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Yhteenveto
Yleishyödyllinen kehittämishanke Yhdessä enemmän
Yhteisöllinen viestintä vastauksena uuden kunnan ja muuttuvan mediakentän 
vaatimuksiin.

”Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja 

vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.”

Hausjärven ja Kärkölän kunnat halusivat selvittää yhteistyössä paikallisten 

toimijoiden, kuntalaisten ja kuntien välistä kuntalaisverkostoa. Kunnat halusivat 

parantaa asukkaidensa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kunnan toiminnassa 

ja siten lisätä demokratiaa. Lisääntyvällä yhteisöllisyydellä haluttiin myös vahvistaa 

kotiseutuidentiteettiä ja löytää uusia keinoja tallentaa yhteistä historiaa. 

Paikalliset yhdistykset olivat ehdottaneet ideoitavaksi viikoittain ilmestyvää kylien info-

lehteä ja yhteisöllisiä kuntafoorumeita, joissa voisi olla kunnallisen informaation 

lisäksi mukana infoa kylien tapahtumista, toiminnasta ja kuntalaisten omia 

kuulumisia. 

Esiselvityshankkeella haluttiin kartoittaa todelliset tarpeet, selvittää mahdollisen 

toteutuksen tekninen rakenne, kustannukset ja toimijat. Hankeaika oli 8.12.2016 — 

31.12.2017.
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1.HAKIJA

1.1.Hakijan nimi: Hausjärven kunta

1.2.Y-tunnus: 0145997-2

Hausjärven ja Kärkölän kuntien yhteisen, yleishyödyllisen kehityshankkeen 

vastuulliseksi hakijaksi ja toteuttajaksi valittiin Hausjärven kunta. Esiselvityshanke 

toteutettin yhteistyössä molempien kuntien ja niissä toimivien yhdistysten kanssa.

2.HANKKEEN NIMI

2.1.Yhdessä Enemmän -esiselvityshanke

2.2.Hankenumero 37603

3.HANKKEEN TARVE JA TAUSTA

3.1. Yhdessä enemmän hankesateenvarjo

Esiselvitys kuntalaisten uudesta vaikutuskanavasta oli tarpeen tehdä ennen 

kehityshankkeen käynnistämistä, koska erittäin laajasta mahdollisuuksien kirjosta 

täytyi löytää ne toiminnallisuudet, jotka olisivat erityisen hyödyllisiä nimenomaan 

Hausjärvellä ja Kärkölässä. Asukkaitten ääni haluttiin saada kuuluviin heti 

suunnitteluvaiheessa. 

Koska tiedonvälitys on nopeasti siirtynyt nettiin, mutta väestö vasta osittain, haluttiin 

löytää toimivia siltoja digitaalisen ja fyysisen maailman välille. Erikseen 

pohdittavana oli myös kunnan rooli sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteena oli ratkaista esiselvitysvaiheessa foorumien sisältö, toimittamisvälineet ja 

ylläpitäjät ja kartoittaa molempien kuntien ja niissä toimivien yhdistysten tarpeet. 

Myös ikääntyvän väestön tuominen tietokoneen pariin ja nuorten saaminen mukaan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan haluttiin huomioida. 
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Esiselvitys sisältää myös hankkeen käytännön hankesuunnitelman ja 

rahoitushakemuksen.

3.2. Hausjärven ja Kärkölän leimalliset erityispiirteet

Hausjärvi ja Kärkölä muodostavat kylien verkoston, joka on melko hajallaan 

toisistaan. Tämä kylien verkosto ja toiminta pitäisi saattaa yhteen, jotta uudistuvassa 

kuntakentässä myös haja-asutusalueen ihmisillä on reaalinen mahdollisuus toimia 

aktiivisena kuntalaisena ja osallistua sekä palveluiden kehittämistyöhön että 

yhteiseen elinkeino- ja virkistystoimintaan. Paranevalla yhteisöllisyydellä parannetaan 

myös maaseudun mahdollisuuksia pysyä elinvoimaisina. Syntyvällä 

yhteistyöverkostolla pyritään myös tuottamaan alueelle uutta yritystoimintaa ja 

välittämään jo olemassa olevia tuotteita laajemmalle asiakaskunnalle.  

Hankkeen alkaessa verkostoyhteistyötä tehtiin kahden kunnan välillä muun muassa 

Hämeenkulma-nimisen paikallislehden välityksellä, joka myös etsii uusia 

toimintatapoja tulevaisuudessa. Hanke etsi ratkaisuja myäs siihen, miten 

journalistisen etiikan mukaisesti tuotetun informaation säilyminen haja-asutusalueella 

voidaan varmistaa siinäkin tilanteessa, että paikkakunnalla ei ilmesty omaa 

sanomalehteä tai sen toiminta lakkaa.

