistoiminnasta Porkkalan kylätalolla sekä
maaseutuyrittäjyydestä huopatehtaalla ja maatalojäätelötilalla.
Kylien yhdistykset toimivat erittäin aktiivisesti ja yhteistyötä tehden; kyläparlamentin toiminta lähti
vilkkaasti käyntiin, parlamentti kokoontui syksyllä kaksi kertaa ja lisäksi yhteiseen tilaisuuteen kaupungin
edustajien kanssa (ks. tulostavoite 1).
Kylien kehittämissuunnitelmien päivitys oli kyläyhdistysten oman aktiivisuuden varassa ja tukea niiden
eteenpäin viemiseen olisikin toivottu lisää. Toisaalta useassa kylässä suunnitelmia lähdettiin jo
toteuttamaankin tiedostaen tai tiedostamatta, vaikkei varsinaista paperia ehdittykään päivittämään
pidemmälle. Kyläkohtaisten kehittämissuunnitelmien päivitystyötä olisikin tulevaisuudessa hyvä viedä
eteenpäin kyläyhdistysten kokousten yhteydessä esimerkiksi 1-2 kertaa vuodessa.
Kyläyhdistykset työllistivät kyläalueillaan pitkäaikaistyöttömiä ja oman kylän nuoria, toimintaa oli mm.
Etelä-Keuruun Sinisilmä kioskissa, Karimon Karansalmen kioski/kylätalolla, Haapamäen keskustassa, Riihon
Himmaanmäen näköalatornilla ja Ylisenjärvenrannassa sekä Koillis-Keuruun HAKA:n alueella.

Osa kylistä viesti aktiivisesti omista tapahtumistaan ja ajankohtaisista asioistaan paikallislehden sivuilla sekä
sosiaalisessa mediassa, kutsuen mukaan uusia toimijoita ja vapaa-ajan asukkaita.
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TULOSTAVOITE 3: Kylillä on toimivat tietoliikenneyhteydet, kunnossa oleva tiestö ja siistit
tienvarsinäkymät; jotka tukevat alueen myönteistä imagoa
SYKSY 2012
Syksyn aikana keskusteltiin useaan otteeseen tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta tai
toimimattomuudesta eri puolilla Keuruuta mm. kyläyhdistysten tapaamisissa ja todettiin, että
yhteysvarmuus ja -laatu vaihtelevat suuresti alueittain.
Syksyllä ei järjestetty tiedotustilaisuutta valokuituverkosta. Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen
toteuttaminen on viivästynyt Keuruulla valitusten vuoksi. Kaupunginhallitus (kokous 26.11.) pyysi KHO:ta
kiirehtimään valituksen käsittelyä.
Kylien tiestöstä ja tienvarsinäkymistä keskusteltiin kyläilloissa. Pohdittiin erilaisia yhteisiä
raportointimahdollisuuksia teiden kuntoon liittyen. Tienvarsinäkymiä ja risteysalueiden siistimisen tarvetta
kartoittaisiin keväällä lumien sulamisen jälkeen.

KEVÄT 2013
Tammikuussa jaettiin tiedoksi muille kyläyhdistyksille riiholaisten aloitemalli kyläteiden kylttien ja nopeusrajoitusten hakemiseen ELY-keskuksesta. Kevään yhteisissä tapaamisissa jaettiin tietoa Tienkäyttäjän
linjasta. Teiden kunnossa- ja ylläpitoon liittyvää tietoutta lisättiin keuruunkylat.fi-kotisivuille. Lisäksi
keskusteluissa nostettiin esiin kyläläisten oman aktiivisuuden merkitys kyläalueiden teiden kuntoon
laittamisessa; raportointi ja tiekuntien vastuut.
Tietoliikenneilta järjestettiin 6.3. Paikalle saapui asiantuntijat mukaan lukien 25 henkilöä.
Osallistujamäärään vähäisyyteen vaikuttaneen edelleen valitus, joka on viivästyttänyt valokuituhankkeen
käynnistymistä Keuruun seudulla. Asiaa ei tästä syystä koettu ajankohtaiseksi, vaikka tökkivät yhteydet
haittaavatkin tietokoneen vapaa-ajan käytön lisäksi myös yritystoimintaa ja työn tekemistä.

Kyläelämään-kyläsuunnitteluilloissa keskusteltiin kyläalueiden maisemanhoidosta ja pusikoiden
raivaamisesta. Maisemanhoitoon liittyvää tietoa lisättiin keuruunkylat.fi-sivuille, samoin suunniteltiin
kyläkohtaisia talkoita, joista kyläläiset itse huolehtivat ja järjestävät tarpeen vaatiessa.
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Yksityisteiden kunnossapitoon ja hallinnointiin liittyvä kurssi järjestään syksyllä 2013 Keuruun
kansalaisopiston toimesta, asia sovittiin opiston rehtorin kanssa toukokuussa. Kylävoimaa-projektin
puitteissa tiedotettaisiin tästäkin asiasta.
Uusille Keuruun kylät -kotisivuille kerättiin runsaasti tarpeellisia linkkejä, joiden kautta saa tietoa mm.
teiden ja maisemanhoitoon sekä järvien tilan tarkkailuun liittyvistä asioista.
Kylien tienvarsi infotauluja/kyläkylttejä hankittiin ja vanhoja päivitettiin (mm. Etelä-Keuruulla, KoillisKeuruun HAKA:n alueella ja Liesjärvellä).

SYKSY 2013
Laajakaista kaikille 2015 -hanke oli edelleen pysähdyksissä. Tietoliikenneyhteyksien toimivuuden vaihtelu
keskustelutti edelleen runsaasti. Kyläläisiä vinkattiin testaamaan yhteysnopeuksia operaattoreiden
verkossa tarjoamilla ilmaisohjelmilla, joskin yhteysnopeustestien luotettavuutta kohtaan ollaan yleisesti
hieman kriittisiä. Todettiin myös, että yhteyksien toimivuuteen vaikuttaa käytössä olevien laitteiden ikä ja
yhteensopivuus tarjolla olevan yhteyden kanssa. Sovittiin alustavasti, että keväällä voitaisiin
mahdollisuuksien mukaan järjestää tietoliikenneinfo, jossa puolueeton asiantuntija voisi kertoa erilaisista
yhteysvaihtoehdoista sekä opastaa laitevalinnoissa.
Kyläsuunnitelmiin on kirjattu kyläkohtaiset tavoitteet maisemanhoitoon liittyen. Kyläkohtaisesti hoidettiin
maisemaa, tehtiin muun muassa raivaus- ja siistimistyötä talkoilla tai työllistämisen kautta. Kylän edustajat
päättivät elokuun kokouksessa, että erillisiä maisemanhoitosuunnitelmia ei tehdä ostopalveluna, vaan
työtä jatketaan omilla talkoilla ja maanomistajien kanssa yhteistyötä tehden tarpeen mukaan.

