
Elinvoimainen taajama 
kumppanuuksia kehittämällä
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Kirkonkylät palvelukeskuksina

• Hankeaika: 1.10.2017 – 30.11.2019

• Rahoittajat: ELY/maaseuturahasto, Pohjois-Savon liitto/Pohjois-Savon 
kehittämisrahasto

Tavoitteena on
säilyttää ja kehittää
kirkonkylien elinvoimaisuutta

• Hallinnoija: Kehittämisyhdistys Mansikka ry

• Hankkeen toteutusalue: Pohjois-Savo + Joroinen



Kahdeksan pilottia

Rautavaara (1700)

Sukeva, Sonkajärvi (1000)

Varpaisjärvi, Lapinlahti (1100)

Vesanto (2100)

Karttula, Kuopio (3500)

Muuruvesi, Kuopio (800)

Vehmersalmi, Kuopio (2000)

Kangaslampi, Varkaus (1500)

Keskeistä sidosryhmäyhteistyö, hyvien 
käytäntöjen jakaminen ja 
monikanavainen viestintä.



Pilotit harvaan asutulla maaseudulla
• Maakunnan laita-alueita ja/tai kuntaliitoskirkonkyliä – pitkät etäisyydet

• Alhainen taajama-asteisuus (alle 50 %), paljon haja-asutusta →
kirkonkylien ulkopuolella olevissa kylissä ei palveluja

• Väestön ikärakenne: eläkeläisiä lähes 50 %, lasten ja nuorten vähäinen 
määrä

• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus – rakennemuutosten ja väen 
vähenemisen seurauksena palveluita hävinnyt ja keskittynyt kaupunkeihin: 
kaikki valtion ja osa kunnan ja seurakunnan palveluista, paljon yritysten 
palveluja, myös posti- ja pankkipalveluja, jonkin verran yhdistystoimintaa

• Nyt keskustellaan kirkonkylien koulujen säilymisestä sekä jäljellä olevista, 
vähäisistä liikennepalveluista

• Sähköiset/digipalvelut eivät kaikkien saatavilla



Kirkonkylät palvelukeskuksina 
hankkeessa

• Kehitetty kumppanuuksia eri tahojen kesken.

• Hyödynnetty tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja 
tähdäten niiden käyttöasteen nostoon.

• Monipuolistettu palvelutarjontaa.

• Otettu käyttöön uudenlaisia 
palvelutuotannon malleja.

• Kehitetty kunnan HYTE-toimintaa.

”Toimimme mahdollistajina ja sillanrakentajina 
vieden prosessia eteenpäin. Emme tee puolesta, 
vaan palvelemme paikallisten toimijoiden 
”työkaluina”, tukena ja apuna.”



Miten piloteissa on toimittu?

• Jokainen kunta, Kuopiossa paikallinen Pitäjäraati, on valinnut kehitettävät teemat 
omista lähtökohdistaan 

• Toteutettu kaikille avoin palvelupaja (yhdessä pilotissa jalkautuva asukaskysely)

• Paikallisissa ydinryhmissä/kumppanuuspöydissä mukana kunnan 
luottamushenkilöitä, viranhaltijoita eri toimialoilta, asukkaita, yhdistysten, 
yrittäjien ja seurakuntien sekä muiden hankkeiden edustajia

• Koordinointivastuu kuntien työntekijöillä, vapaaehtoistoimijat, yrittäjät ja 
sidosryhmät tuovat mukaan oman panoksensa

• Kumppanuuskehittäjä kuljettaa prosessia ja tuo ulkopuolista näkökulmaa ja hyviä 
käytäntöjä muualta

• Hankkeen seurantaryhmässä mukana edustaja kaikista piloteista – tiedon vaihtoa 
ja toisilta oppimista



Mitä kumppanuuksien 
kehittäminen tuottaa?



Asiat edenneet/etenemässä:

a) Kunnan talousarvioon

b) Jaettujen tilojen käyttöön (tilojen 
yhteiskäyttö)

c) Hankkeiden sisältöön, joille haetaan 
erillistä rahoitusta

d) Resurssien kohdentamiseen / lisäämiseen

e) Säästökohteiden valintaan

f) Jopa isompien haasteiden ratkaisuun



• Tällä konseptilla olemme päässeet asioiden 
yhteiskehittämiseen sekä eri osapuolten 
vastuunottoon – työnjakoon.

• Toimintatapa hyödyttää paitsi asukkaita, myös 
kuntien elinvoiman säilyttämistä ja kehittämistä. 
Osalla on myös iso merkitys kunnan talouden 
näkökulmasta.

• Konseptimme on yhdistelmä erilaisia 
osallisuuden malleja: kumppanuuspöytä, 
osallistuva budjetointi ja monet muut 
osallisuuspelissäkin esiintyvät toimintamallit.

• Vaatii kunnan aitoa sitoutumista. Kun näin 
tapahtuu, saadaan myös asukkaat ja yritykset 
mukaan.