3.3.Sähköisen palvelun kehittäminen Yhdessä Enemmän –hankkeessa

Molemmilla kunnilla on omat www-sivunsa, jotka palvelevat kunnan virallista 

tiedottamista. Yhdistyksiltä ja kyläläisiltä puuttuu tällä hetkellä ammattimaisesti tehty 

tiedottamisen väline. Esiselvityksessä otetaan kantaa siihen, miten kuntien www-sivut 

ovat mukana uudessa verkostossa ja miten verkosto voi palvella esimerkiksi 

kuntakyselyiden alustana.

3.4. Esiselvityshankkeen tarve

Esiselvityshankkeen toivottiin myös tukevan paikallisen lähiruuan, maatilamatkailun 

taikka tapahtumien ympärille rakentuvaa liiketoimintaa. Myös mahdollisuuksia 

paikallisten matkailullisten oheispalvelujen kuten elämys- ja ohjelmapalvelujen 
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kehittämistyöhön olisi kunnissa potentiaalia. Ennen kaikkea kuntalaisten ja 

yhdistysten asioiden esille tuomiselle ja uudenlaiselle, aktiiviselle kommunikoinnille 

myös kunnan viranomaisten kanssa kaivattiin uutta foorumia, jota hoidetaan 

ammattimaisesti.

Hausjärvi ja Kärkölä ovat historiallisesti rikkaita ja vanhoja paikkakuntia. 

Sijainniltaan molemmat ovat hyvin saavutettavissa pääkaupunkiseudulta ja tämä 

antaisi mahdollisuudet esimerkiksi historiallisen matkailun kehittämiseen.

Keskeisenä ongelmana on, ettei Hausjärvestä ja Kärkölästä ole sähköisessä 

maailmassa yhtenäistä tietoa matkailukohteena, tapahtumien ja kylien verkostona. 

Hausjärveä ja Kärkölää tulisi kyetä brändäämään sähköiseen maailmaan niin, että 

kotimaiset ja myös kansainväliset potentiaaliset asiakkaat löytävät paikkakunnan 

monipuolisena matkailukohteena. Sähköinen aineisto toimii myös tuotekehittelyn 

materiaalina.

Vauhdikkaasti laajenevassa sosiaalisen median kohinakentässä on myös 

ensiarvoisen tärkeää, että informaatio saadaan ajantasaisesti siirrettyä luotettavassa 

ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Jotta suunniteltu systemaattinen kehittämistoiminta kyetään menestyksekkäästi 

käynnistämään, tarvittiin sitä varten verkostohankkeeseen aktivointi- ja 

esiselvityshanke.
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Hankkeen tavoitteet
”Koko maailmaa ei tarvitse pelastaa”

4.TAVOITTEET  

4.1.Ensisijaiset tavoitteet

Hankkeen avulla haluttiin ensisijaisesti selvittää Hausjärven ja Kärkölän asioiden 

tiedottamisen välineet ja luoda kattava selvitys yhteisöllisen tiedottamisen uudesta 

välineestä Hausjärvelle ja Kärkölään, jossa ovat mukana yhdistykset, yritykset, kunta 

ja kuntalaiset. Hankkeella haluttiin saada kuntalaiset liikkeelle näkemään oman 

kunnan kehittämisen mahdollisuudet ja osallistumaan yhteiseen tekemiseen.

Viestintäkentän ja koko yhteiskunnan voimakkaan muutoksen tiedettiin laajentavan 

kokonaisuutta yhden hankkeen ulottumattomiin. Esiselvityshankkeella haluttiin 

kuitenkin kartoittaa mahdollisuuksien kirjo ja kyläläisten tarpeet mahdollisimman 

laajasti ja kirjata ideoita ylös myös tulevia kehityshankkeita silmällä pitäen.

Kylät ovat täynnä kertomisen arvoisia tarinoita, ja niitä syntyy joka päivä lisää.
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4.2. Täydentävät tavoitteet
Yhdessä Enemmän -esiselvityshankkeen täydentäviksi tavoitteiksi kirjattiin :

1. Verkostofoorumin tapahtumien, kohteiden ja niiden tuotteistamismahdollisuuksien 

selvittäminen.

2. Maaseudun kylien innovatiivisten kohteitten ja kylien historiallisten henkilöitten 

löytäminen.