Yksityisteiden kunnossapitoon ja hallinnointiin liittyvä kurssi järjestettiin syksyllä 2013 Keuruun
kansalaisopiston kanssa.
Tietoisuutta Tienkäyttäjän linjasta (0200 2100) lisättiin ja kyläläisiä kannustettiin ottamaan isommalla
porukalla yhteyttä palvelunumeroon, jonka kautta tiestöä koskevat häiriötiedot välitetään urakoitsijoille.
Paikallislehden kanssa sovittiin, että aiheesta tehdään ajankohtainen juttu talvella.
Kaupunki on lainannut riistakameraa hyötyjätekeräyspisteisiin, joille on jätetty yhdyskuntajätettä luvatta.
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KEVÄT 2014
Laajakaista kaikille 2015 -hanke keskeytyi useissa Keski-Suomen kunnissa, niin myös Keuruulla.
Tietoliikenneyhteyksissä oli edelleen hyvin suuria paikallisia vaihteluita. Kylien kehittämisohjelmaan
kirjattiin ylös, että käyttäjiä pyritään tiedottamaan ja kouluttamaan tietoliikenneasioissa sekä tehdään
yhteistyöstä eri tahojen kanssa tilanteen parantamiseksi.
Kylissä hoidettiin ympäristöä siistimällä pois roskat ja avaamalla näkymiä, järjestettiin risu- ja
siivoustalkoita. Kukin kyläalue teki maisemanhoitoa omien mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.
Kylien kyltityksiin ja opasteisiin kiinnitettiin huomiota. Todettiin, että nähtävyydet ym. yhteiset kohteet
on hyvä merkitä ja kunnostaa repsottavat opasteet.
Vähälumisen talven jäljiltä kylien tiestö oli varsin hyvässä kunnossa. Tiestön kunnosta raportoitiin
tarvittaessa.
Koillis-Keuruun HAKA teki keväällä 2014 ELY-keskukseen aloitteen maantiemelun vähentämiseksi Asunnan
kyläalueen kohdalla.
4-5/2014 toteutetun kyläkyselyn pohjalta saataisiin tietoa kyläalueilla asuvien tämän hetkisistä ajatuksista
omasta ympäristöstään. Kyselyn vastauksia vertailtaisiin myös 11-12/2012 tehdyn kyselyn vastauksiin.

SYKSY 2014
Keuruun kaupunki aloitti niiden kohteiden ja alueiden kartoitustyön, joihin valokuituverkkoa tulisi rakentaa.
Koska luotettavien tietoliikenneyhteyksien rakentamisella on seudulla jo kiire, kyläparlamentti laati
21.10.2014 kaupunginhallitukselle kannanoton, jossa vaadittiin valokuituverkon tarpeen selvitystyön
aloittamista välittömästi. Muutoinkin tietoliikenneverkkoja koskevassa kehitystyössä ilmoitettiin
yhteistyöhalusta kaupungin suuntaan; kylät olisivat valmiita kyselyiden ja tiedotustilaisuuksien
järjestämiseen yhteisesti kaupungin kanssa.

3-5/2014 toteutetun kyläkyselyn perusteella omaa kyläaluetta koskeviin kysymyksiin saatujen vastausten
perusteella omaa kylää pidetään viihtyisänä, sen ympäristöstä huolehditaan ja tiestön peruskuntoa
pidetään riittävänä turvalliseen liikennöintiin.
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TULOSTAVOITE 4: Elinympäristö kylillä on muuttunut puhtaammaksi, turvallisemmaksi ja
viihtyisämmäksi
SYKSY 2012
Syksyllä Suur-Keuruun päätoimittajan kanssa sovittiin, että tehdään paikallislehteen laaja juttu
Keuruunseudun petotilanteesta, mutta lehtijuttu jäi kuitenkin jostain syystä toteutumatta.
Syksyn kyläkokouksissa keskusteltiin runsaasti kyläalueiden roskaamisesta, jätehuollosta ja
kierrätyspisteiden toimivuudesta sekä mahdollisuuksista vaikuttaa tilanteeseen.
Kyläläisten turvallisuudesta keskustellessa nousivat esiin nopeusrajoituksista piittaamattomuus sekä
katuvalaistuksen ja pientareiden puuttuminen kyläalueilla. Kyläyhdistykset tempaisivat syksyn aikana ja
lahjoittivat oman kyläseudun alakoululaisille toistasataa Kylävoimaa-heijastinliiviä; näin haluttiin nostaa
esille kylien yhteisöllisyys ja välittäminen myös turvallisuusnäkökulmasta katsottuna. Nopeusrajoitusten
laskemista vietiin eteenpäin mm. Riihossa ja Etelä-Keuruulla.

KEVÄT 2013
Helmikuun alussa, erittäin ajankohtaiseen aikaan Haapamäen Suojalla järjestetty Petoilta onnistui yli
odotusten. Ilta keräsi paikalle 160 asiasta kiinnostunutta. Media tarjosi tilaisuudelle runsaasti palstatilaa
sekä lehdissä että internetissä (Radio Keski-Suomi, Suur-Keuruun sanomat ja Maaseudun tulevaisuus).
Useat ohjausryhmän ja projektiryhmän jäsenet ja muut kyläaktiivit saapuivat paikalle osallistumaan
projektityöhön; auttamaan järjestelyissä ja järjestyksenpidossa. Vaikka illan keskustelunaihe oli
päivänpolttava ja erittäin tunteita herättävä, tilaisuudessa asiasta keskusteltiin ilman kiihkoilua.
Järjestelijöiden saama palaute oli erinomaista.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla oli meneillään jätevesineuvontaan liittyvä hanke ja päätettiin tehdä
yhteistyötä toimijoiden kanssa; välitetään infoa ja yhteystiedot kylille. Syksyllä voitaisiin järjestää asian
tiimoilta kylille yhteisiä tilaisuuksia.
Jatkettiin keskustelua roskaamisesta ja jätehuollon toimimattomuudesta Keuruulla. Jaettiin tietoa hyvistä
toimintamalleista, esimerkkinä Pihlajavesi-malli, jossa kyläyhdistys vastaa lukitusta jätekatoksesta ja saa
korvauksen kaupungilta.
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Toukokuun lopulla Kylävoimaa-projektin puolesta osallistuttiin Keuruun kaupungin ns.
mökkiläiskirjepostitukseen, jossa n. 850 Keuruun alueen vapaa-ajan kiinteistöön jaettiin tietoa seudun
jätehuollosta. Tiedote laadittiin yhteistyössä kaupungin kunnallistekniikan osaston kanssa. Samassa
kirjeessä Kylävoimaa-projektin puitteissa kerrottiin vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi.
Tiedotteen pohjana oli Ympäristöministeriön virkamiehen laatima tiivistelmä, jonka Keuruun
rakennustarkastaja tarkisti ajantasaiseksi.
Kylillä jatkettiin aktiivista keskustelua vesistöjen kunnosta ja järvien tilan tarkkailusta. Asukkaat seuraavat
tilannetta, raportoivat ja ottavat kantaa tilanteeseen tarvittaessa, esimerkkinä eteläkeuruulaisten yhteinen
kannanotto turveasiassa tammikuussa 2013 ja riiholaiset, jotka putsaavat kylän vesistöä särkikalasta ja
valmistavat siitä säilykettä. Kyläyhdistyksille on myös jaettu Suomen ympäristökeskuksen oppaita
rehevöityneen järven kunnostuksesta ja hoidosta.
Keuruun kylät -kotisivuille lisättiin useita infolinkkejä, joiden takaa löytyy maaseutuasumiseen ja elämiseen
sekä ympäristön tarkkailuun tarpeellista tietoa.