Syntynyt osallisuusmalli



Mitä hankkeessa toteutunut tai syntymässä?
• Ikäihmisten yhteisölliset palvelupäivät

• Ikäihmisten tukipalveluiden 
kehittäminen

• Www-sivujen yhteisöllinen 
uudistaminen

• Mobiilireitti, yhteisöllisesti: 
matkailu/ulkoilu/liikuntapaikat

• Kesätorit, syysmarkkinat

• Digineuvontaa

• Yhteisöllinen omatoimikirjasto

• Hanke- ja elinvoimakoordinaattorin 
toimi kuntaan

• Yhteisökoordinaattorin toimi

• Nuorisotyöntekijän toimi maaseudulle

• Nuorten toiminnan ja tilojen 
kehittäminen



Hankkeessa toteutunut…..
• Kunnan tilastrategia

• Kunnan kuvapankkiin materiaalia

• Kunnan viestinnän kehittäminen

• Asiointipisteen kehittäminen

• Pankkiautomaatin ”paluu”

• Joukkorahoituskampanja 

• Kumppanuuspöytä toimintamallina

• Koulu toimintakeskuksena

• Vapaaehtoistoimijoiden koulutus ja 
toiminnan koordinointi

• Asukastuvan toiminnan kehittäminen

• Palvelutarvekartoituksia/-kysely 3 kpl, 
yhdistyskysely

• Pienten kuntien osallisuusmalli



Jatkokehittämistä erillisissä hankkeissa
• kaksi selvityshanketta osuuskunta toimintaan

• ulkoilu- ja liikuntapaikkojen kehittäminen

• maaseutuasumisen, tapahtumien sekä kylä- ja 
järjestötoiminnan kehittäminen

• ikäihmisille suunnatut palvelut näkyviksi: toiminta-
ja palvelukalenteri?

• ikäihmisten ravitsemuksen ja toimintakyvyn 
kehittäminen?

• entinen kunnantalo yhteiseksi olohuoneeksi?

• työllisyys?

• yhdistysten yhteistyön ja palvelujen kehittäminen?

• vapaaehtoistoiminnan kehittäminen?

• osallisuuden kehittäminen (x2)?

• selvitys liikennepalveluista?

• liikennekokeilut?

• kunnan digipalveluiden kehittäminen?

• maaseudun palveluiden uusi konsepti?



Määrällisiä tietoja

• Pilottien ydinryhmät, 
työryhmät,yritys- ja asukasillat, 
tilaisuuksia 135 kpl

• Osallistujia yhteensä yli 1800

• Muut hankkeen tilaisuudet 18, 
osallistujia 170

• Työntekijät mukana 132 tilaisuudessa

• Hanke-esittelyjä 26 kpl

• Ajetut kilometrit yli 35 000 km



Muut toimenpiteet

• Opintoretket, yhdistys- ja yritysillat

• Liikennepalvelut: taksikeskustelu, hankesuunnitelma, mahdollisesti tulossa 
kokeilu

• Koulupalvelut: Tulevaisuuden koulu tilaisuus

• Maaseudun palveluiden uusi konsepti: automaatio ja digipalvelut - yhteisöllinen 
liike- ja lähipalvelukeskus?

• Osallisuuspeli – kuntakierros: hankkeessa syntynyt osallisuusmalli leviää myös 
muihin kuntiin

• Ylikunnalliset kumppanuudet

• Viestintä; uutiskirjeet, verkkosivut ja Facebook. Hyvät käytännöt esiin.

• Maakunnan osallisuustyöryhmä, yhteistyö maakunnan HYTE-tiimin kanssa

• Mukana useiden hankkeiden ohjausryhmissä



Yhteistyö ja verkostot

• Yhteistyö maakunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa:

- Leader-ryhmät, ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto, Sydän-Savon maaseutupalvelu

- Sakke-järjestöyhteistyön kehittämishanke, järjestöfoorumi Jerry

- Uudistuvat elinvoimataajamat –hanke, Ruralia-instituutti

- Pohjois-Savon Kylät ry + hankkeet

- Muut maakunnan alueella toimivat hankkeet

- Kuntaliitto (VM): AKE-hanke, Kuntademokratiaverkosto (osallistuva budjetointi, 
järjestöt maakunnan kumppanina, tiedon vaihto)

- Itä-Suomen yliopisto/Maaseutupolitiikan neuvosto/KAHVEE-verkosto 

- Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen Digiboksi –hanke (Vaasan yliopisto/Levon)

- Ja monet muut tahot…..



Havaintoja ja ajatuksia

• Pienissä kunnissa kumppanuuksille hyvät pohjat; on olemassa monenlaista 
yhteistä toimintaa ja kehittäminen on luontevaa, kun toimijat tuttuja

• Helppo saada toimijat saman pöydän ääreen → yhteinen tahtotila → 
yhteinen tavoite, jota kohti lähdetään

• Asukkaita ja yhteisön toimijoita halutaan kunnissa oikeasti kuulla ja edistää 
asioita

• Vaikka haasteet isoja, kuntien, yritysten ja asukkaiden into kehittää omaa 
elinympäristöä on vahva – tarvittaisiin valtakunnan tasoista 
päätöksentekoa tueksi 

• Kannattaa aloittaa toiminnan ja palvelujen kehittämisestä – ei seinistä
• Kun paikallisilla vastuu toimenpiteistä, hankkeessa tehdystä työstä 

todellista hyötyä - sitoutuminen
• Kunnan rooli koordinoijana välttämätön – yhdenvertaisuus, jaettu vastuu!



Yhteystiedot

Resurssit yhdistäen ja 
kumppanuuksia kehittämällä 
maaseutu säilyy elinvoimaisena!

Seija Korhonen
puh. 050 567 8728
seija.korhonen@mansikkary.fi

www.mansikkary.fi/kirkonkylat
www.facebook.com/kirkonkylatpalvelukeskuksina

KIITOS!

http://www.mansikkary.fi/kirkonkylat
http://www.facebook.com/kirkonkylatpalvelukeskuksina