3. Tämän päivän tiedon tuominen yhteen paikkaan, joka on kyläläisten käytössä.

4. Suunnitelman valmistaminen  kuntalaisten kouluttamiseksi uuden foorumin 

käyttämiseen ja oman sisällön tasokkaaseen tuottamiseen.

Selvityksellä haluttiin myös kerätä tietoa kylien sekä matkailun kehittämis-

mahdollisuuksista ja nykyisten toimijoiden lähtökohdista. Tavoitteena oli nostaa esiin 

uusia tuotteita, matkailupalveluita ja henkilöitä, jotka verkostoituvat keskenään.

4.3.Seurattavat tulokset
Toimintaa suunniteltaessa tulostavoitteeksi asetettiin, että Yhdessä Enemmän 

-hankkeen tuloksena syntyy selvitys sähköisen verkoston ja sitä tukevan 

viestintäsuunnitelman luomiseksi kuntien eri toimijoiden ympärille, ja että verkoston/

foorumin toteuttamiseksi ja teknisen alustan rakentamiseksi haetaan erillinen rahoitus. 

Hankkeen edellytettiin myös luovan toimijoiden verkoston, jonka puitteissa voidaan 

käynnistää kehittämishanke.

Tuloksia seurataan seuraavilla mittareilla 

1. hankkeessa mukana olevat yritykset ja toimijat 

2. järjestetyt tilaisuudet 

3. syntyneet verkostot ja ideat

4. arviointikyselyt 

5. hanke- ja rahoitussuunnitelma

Hausjärven kunta  •  Yhdessä Enemmän -hanke  •  Hanke nro 37603 • Sivu  9



Toteutus
”If you build it, they will come”

Laitetaan hyrrät pyörimään!

Yhdessä Enemmän -hanke käytti selvitystyössään www-sivustonsa työkaluja, järjesti 

kyselyitä, julkaisi artikkeleita, vieraili yhdistysten kokouksissa, keskusteli kunnan 

viranhaltijoitten kanssa, osallistui yleisiin tapahtumiin omalla standilla, suunnitteli, 

painatti ja jakoi esitteitä ja julisteita, järjesti tapahtumia, sponsoroi yhteisöllisyyttä 

kasvattavaa toimintaa, mainosti paikallislehdessä, antoi haastatteluja mediaan, 

suunnitteli yhteisöllisenfoorumin sivusto- ja sisältörakenteen, teki tarjouspyyntöjä 

alihankkijoille ja laati hankesuunnitelman ja kustannusarvion jatkohankkeelle.
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5.TOIMENPITEET

Yhdessä Enemmän -hanke käynnistyi oman verkkosivuston rakentamisella 

osoitteeseen www.kuntafoorumit.fi. Sivustolla on toteutettu hankkeen kyselyt ja 

tiedottaminen. Lisäksi työkaluna on ollut ohjausryhmän yhteinen, sähköinen 

työskentelytila Samepage, jonne on hankkeen aikana talletettu kaikki 

markkinointimateriaali, pöytäkirjat, kalenterit ja muu aineisto, joka on auttanut 

ohjausryhmää seuraamaan hankkeen etenemistä. Lisäksi hanke käytti sosiaalisen 

median kanavista Facebookia, Instagramia ja Twitteriä.

5.1.Resurssit

Hankkeelle haettiin ja saatiin Hämeen ELY-keskuksesta tukea Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastosta. Leader-toimintaryhmät Eteläisen maaseudun 

osaajat EMO ry sekä EtPäHä ry molemmat puolsivat hankkeen rahoittamista. Tukea 

myönnettiin yhteensä 40 000,00 euroa alla esitetyn, hyväksytyn  

rahoitussuunnitelman mukaisesti:

Haettu/Myönnetty tuki / avustus 40 000,00

EU-osuus 16 800,00

Valtio 15 200,00

Kuntaraha toimintaryhmältä 8 000,00

Julkinen tuki yhteensä 40 000,00

Rahoitus yhteensä 40 000,00 

Kokonaisrahoitus 40 000,00

Haettu yht. : 40 000,00 

Hyväksytty yht. : 40 000,00

Tuki myönnettiin hakemuksen mukaisesti.  Hanke  toteutti Manner-Suomen 

maaseutuohjelmaa, EMO ry:n kehittämisstrategian "Sosiaalinen pääoma- ja 
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osallistuvuus" - painopistealuetta sekä EtPäHä ry:n kehittämisstrategian toimintalinjaa 

"yhteisöllisyys ja sosiaaliset innovaatiot". EtPäHä ry rahoittaa puolet hankkeesta, 

määrärahat siirretään EMO ry:lle. 