Kevään kyläilloissa sovittiin alustavasti, että järjestettäisiin syksyllä turvallisuuteen, terveyteen ja
hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia yhteistyössä Kylänsydän- ja/tai Turvakanava -hankkeiden kanssa, ja että
muutenkin hyödynnettäisiin muita alueellisia hankkeita ja hanketoimijoita.
SYKSY 2013
Lokakuussa 2013 järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät
tapahtumat Liesjärvellä, Haapamäellä ja Etelä-Keuruulla. Tapahtumien tarkoitus oli aktivoida kyläläisiä
yhteistoimintaan ja samalla luoda yhteisöllisyyttä myös yli kylärajojen. Tarjolla oli terveysneuvontaa ja ohjausta, terveysmittauksia, elintarvikenäyttely, alkusammutusharjoitus, ensiapukoulutusta,
esteettömyyskartoituksia, petoinfoa ja jätevesineuvontaa. Iltaan osallistuville jaettiin Kylävoimaaheijastinliivejä syksyn pimeitä varten. Myös kylien nuorille oli järjestetty omaa ohjelmaa.
Tapahtumaosallistujamäärä oli tällä kertaa pettymys, yhteisten asioiden äärelle tavoitettiin kaikkiaan vain
noin satakunta kyläläistä, kun tavoite oli vähintään kolminkertainen määrä.
Keuruun kaupungin Ikäihmisten palveluopasta sekä kaupungin Palvelu - ja asioimisliikenne tiedotetta
jaettiin tapahtumissa ja eri asiayhteyksissä kyliin/kyläläisille/yhdistysten käyttöön.
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Vesistöjen kunnon aktiivista seuraamista on jatkettu kyläalueilla.

Tiedotettiin Hätäkeskuslaitoksen 112.fi -sivuilta saatavasta paikkakoordinattitiedosta, jonka jokainen voi
tulostaa vaivattomasti kotiinsa. Riihon kylässä koordinaatteja tulostettiin ja laminoitiin kyläläisille
kylätapahtumien yhteydessä.

KEVÄT 2014
Kyläalueilla toimivien kalastuskuntien jäseniä on kyläyhdistysten hallituksissa, useimmissa kylissä
yhdistysten välinen tiedonvaihto on luontevaa - yhteistyötä tehdään säännöllisesti.
Kyliin toteutettujen kyläkierrosten aikana kuultiin, että kylillä olevia vesistöjä tarkkaillaan jatkuvasti ja
poikkeamista raportoidaan viipymättä.
Kyliä tiedotettiin kaupungin järjestämästä ongelmajätekeräyksestä ja 4h:n organisoimasta
romunkeräyksestä toukokuussa.
Kyläalueilla jaettavissa kylälehdissä ja tiedotteissa kerrottiin oikeaoppisesta jätehuollosta.

SYKSY 2014
Kyläkyselyn 3-5/2014 vastausten perusteella kyläasumiseen liittyvä turvallisuuden tunne oli kehittynyt
parempaan suuntaan. Kyläparlamentin olisi tarkoitus jatkaa keskustelua kylien turvallisuudesta vuoden
2015 puolella yhteistyössä kaupungin kanssa. Samoin kyselyn vastauksista ilmeni, että lähivesistöjä ja
järviä pidetään pääsääntöisesti puhtaina, kylää ympäröivästä luonnosta pidetään huolta ja omaa kylää
viihtyisänä. Kyläläiset ovat hyvin tietoisia omasta roolistaan oman kyläseudun viihtyisyyden
ylläpitämisessä. Kylien yhteistoiminta (talkoot), aktiivisuus ja yhteisöllisyys koetaan merkityksellisiksi.
Kyläparlamentti nimesi kylien yhteyshenkilöksi Juha Hankamäen Keuruulla 10.9. järjestettyyn
Susityöpajaan. Kylät tekevät yhteistyötä petoasioissa sekä Suomen riistakeskuksen että paikallisten riistaasiantuntijoiden kanssa.
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TULOSTAVOITTEITA TUKEVAT TOIMENPITEET: Viestintä ja tiedottaminen
SYKSY 2012
Syksyn aikana projektille tuotettiin esittely- ja viestintämateriaalia sekä tiedotettiin ahkerasti kylistä ja
kyläläisten kuulumisista, suunniteltiin hankkeelle Kylävoimaa-logo, tehtiin A4-tiivistelmä projektin sisällöstä
ja tavoitteista sekä laajempi powerpoint-esitys Kylävoimaa-hankkeesta.
Kylävoimaa-hanketiedottamista varten perustettiin:
09/2012 sähköpostijakelulistat kuukausittaista tiedottamista varten. Vuoden lopussa listalla nimiä n. 100.
10/2012 Keuruun kylät -facebooksivut, rento ja vuorovaikutteinen, kuvin varustettu viestintäkanava:
juttuja kyläläisistä, tapahtumista, viittauksia mielenkiintoisiin maaseutua ja kyliä koskettaviin artikkeleihin
ja tutkimuksiin. Vuoden lopussa ”tykkääjiä” n. 40.

11/2012 Kylävoimaa-blogi, jossa projektipäällikkö kertoo hankkeen edistymisestä, tapahtumista,
taustavoimista jne. Vuoden lopussa sivuilla katsojakäyntejä lähes 700 kertaa, blogipäivityksiä 10 kappaletta.
Kylävoimaa-hanke sai hyvin näkyvyyttä syksyllä 2012 mm. paikallislehdessä ja näkynyt palstoilla
seuraavasti:
-

Kuntavaaliehdokkaat pääsevät Kylätenttiin, artikkeli Suur-Keuruu 8.10.2012
Kylätentti-ilmoitus, Suur-Keuruu 11.10. ja 15.10.2014
Kylätentti tapahtuman uutisointi, koko aukeama, Suur-Keuruu 18.10.2012
Kylävoimaa-projektin esittely, koko sivun juttu, Suur-Keuruu 1.11.2012
Jukojärven heijastinliivilahjoitus koululaisille, Suur-Keuruu 12.11.2012
Kyläkyselystä palsta, Suur-Keuruu 19.11.2012
Kyläyhdistysten mielipidekirjoitus, Suur-Keuruu 17.12.2012
Projektipäällikön mielipidekirjoitus, Keskisuomalainen 20.12.2012
Haapamäen heijastinliivilahjoitus koululaisille, Keskisuomalainen 22.12.2012
Kyläkyselystä pääkirjoituksessa, Suur-Keuruu 27.12.2012

Lisäksi projekti saavutti myönteistä näkyvyyttä lehtien verkkosivuilla ja keskusteluissa.
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KEVÄT 2013
Kylävoimaa-projektin viestintä onnistui myös keväällä 2013, näkyvyyttä saatiin eri viestimissä hyvin.
Lehdet:
-

Ajankohtaista puhetta pedoista (Petoilta ja petotilanne), Suur-Keuruu nettijulkaisu 4.1.2013
Kylissä on voimaa (projektipäällikön teksti), Suur-Keuruu mielipide 8.1.2013
Petoilta-ilmoitus, Suur-Keuruu 21.1.2013
Kylävoimaa-projektin esittely, Keski-Suomen maaseutu -lehti, kevät 2013
Kylätie ei hiljene (pääkirjoitus ja iso juttu kyselyn lopputuloksesta), Suur- Keuruu 24.1.2013
Pedoista piisasi puhetta, Suur-Keuruu 8.2.2013 aukeama + nettilehti Suurpedot täyttivät
Haapamäen Suojan + mielipideteksti 14.2.
Iso juttu petoillasta, Maaseudun tulevaisuus 11.2 ja nettijulkaisu 8.2.2013
Kyläsivut ja verkko teemaillassa, Suur-Keuruu 4.3. pikkujuttu, ilmoitus Tietoliikenne-ilta
Valokuitu puhuttaa, Suur-Keuruu 11.3. ja nettilehti
Kyläelämään-illat ilmoitukset
Keuruu kehittää kyläasumista, yhteistyössä kaupungin kanssa, Ykköset-lehti 27.3.
Kylät voivat työllistää ja Kyläillat kiertävät Keuruulla -jutut, Suur-Keuruu 8.4.
Vesuri monessa mukana, maininta vireästä kylähankkeesta, Suur-Keuruu 6.5.
Raja-aidat nurin ja yhteistyöhön, Kyläelämään toinen kierros, puolisivua, Suurkeuruu 8.5.

Radio:
-

Haapamäen Suojalla 6.2. järjestetty Petoilta Yle-uutisten menovinkkinä.
Yle Suomi tekee kesälle 2013 puolen tunnin mittaista ohjelmaa kylistä. Riiho on mukana viemässä
kyläelämää, yrityksiä ja ihmisiä Suomen kartalle. Ohjelma taltioitiin 18.4. ja se kuullaan radiossa
10.8.

Kylävoimaa-blogi, KeuruunKylät facebook ja sähköpostijakelu –viestintä toukokuun loppuun mennessä:
-

blogissa sivukatseluita n. 5.500 ja projektiraportointitekstejä 36 kpl.
facebookissa 132 tykkääjää, säännöllistä raportointia kylätapahtumista ym. 2-4 krt/vkossa
sähköpostijakelulistalla n. 200 nimeä, tiedote projektin etenemisestä kerran kuukaudessa
(poislukien kesäaika)

Keuruun Kylät -kotisivut:
Keuruun kaupungin hallintojohtajalta saatiin vuoden alussa lupa www.keuruunkylat.fi -domainin
varaamiseen. Suoritettiin kotisivujen kilpailutus ja uudet keuruun kylät -kotisivut julkaistiin kevään
alkukesästä. Sivujen päivittäminen jatkuu projektin aikana yhteistyössä kyläläisten kanssa. Samalla
harjoitellaan sivustojen ylläpitoa ja mm. tekstien ja kuvien lisäämistä.
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SYKSY 2013
Projektin viestintä onnistui mukavasti syksyllä 2013.
Lehdet:
-

Vesuri mukana monessa -jutussa maininta "Keuruulla toiminta on juuri nyt meneillään olevan
kylähankkeen ansiosta erityisen vireää" Suur-Keuruu 6.5.
Raja-aidat nurin ja yhteistyöhön, juttu Kyläelämään illoista, Suur-Keuruu 8.5.
Keuruun kaupunki tukee maaseudun kehittämistä, KSML 6.7.
Välirahoituslaina myönnettiin, Suur-Keuruu 11.7.
Kylä tarttui töihin, juttu Liesjärven kylätalon remontista, Suur-Keuruu 18.7.
Kesäpäivä kokosi yhteen, juttu Riihon kyläyhd. 10-vuotisjuhlasta, Suur-Keuruu 22.7.
Paikallista jengiä susirajalta, Kylävoimaa 1-vuotisjuttu, Suur-Keuruu 19.9.
Kylillä puheena terveys ja turvallisuus, Suur-Keuruu 30.9.
Turvaa Keuruun kylille, juttu Terveys ja Turvallisuus -tapahtumista, Suur-Keuruu 7.10.
Kylävoimaa-projektista, projektiryhmän jäsenen kirjoittama juttu Aisapuu-lehdessä 10/2013
Puheenaiheet: Keurusseutu 2013, kolme mainintaa Kylävoimaa-hankkeen edesottamuksista
vuoden aikana, Suur-Keuruu 30.12.

Kylävoimaa-blogi, KeuruunKylät facebook ja sähköpostijakelu -viestintä:
-

Kylävoimaa-blogissa projektiraportointitekstejä kirjoitettuna koko historian aikana 51 kpl ja
sivukatseluita yhteensä n. 9400
facebookissa 242 tykkääjää, säännöllistä raportointia; linkkejä, kuvia ja juttuja 2-4 krt/vko
sähköpostijakelulistalla n. 200 nimeä, projektitiedote n. kahden kuukauden välein

Keuruunkylät-facebooksivuilla oli ylläpitäjinä 6 kyläläistä eri puolilta Keuruuta.
Keuruunkylat.fi -kotisivuilla oli jokaisella kylällä oma ylläpitäjä. Ylläpitäjät koulutettiin Pelismon (sivujen
toteuttaja) toimesta marraskuussa 2013.
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KEVÄT 2014
Kylävoimaa-projekti sai runsaasti näkyvyyttä medioissa myös keväällä 2014:
-

Hankerahoituksella välivuosi 2014, Suur-Keuruu 9.1.2014
Männistölle uusi pirteämpi ilme, Suur-Keuruu 16.1.2014
Keuruun kylillä virisi toimelias hankeinto, Suur-Keuruu 16.1.2014
Kylätalon sijainnista neuvotellaan, Suur-Keuruu 23.1.2014
Riihon tornilla keräyslupa, Suur-Keuruu 3.2.2014
Karansalmen kylätalolle vihreää, Suur-Keuruu 3.2.2014
Liesjärven kylä saa oman julkaisun, Suur-Keuruu 6.2.2014
Mystiset tarinat heräävät eloon kyläkierroksilla, Suur-Keuruu 20.3.2014
Kyläkierrokset tutustuttavat kyläkuntiin, Keskisuomalainen 24.3.2014
Mennään Kylään -ilmoitukset, Suur-Keuruu 24.3., 31.3. ja 7.4.
Kylätalo jatkaa palvelua, Suur-Keuruu 23.4.2014
Kyläkierrokset hurja menestys, Suur-Keuruu 23.4.2014
Keuruun kylät: Kylätalo pelastui ja muutenkin oli mukavaa, Keskisuomalainen 19.4.2014
Kyläaktiiveille avoin tilaisuus -ilmoitus (hankeilta ja kyläparlamentti asiaa), Suur-Keuruu 8.5.
ja 12.5.
Perinneprojekti käyntiin Keuruulla, Suur-Keuruu 15.5.2014
Juttu kyläkierroksista, Kyläluuta/Etelä-Keuruun kylälehti 5/2014
Kyläparlamentti asioita puimaan, Keskisuomalainen 7.5.2014
Keuruulle kyläparlamentti, Suur-Keuruu 8.5.2014
Kylävoimaa jatkuu, Suur-keuruu 26.5.2014
Kylävoimaa-hanketta kohta kaksi vuotta Keuruun kylillä, Aisapuu-lehti 5/2014

Radio
-

Yle Keski-Suomi, kyläjutut Haapamäeltä ja Karimosta 4/2014. Lähetetty lisää tarinoita kyliltä
yhteyshenkilötietoineen toimittaja Riikka Pennaselle. Juttuja tehtäneen lisää kuluvan vuoden aikana.
Kylävoimaa-blogi, KeuruunKylät facebook ja sähköpostijakelu –viestintä
blogissa sivukatseluita koko historian aikana n. 13 000 ja projektiraportointitekstejä 66 kpl.
facebookissa 321 tykkääjää, säännöllistä raportointia kyliä koskevista asioista 2-4 krt/vkossa
sähköpostijakelulistalla n. 200 nimeä, tiedote projektin etenemisestä noin joka toinen kuukausi
(poislukien kesäaika)

Keuruun Kylät -kotisivut julkaistiin 05/2013. Sivujen sisällöntuottamista jatkettaisiin tuetusti Kylävoimaaprojektin ajan, jonka jälkeen kyläkohtaisista sivuista huolehtivat kyläläiset itse. Päivityskoulutusta
järjestettiin 11/2013.
Kylät osallistuivat kesäkuun alussa kaupungin toimesta postitettavaan "mökkiläiskirjeeseen" omalla
esitteellään, jossa kerrottiin kylien kesätapahtumista, kannustettiin lähtemään mukaan yhteisiin
ajanvietteisiin ja kerrottiin kyläyhdistysten yhteistiedot. Jakelu oli 855 kappaletta.
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SYKSY 2014
Myönteistä viestimistä jatkettiin vielä ennen projektin päättymistä
-