Liitteet: Rahoituspäätös

5.2.Toteutuksen organisaatio

Toteuttamisen päävastuuseen palkattiin Hausjärven kunnan palvelukseen avoimen 

haun kautta projektin vetäjä 30 tunniksi viikossa. Ostopalveluja hankittin myös muilta 

asiantuntijoilta koulutukseen, tekniseen validointiin ja tapahtumien toteuttamiseen. 

Hankkeen toteutumista valvoi ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat molemmista 

leder-ryhmistä: Esko Pietari Emo ry:stä ja Jukka-Pekka Jauhiainen Etpähä ry:stä. 

Hausjärveä edustivat kunnanjohtaja Pekka Määttänen ja Hausjärven 4H-yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Päivi Kokki. Kärkölän edustajina ohjausryhmässä olivat 

kunnansihteeri Anja Vitie ja viestintäkoordinaattori Tiina Karonen. Ohjausryhmän 

puheenjohtajana toimi Pekka Määttänen, varapuheenjohtaja oli Tiina Karonen ja 

sihteeri Anja Vitie. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana koko laajuudessaan 

kaksi kertaa, suppeammissa kokoonpanoissa yhteensä viisi kertaa. Kaksi kertaa 

Kärkölässä ja kolme kertaa Hausjärvellä.

Ohjausryhmä pääsi seuraamaan hankkeen etenemistä yhteisen, sähköisen 

ryhmätyötilan kautta, joka toteutettiin Samepage-palvelun kautta. Ryhmätyötilaan 

projektin vetäjä talletti kaiken tuotetun mainos- ja markkinointiaineiston, hankkeeseen 

liittyvät asiakirjat ja viikoittaiset työaikaraportit. Työtilassa oli kalenteri, johon 

merkittiin kaikki ne tapahtumat, missä hanketta esiteltiin sekä projektin vetäjän kaikki 

tapaamiset. Samepage-työtilaan talletettiin myös ohjausryhmän kokouspöytäkirjat.

Liitteet: Työsopimus, Budjettiseurantalomake, Ohjausryhmän pöytäkirjat

5.3.Kyselyt

Hankkeen verkkosivulla www.kuntafoorumit.fi järjestettiin yksi iso ja useita pieniä 

kyselyitä. Tärkein niistä oli kuntalaisfoorumin sisältöä kartoittava kysely, jota 

markkinoitiin yleisölle aivan hankkeen loppumetreille asti. Sitä esiteltiin tapahtumissa 
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esitteiden ja roll-upin avulla ja sen näkyvyyttä lisättiin hankkeen tunnukseksi 

suunnatulla tuuliviirillä eli väkkärällä. Iskulauseena oli ”Laitetaan hyrrät pyörimään”.

Kyselystä kertovan esitteen kääntöpuolella oli hyrrän askartelumalli, josta sai 

askarreltua oman tuuliviirin.  

Standilla oli aina mukana myös askartelutarvikkeita, niin että halukkaat saivat itse 

kokeilla hyrrän tekemistä. Esitteestä rakennetuilla tuuliviireillä koristeltiin 

tapahtumastandeja, ja niitä kuvattiin sosiaaliseen mediaan videolle pyörimässä, kun 

ihmisiä aktivoitiin tulemaan tapahtumiin mukaan.
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YHDESSÄ
ENEMMÄN