Kylien aktiivisuus tukee elämän monimuotoisuutta, pääkirjoitus Suur-Keuruu 25.8.2014
Yhteisöt kylien voima, Suur-Keuruu 25.8.2014
Himmaanmäki kutsuu avajaisiin, juttu ja ilmoitus Suur-Keuruu 28.8.2014
Riihon kylälle kunniamaininta, Suur-Keuruu 1.9.2014
Sinne johtaa soratie, juttu näköalatornista, Suur-Keuruu 8.9.2014
Omat kylät tutuiksi, Suur-Keuruu 6.10.2014
Kyläparlamentilla tärkeät aiheet, pääkirjoitus ja Kylien yhteinen kanava -juttu,
Suur-Keuruu 9.10.2014
Laajakaistaratkaisulle olisi tarve, Suur-Keuruu 23.10.2014
Kyläparlamentti tuo esille kylien toiveet ja kehittämistarpeet, KSML 24.10.2014
Projekti päättyy, toiminta jatkuu, Suur-Keuruu 27.10.2014

Kylävoimaa-blogi ja KeuruunKylät facebook -viestintä projektin päättyessä:
-

Kylävoimaa-blogissa projektiraportointitekstejä kirjoitettuna koko historian aikana 71 kpl ja
sivukatseluita yhteensä yli 16.000
facebookissa 380 tykkääjää ja yli tuhat valokuvaa kylistä ja kyläläisistä eri tapahtumissa ja
toimissa, säännöllistä raportointia; linkkejä, kuvia ja juttuja

AIKATAULU
Kylävoimaa-hanke eteni alusta alkaen varsin hyvin projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa.
Kylien kehittämisohjelman laatimistyö, ohjelman valmistuminen ja nimettyjen toteuttajaosapuolten
löytäminen vaati kuitenkin enemmän aikaa kuin mitä projektisuunnitelmaan oli varattu. Toisaalta ohjelman
huolellinen valmistelu aktivoi kyliä ja kyläläisiä yhteisten asioiden äärelle; Kylien kehittämisohjelmasta
tuli valmistuessaan erinomainen ja ohjelman toteuttajaksi sekä valvojaksi perustettiin Keuruun
kyläparlamentti, jonka järjestäytymiskokous pidettiin syyskuussa 2014. Kylien yhteistyöfoorumin tarkoitus
on tukea ja viedä eteenpäin kehittämisohjelman käytännön toimenpiteitä. Syksyllä 2014 saatiin aikaan

26

PVM 28.8.2012/PÄÄTÖSNRO 28088/DNRO 1360/3570-2012

myös kehittämisohjelman rahoitusesitys, joka vietiin kaupungille käsiteltäväksi. Näin voidaan todeta, että
luotu ohjelma ei ole vain jälleen yksi niistä strategioista, joita pölyttyy laatikoissa, vaan
toteuttamiskelpoinen ja uskottava, kyläläisten yhdessä luoma ohjelma jota he itse yhtenä nimettynä
osapuolena ovat valmiita viemään Keuruun kaupungin kanssa yhteistyössä eteenpäin.
Valtakunnallinen Laajakaista kaikille 2015-hanke joutui heti Kylävoimaa-projektin alkaessa vaikeuksiin
Keuruun seudulla ja työn eteneminen pysähtyi ensin valituksiin ja myöhemmin rahoitusongelmiin.
Kylävoimaa-projektin puitteissa on pidetty aiheesta keskustelua yllä kyläläisten kesken ja jatkui edelleen
kyläparlamentin toiminnan puitteissa. Lokakuussa kyläparlamentti ja Keuruun yrittäjät laativat
kannanotot kaupungille, vaatien välittömästi kaupunkia ryhtymään toimenpiteisiin luotettavien
laajakaistayhteyksien saamiseksi tarpeen mukaan koko seudulle.
Kylävoimaa-hanke haki ja sai lisäaikaa projektintoteuttamiseen 31.10.2014 saakka sen sijaan, että työ olisi
päättynyt 31.7.2014. Tämä kolmen kuukauden jatkoaika oli erityisen tärkeä siksi, että hankkeessa ehdittiin
saattaa loppuun vielä toimenpiteitä vaativat tehtävät, kuten kyläparlamenttitoiminta ja kylien
kehittämisohjelman vieminen kaupunginjohdon tietoisuuteen. Vaikka kaupungin päätöksenteossa ei vielä
syksyllä 2014 noudatettu kylien kehittämisohjelman suuntaviittoja, oli ilahduttavaa havaita kyläläisten
konkreettinen halu, yksituumaisuus ja ponnekkuus viedä hyvässä yhteistyöhengessä ohjelmaan kirjattuja
toimenpiteitä eteenpäin kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.

RESURSSIT

Täysipäiväisenä hankevetäjänä toimi 3.9.2012-31.10.2014 projektipäällikkö Kirsi Heiskanen.
Agrologi Liisa Miettinen teki osana projektityöntekijän koulutusta harjoittelujakson syksyllä 15.10.21.12.2012., josta pääosa etätyönä. Liisa ei ollut työsuhteessa tehtävässään, eikä työpanos ollut palkallista.
YTM Riikka Jokinen aloitti työkokeilussa 4.2.2013 ja päätti työt Kylävoimaa-hankkeessa elokuun lopussa
2013, saatuaan pidempiaikaisen työpaikan. Riikka ei ollut työsuhteessa tehtävässään, eikä työpanos ollut
palkallista. Riikan työtehtäviin kuuluivat monipuoliset projektiin liittyvät selvitystyöt, kylien
kehittämisohjelman laatimistyö sekä projektiraportointi.
Kylävoimaa-hankkeeseen etsittiin pikaisesti Riikan tilalle sopiva henkilö jatkamaan kylien
kehittämisohjelman laadintaa. Osaamisvaatimuksena henkilöllä oli vahva paikallistuntemus, Kylävoimaaprojektin tunteminen sekä kokemus vastaavan asiatekstin luomisesta. Tehtävään palkattiin joulu-
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tammikuun määräajaksi projektipäällikön valitsemana projektiryhmän jäsen ja kyläläinen, FM Riitta
Pellinen. Riitta jatkoi heti joulukuun alusta kehittämisohjelman täydentämistä ja jäsentämistä, ja sai
ohjelman valmiiksi sovitusti tammikuussa 2014.

TOTEUTUKSEN ORGANISAATIO
Keuruun kaupungin maaseutuhallinnon hallinnoiman Kylävoimaa-hankkeen organisaatioon kuului
projektinvetäjän lisäksi ohjaus- ja projektiryhmät. Ohjausryhmän jäseninä toimivat
-

Aimo Pellinen (Koillis-Keuruun HAKA), ohjausryhmän puheenjohtaja
Eero Laskujärvi (hankkeen vastuuhenkilö, Keuruun kaupunki), ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Antero Pohjonen, kaupungin edustaja
Erkki Inkiläinen, Riihon kyläyhdistys
Erkki Laakso, Vesuri-ryhmän edustaja
Jussi Santaniemi, kaupungin edustaja
Mauri Koskela, Haapamäen kyläyhdistys
Oiva Hanhiniemi, Karimon kyläyhdistys
Paula Pusa, Liesjärven kyläyhdistys
Timo Kosonen, Kyläseura Jukojärven Veikot
Tuomo Kivinen, Etelä-Keuruun kyläyhdistys
Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus (projektin valvoja)

Projektiryhmän jäseniä olivat
-

Liisa Vesterinen, Etelä-Keuruu
Katri Paananen, Liesjärvi
Mauri Koskela, Haapamäki
Kaarina Koski, Riiho
Raija Koskela-Drischenko, Karimo
Valtteri Tastula, nuoret
Matti Riihimäki, Jukojärvi
Tomi Hanhiniemi, Pihlajavesi
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-

Riitta Pellinen, Koillis-Keuruu
Seppo Harjula, Valkealahti
Matti Jokinen, Riiho
Matti Saarinen, Karimo
Matti Niemelä, Liesjärvi

Ohjaus- ja projektiryhmän kokoontumisista ja aktiivisesta työskentelystä tarkemmin kohdassa
h. raportointi ja seuranta.

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Kylävoimaa-projekti käynnistyi 3.9.2012, suunniteltua ajankohtaa (1.6.2012) kolme kuukautta myöhemmin.
Tästä johtuen vuoden 2012 puolella varsinaista projektityötä tehtiin vain vajaa neljä kuukautta joulunaika
huomioiden. Hankkeen omavastuuosuuden kerryttäminen jäikin tavoitteesta syksyllä 2012 edellä
mainitusta syystä - aikaa ei ollut tarpeeksi kaavaillulle talkootyömäärälle. Vastikkeetta hankkeelle tehtävän
työn osuudeksi oli budjetoitu 4370 €, kun hankkeen varsinaisella toteutusajalla 3.9.-31.12.2012 talkootöitä
kerättiin yhteensä 2030 €. Tilanne korjaantui odotusten mukaisesti keväällä 2013, jolloin vastikkeetonta
talkootyötä tehtiin reilusti yli tavoitteiden kyläiltojen, kylätapaamisten, opintomatkojen ja kyläläisten
aktiivisen osallistumisen ansiosta.
Yksityisen rahoituksen rahallista osuutta vuodelle 2012 oli budjetoitu 1457 € ja rahaa kerättiin
kyläyhdistyksiltä yhteensä 1600 €. Keväällä 2013 yksityistä rahaa kerättiin osallistumismaksuina (mm.
opintomatkat) 1945 €. Yhteensä nämä summat kattoivat ajanjaksolle asetut tavoitteet yksityisen rahan
osuudesta.
Projektin kustannusarvion sisältöön laadittiin ensimmäinen muutoshakemus alkukesästä 2013 koskien
toimitilavuokria (Keulink-toimisto ja kylien tilavuokrat) sekä markkinointi- ja ilmoituskuluja. Mainittuihin
kustannuslajeihin siirrettiin varoja mm. ostopalveluista ja matkakuluista.
Toinen muutoshakemus kustannusarvioon tehtiin keväällä 2014, jolloin haettiin muutosta hankeaikatauluun sekä rahoituksen jakautumiseen perusteella, että projektin arvonlisäverokäsittely oli
muuttunut (alv ei ollutkaan hankkeen hyväksyttävä kulu) ja että hanke päästiin aloittamaan 3 kuukautta
suunniteltua myöhemmin. Näin ollen kustannusarvion puitteissa oli mahdollisuus kohdistaa rahaa
palkkakuluihin ja hankeaikaa saatiin näin jatkettua 31.10.2014 saakka.

29

PVM 28.8.2012/PÄÄTÖSNRO 28088/DNRO 1360/3570-2012

Suurin osa projektin kustannuksista painottui vuodelle 2013, hankkeen täydelle toimintavuodelle.
Kustannusarvioon määritelty kokonaisrahoitus riitti hyvin hankeaikana, loput yksityisen rahan ja
vastikkeettoman työn osuudet saatiin myös kerättyä suunnitelmien mukaan täysimääräisinä.
TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET SUHTEESSA BUDJETTIIN

KUSTANNUSLAJI

BUDJETTI

1. Palkkauskulut ja
palkkiot

0106201231052013

111 320 €

0106201331122013

32 948,44 € 30 874,14 €

0101201431102014

KUMULAT.
KUSTANNUS

KÄYTETTY
BUDJ.%

KÄYTETTÄVISSÄ

45 648,37 €

109 470,95 €

98 %

1 849,06 €

2. Ostopalvelut

11 300 €

7 590,15 €

1 134,57 €

2 065,00 €

10 789,72 €

95 %

510,28 €

3. Vuokrat

10 140 €

3 330,34 €

3 080,39 €

2 505,17 €

8 915,90 €

88 %

1 224,10 €

4. Kotimaan matkakulut

9 808 €

3 771,02 €

1 816,92 €

3 133,11 €

8 721,05 €

89 %

1 086,95 €

5. Ulkomaan matkakulut

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

6. Muut kustannukset

16 807 €

6 162,27 €

3 161,58 €

5 530,77 €

14 854,62 €

88 %

1 952,38 €

7. Yleiskustannukset
Toteutuskustannukset
yht.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

53 802,22 € 40 067,60 €

58 882,42 €

152 752,24 €

96 %

6 622,77 €

7 070,75 €

10 391,02 €

26 956,28 €

96 %

1 168,72 €

63 296,73 € 47 138,35 €

69 273,44 €

179 708,52 €

96 %

7 791,49 €

159 375 €

8. Vastikkeeton työ
KUSTANNUKSET
YHTEENSÄ

28 125 €
187 500 €

9 494,51 €

TOTEUTUNUT RAHOITUS SUHTEESSA BUDJETTIIN

RAHOITTAJA

RAHOITUS

EU/valtio

0101201431102014

KUMULAT.
RAHOITUS

40 423,41 € 30 158,96 €

44 335,00 €

114 917,37 €

96 %

30 000 €

10 105,85 €

7 539,74 €

11 083,75 €

28 729,34 €

96 %

9 375 €

3 182,32 €

2 353,93 €

3 463,67 €

8 999,92 €

96 %

53 711,58 € 40 052,63 €

58 882,42 €

152 646,63 €

96 %

7 070,75 €

10 391,02 €

26 911,77 €

96 %

63 161,58 € 47 123,38 €

69 273,44 €

179 558,40 €

96 %

120 000 €

Kuntien rahoitus
Yksityinen rahoitus, rahana
Rahoitus
toteutuskustannuksiin
Yksityinen rahoitus, talkootyö
YHTEENSÄ

159 375 €
28 125 €
187 500 €

Erotus suhteessa tot.kustannuksiin

0106201231052013

9 450,00 €

-

135,15 €

0106201331122013

-

14,97 €

179 708,52 €

Hankkeen aikana maksuhakemuksia tehtiin 3 kappaletta. Maksuhakemusten laatimisen jaksotukseen
vaikuttivat hankekustannusten, yksityisen rahan ja vastikkeettoman työn kertymien suhde.
1.
2.
3.

maksuhakemus 1.6.2012-31.5.2013, rahoituspäätös 63.161,58 €
maksuhakemus 1.6.2013.-31.12.2013, rahoituspäätös 47.123,38 €
maksuhakemus 1.1.2014-31.10.2014 tehtiin summalle 69.273,44 €
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Ei korvattavia kustannuksia hankkeen aikana olivat sanomalehden tilausmaksu 70,52 € (ei korvausta
1. erässä, korvattiin maksuerissä 2. ja 3.) ja opintomatkakohteiden tuliaiset Keuruun yhteensä 35,09 €.

RAPORTOINTI JA SEURANTA
Kylävoimaa-hankkeen seuranta- ja raportointityö oli aktiivista ja kaksisuuntaista. Eri kylien edustajat
helpottivat omalta osaltaan viestin kulkua projektitoimistolta kyliin ja kylistä projektitoimistoon. Ohjausja projektiryhmän kokoontumisten välillä viestiteltiin sekä puhelimitse, sähköpostitse sekä kasvokkain.
Ohjausryhmän kokouksista kirjoitettiin pöytäkirjat ja projektiryhmän tapaamisista muistiot. Ohjaus- ja
projektiryhmän kokoontumiset pyrittiin aina järjestämään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kylillä.
Ohjausryhmä kokoukset:
18.09.12 Keulink kehittämisyhtiön neuvotteluhuone
11.10.12 Kaupungintalo, hallituksen huone
18.12.12 Iso Kirja, Etelä-Keuruu
24.01.13 Cafe Raija, Haapavesi
21.02.13 Karansalmen kylätalo
21.03.13 Veikkola, Jukojärvi
16.05.13 Liesjärven kylätalo
18.06.13 Ylisenjärven grillimaja, Riiho
13.08.13 Rahikkalan tila, Asunta
26.09.13 Virastotalon neuvotteluhuone
06.11.13 Haapamäen Höyryveturipuisto
18.12.13 Virastotalon neuvotteluhuone
05.02.14 Iso Kirja, Etelä-Keuruu
03.03.14 Seurantalo Veikkola, Jukojärvi
29.04.14 Liesjärven kylätalo
03.06.14 Ylisenjärven grillimaja, Riiho
19.08.14 Rahikkalan tila, Asunta
25.09.14 Himmaanmäen näköalatorni ja Kännikota, Riiho
30.10.14 Nikolaintalo, Etelä-Keuruu
Projektiryhmä kokoontumiset
11.12.12 Kulttuuritalo Kimara
29.01.13 Liesjärven kylätalo
05.03.13 Nikolaintalo, Etelä-Keuruu
25.03.13 Viitamäki, Hautala/Koillis-Keuruun HAKA
20.05.13 Veikkola, Jukojärvi
26.08.13 Riiho, Ylisenranta
21.10.13 Karansalmen kylätalo, Karimo
27.01.14 Virastotalon neuvotteluhuone
17.02.14 Cafe Raija, Haapamäki
12.03.14 Virastotalon neuvotteluhuone
16.04.14 Kahvila Mirjami
Keuruun kyläparlamentin toiminnan käynnistyessä päätettiin, ettei projektiryhmää kutsuta enää erikseen
koolle. Kyläparlamentissa on jäseninä mukana projektiryhmäläisiä.
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TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT
Kylävoimaa-projekti eteni kautta linjan hyvässä vauhdissa; kylätoimijat olivat pääsääntöisesti hyvin
aktiivisia koko hankkeen ajan. Selkeitä, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia saatiin tehtyä ja niitä
lähdettiin rohkeasti hankkeen pidemmälle edetessä myös toteuttamaan.
Kylätoimijat tekevät projektityötä oman arkensa pyörityksen ohessa, joten uusien toimivien käytäntöjen
kylätoimintaan viemisen ja juurtumisen pitäisi tapahtua hyvin lyhyessä ajassa. Kylävoimaa-projektin
varsinaiset toiminnalliset kuukaudet ovat pois lukien loma-ajat, joulu ja keskikesä, käytännössä vain noin
puolitoista vuotta. Pidempiaikaisella ja pitkäjänteisemmällä hanketyöllä voitaisiin jatkossa uuden
toimintakulttuurin läpivientiä tukea paremmin.
Kylien sitoutumishalu ja -into projektia kohtaan on varsin suoraan kytköksissä muutamiin aktiivisiin kylien
edustajiin/yhteyshenkilöihin, jolloin henkilöihin kohdistuvia riskejä ovat esimerkiksi avainhenkilöiden
väsähtäminen ja sairastumiset sekä henkilövaihdokset, jotka vaikuttavat usein myös
vuorovaikutussuhteisiin eri osapuolten kesken.
Kylillä samanaikaisesti yhteisen kehittämishankkeen myötä käynnistyneet omat projektit syövät
kyläkohtaisia resursseja, rahaa, aikaa ja osallistujien määrää, jolloin yhteishankkeessa on pyrittävä
huomioimaan myös kylien ”tahti”, ei vain projektisuunnitelmaan kirjattu aikataulutus.
Laajakaista kaikille 2015 -hankkeen kaatuminen ensin valituksiin ja sitten rahoitusvaikeuksiin aiheutti sen,
että luotettavat ja varmat, kaikille kansalaisille tasa-arvoiset tietoliikenneyhteydet jäivät hankkeen aikana
Keuruun seudulla vain keskustelun, tiedottamisen ja kannanottojen tasolle.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Projektin yhteistyökumppaneita olivat aktiiviset kyläläiset ja kyläyhdistykset, jotka omalla toiminnallaan
edesauttoivat muun maussa hyväksi koettujen toimintatapojen eteenpäin viemistä.
Paikallinen Leader-ryhmä Vesuri ry tuki Kylävoimaa-projektin toimijoita sekä kyläyhdistyksiä kyläkohtaisissa
hankesuunnitelmissa.
Kaupungin viranhaltijat seurasivat ja olivat kiinnostuneita Kylävoimaa-hankkeen etenemisestä. Myös kylien
aloitteellisuus otettiin varsin hyvin vastaan.
Kunnanvaltuutetut ja kaupungin luottamushenkilöt olivat paria nimeä lukuun ottamatta varsin passiivisia
osallistumaan kylien asioita koskettaviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Paikallislehti Suur-Keuruu oli erittäin aktiivinen kumppani ja tiedotti sekä teki mielenkiintoisia juttuja
Kylävoimaa-projektista säännöllisesti.
Muut maakunnassa toimivat hankkeet olivat yhteistyökumppaneina tilaisuuksien ja koulutusten
järjestämisessä (mm. KylänSydän-hanke, Palvelutuuli-hanke ja Viestinnästä voimaa-hanke). Keuruulainen
Työkanava-hanke lisäsi tietoa kyläyhdistysten mahdollisuuksista toimia työllistäjinä.
Muita yhteistyöhön oman asiantuntijuutensa puitteissa osallistuneita olivat esimerkiksi Riistanhoitopiiri
sekä Palo- ja pelastuslaitos.
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Hyvää yhteistyötä tehtiin myös paikallisten yritysten kanssa, joiden joustava ja nopea palvelu oli
korvaamaton apu nopeatempoisessa hanketyössä. (Kuljetusyritykset Töysä, Mäkelä ja Lepikonmäki sekä
Keuruskopio, Pelismo ym.)

HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET
Projektin seurauksena avoin keskustelu aktiivisen kylätoiminnan ja kylillä asumisen edellytyksistä käy
Keuruulla vilkkaana, kylätapahtumiin ja -toimintaan on osallistunut uusia kasvoja ja tuttavuuksia.
Esimerkkejä projektin puitteissa järjestetyistä, runsaasti osallistujia ja/tai toimintaa keränneistä
toiminnoista
-

Tapahtumia, tilaisuuksia, kokouksia ja kylävierailuja eri kylissä, joissa mukana projektinvetäjä ja
kyläläisiä lähes 100 kpl
Tehty seitsemään eri kohteeseen opintomatkat, mukana yhteensä 223 osallistujaa
Helmikuussa 2013 Petoiltaan osallistui 160 ihmistä
Kyläelämään -kyläsuunnitteluilloissa (16 kylätapaamista, 2 krt per kylä) keväällä 2013 mukana
yhteensä noin 250 kyläläistä
Terveys ja Turvallisuus -tapahtumat syksyllä 2013 noin 100 osallistujaa
Mennään kylään -bussikierroksille osallistujia keväällä 2014 yhteensä 250

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt ja viestinkulku parantunut, yhdistysten välillä jaettu hyviä
käytäntöjä ja toimintatapoja. Projektin merkityksellisyys on näkynyt erityisesti kylien olemassa olevien
resurssien löytämisessä ja käyttöönotossa; osaamista ja arkipäivän toimintaa on pystytty ohjaamaan
tehokkaasti.
Vuorovaikutus kaupungin viranhaltijoiden kanssa on kehittynyt hyvään suuntaan. Keuruun kaupunki
hyväksyi kesäkuussa 2013 kahdeksan kyläyhdistyksen allekirjoittaman aloitteen maaseudun kehittämiseksi
tarkoitettujen hankkeiden välirahoituslainan myöntämisestä; tämä on koettu erittäin merkittäväksi
askeleeksi kylien ja kaupungin välisessä yhteistyössä. Kaupunginjohtaja aloitti omasta aloitteestaan syksyllä
2013 kylävierailusarjan, jonka toivottiin jatkuvan kylältä toiselle, mutta ilmeisesti kuntarakenteiden ja sotealueiden muutostyöhön/ennakointiin liittyvät kiireet täyttivät kaupunginjohtajan kalenterin.
Kylävoimaa-projektin tavoitteet on nähty tarpeellisiksi ja hyviksi ja niiden toteuttamiseen on innostuttu;
hankkeen vaikutusalueella oli/on suunnittelutyön alla tai meneillään useita pienempiä hankkeita, kuten
Riihon Himmaanmäen näkötornin rakennushanke, Nuorisoseurantalo Männistön kunnostushanke,
Karansalmen kylätalon kunnostushanke sekä vierasvenelaiturin rakentamishanke, Liesjärven kylätalon
kunnostushanke sekä Haapamäen rautatiekulttuurin ennallistamisen esiselvityshanke.
Ohjausryhmä luonnehti toiseksi viimeisessä kokouksessaan Kylävoimaa-projektia seuraavalla tavalla:
Onnistumisiksi koettiin erityisesti
-

innostuminen yhdessä ja erikseen; sekä kylien yhteistyöhön että kyläkohtaisen toiminnan
kehittämiseen ja konkreettiseen tekemiseen
ihmisten aktivoituminen ollut olennaista, on ollut ”tekemisen meininkiä”
on saavutettu se mitä yhdessä lähdettiin hakemaan
uutta porukkaa on tullut toimintaan mukaan ja vastuuta voitu jakaa useammille harteille
yhteisten kyläiltojen osallistujamäärä ollut runsas
tiedottaminen ansaitsee erityiskiitokset; Keuruun kylät ovat projektin aikana tulleet
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-

suuren yleisön tietoisuuteen, yleinen positiivisuus ja tietoisuuden lisääntyminen,
keuruunkylat.fi -kotisivut ja muu viestintä
kunnan ja kylien ulkopuolelta tuleva projektinvetäjä; tasapuolinen kohtelu kaikille
kylille, ei kotiinpäin vetoa ja saatu kylien kehittämiseen näkemystä ulkopuolisin silmin
projektinvetäjällä ei tiettyä ”kylien kehittämisen toimintamallia” ennestään
kaupungintalolla on suhtauduttu hyvin projektiin
projektityöhön ei ole liittynyt virkamaisuutta
projektityö on otettu vakavasti ja toiminta on ollut uskottavaa
projektin toteutukseen liittyvät isot vaatimukset toivat alkuun epäilyksen poikasen, mutta kaikki
on mennyt ehkä odotuksiakin paremmin
ohjausryhmä on ollut tärkeä työrukkanen ja suunnannäyttäjä; työskentely on ollut
tiivistä, aktiivista ja keskustelevaa
hankkeiden välirahoituslaina -aloitteen läpimeno; mallia viedään naapurikuntiin
kylien kehittämisohjelma, rahoitusesitys & kyläparlamentti; työ jatkuu

Parannettavaakin jäi
-

-

projektissa oli paljon tehtävää lyhyessä ajassa, 2 vuotta on lyhyehkö aika kaikille
toimenpiteille, 3-vuotinen projekti voisi olla parempi; muistettava kuitenkin että liian
pitkä projekti syö voimia, kyläläiset tekevät kehittämistyötä muun arjen ohessa
kyläsuunnitelmia olisi pitänyt viedä pidemmälle
peto- ja katastrofitilanteissa toimimisesta lisää tiedottamista ja koulutusta
jatkoa varten olisi mietittävä useampia keinoja yksityisen rahan keräämiseen
yhteydenpito kaupungin päättäjiin olisi voinut olla tiiviimpää
projektinvetäjä olisi voinut vieläkin enemmän jalkautua kyliin

Muita kommentteja
-

hanketyössä huomioitava, että byrokratia vie oman aikansa
osallistumalla onnistutaan, jos ei osallistu, niin mitään ei saakaan
ihmisten toiminta ratkaisee
ei ollut projektista kiinni, ettei ”nukkuvia kyliä” saatu mukaan

Yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin, projektin aikaisista saavutuksista on kylien välistä hyvää ja
aktiivista yhteistyötä edistämään luotu kyläparlamentti-toimintamalli. Kyläparlamenttiin lähti keväällä
2014 perustettaessa mukaan seitsemän (Kylävoimaa-hankkeessa mukana ollutta) kyläyhdistystä. Kylien
yhteistyöfoorumin tarkoitus on kehittää kylien välisen yhteistoiminnan lisäksi parempaa keskusteluyhteyttä
ja kylien vaikuttamismahdollisuutta kaupungin suuntaan. Kyläparlamentin tavoite on turvata Keuruun
kylien nykyisten ja uusien asukkaiden mahdollisuus elää asua ja toimia yrittäjinä maaseudulla.
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ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Kylävoimaa-hankkeessa hyviksi havaittuja käytäntöjä ja kylien välistä aktiivista yhteistyötä jatketaan
Keuruun kyläparlamentti -toiminnan myötä. Yhteisen toimijan tarkoituksena on jatkossakin parantaa
keskusteluyhteyttä kylien ja kaupungin välillä; huolehtia ja valvoa että kylien kehittämisohjelmaan
kirjattavat sekä Keuruun kunta- ja palvelustrategiaan kirjatut kylien kehittämistä koskevat tavoitteet
toteutuvat suunnitellusti, tehdä aloitteita ja ottaa kantaa kyliä koskevissa asioissa.
Seitsemän eri Keuruun kylän edustajista koostuva kyläparlamentti vie eteenpäin uudelle ohjelmakaudelle
kaavailtua useamman kylän uutta yhteishanketta, jossa hankkeen sisällöksi on kaavailtu muun muassa
kylien markkinointiin; asumiseen, rakentamiseen (vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat) sekä kylien
yritystoimintaan; kartoitukseen ja verkostoitumiseen liittyvää kehitystyötä. Uuden hankkeen aiheet ja
sisältö ovat nousseet esille kyläilloissa ja kyselyissä, ja niiden eteen tehtävä kehitystyö on nähty
tarpeelliseksi kylissä.

Keuruulla 31.10.2014
Raportin laatija

Kaupungin edustaja

___________________________________
Kirsi Heiskanen
projektipäällikkö
Kylävoimaa-hanke

____________________________________
Eero Laskujärvi
maaseutupäällikkö
Keuruun kaupunki
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