HAUSJÄRVEN JA KÄRKÖLÄN KUNTALAISFOORUMI

MITÄ KAIKKEA PITÄISI OLLA 
SUOMEN PARHAALLA 

KUNTALAISFOORUMILLA?
Tule mukaan tekemään!  www.kuntafoorumit.fi

t�"JLBUBVMVU
t�"SKFO�UÊSLFJNNNÊU�MJOLJU�UFSWFZEFOIVPMUPPO�KB�UPJNFFOUVMPPO 
t�"TVLBTLZTFMZU 
t�"TVOUPKFO�WVPLSBVT�KB�NZZOUJ 
t�'BDFCPPL�KB�NVVU�40.&�VVUJTFU 
t�,BSUBU 
t�,JSLPMMJTFU�VVUJTFU 
t�,PUJJO�LBOOFUUV�QBQFSJMFIUJ 
t�,VOOBO�VVUJTFU�KB�LVOUB�JOGP 
t�,PLP�LZMÊO�LBUUBWB�WBSBVTPIKFMNB�LPLPVTUJMPJIJO 
t�,PVMVO�SVPLBMJTUBU 
t�,ZMÊSBEJP�KB�JUTF�UFIUZÊ�PIKFMNBB 
t�,ZMÊLBVQBO�UBSKPVLTFU 
t�,ZMÊO�QBSIBBU�SFTFQUJU 
t�.VVUUBKBO�PQBT 
t�/JNJQÊJWÊU 
t�0NB�,BOUB�7FSPU�KB�,FMB 
t�1BJLBMMJTMFIEFO�VVUJTFU 
t�1BJLBMMJTUFO�ZSJUZTUFO�FTJUUFMZU 
t�1BMWFMVIBLFNJTUP 
t�1VIFMJOMVFUUFMP 
t�57�PIKFMNBU 
t�6VTJNNBU�40.&�UBQBIUVNBU 
t�7BMUVVTUPWÊZMÊ�QÊÊUUÊKJMMF 
t�7JEFPLVWBB�LZMÊO�PNJTUB�VSIFJMVLJMQBJMVJTUB 
t�:IEJTUZTUFO�VVUJTFU 
t�:IEFTTÊ�UBMUJPJUVB�LZMÊO�IJTUPSJBB 
t�:IUFJOFO�UBQBIUVNBLBMFOUFSJ 

t�.JUÊ�4JOÊ�WBTUBJTJU�KPT�TJOVMUB�LZTZUUÊJTJJO�

Yhdessä Enemmän on 
Hausjärven ja Kärkölän 
kuntien yhteinen, EU:n 
rahoittama esiselvityshanke
kuntalaisten vaikutus-
mahdollisuuksista ja
paikallisviestinnästä.

 

Yhdessä Enemmän -hankkeen kyselystä kertovasta esitteestä sai tehtyä hyrrän.

Sisältökyselyyn lisättiin uusia vaihtoehtoja sitä mukaa kuin ihmiset niitä ehdottivat. 

Kaikkiaan äänensä kävi kyselyssä antamassa 458 vastaajaa. Kaiken kaikkiaan  

sivusto tavoitti hankeaikana 3375 näyttökertaa. 

Suosituimmat sisältötoiveet kyselyssä olivat :

1. Mahdollisuus seurata valtuuston kokouksia netistä.

2. Yhteinen tapahtumakalenteri

3. Palveluhakemisto

4. Bussien ja junien aikataulut

5. Oman kylän yhdistysten tuoreet uutiset

6, Kunnan verkkosivujen uusimmat uutiset

7. Paikallislehden tuoreimmat uutiset

8. Mahdollisuus lähettää terveisiä päättäjille

9. Sääasema

10. Linkit arjen palveluihin, kuten pankit, posti ja apteekki
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Näitä vaihtoehtoja kannatti vähintään 5% kaikista vastaajista. Erot  olivat 

vaihtoehtojen suuren määrän vuoksi varsin pienet. Eniten kannatusta saaneen 

vaihtoehdon valitsi 9% äänestäneistä. 

Merkittävää on, että suosituimmat kohdat foorumilla koskivat melkein kaikki 

informaation vastaanottamista. Omaa aktiivisuutta edellyttävät toiminnallisuudet 

muodostivat vasta kakkosprioriteetin kuntalaisten äänestyksessä:

11. Mahdollisuus itse syöttää sivuille uutisia ja tapahtumia

12. Mahdollisuus laatia kyselyitä kuntalaisille

13. Varauskalenteri kunnassa oleviin kokoustiloihin

14. Linkit päivittäisten asioitten hoitamiseen: Kela, Verot, Oma kanta ym

15. Päivämäärä ja nimipäivä

16. Kyläradio

17. Matkailuyrittäjien palveluiden esittelyt

Näillä kaikilla ominaisuuksilla oli noin neljän prosentin kannatus.

Hieman vähemmän kannatusta, kolmen prosentin verran saivat:

18. Oman kylän puhelinluettelo

19. Kuntien suosituimpien Facebook-sisältöjen nostot

20. Seurakunnan uutiset ja tapahtumat

Yksittäisille maininnoille jäivät:

21. Mahdollisuus lainata videokameraa yhdistyksille

22. Keskeisten toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kuvat ja yhteystiedot

23. Kunnan tärkeimpien urheilukilpailuiden livelähetykset

24. Kirkon jumalanpalvelusten videotallenteet.
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Huomionarvoista on sekin, että tässä nettikyselyssä korostui se, että sosiaalisen 

median keinoin yhteisöllistä foorumia ei haluttu toteuttaa. Se tulee vasta 

toisarvoisena lisäominaisuutena. Kuten kyselyn kymmenen ensimmäistä kohtaa 

kertovat, ihmisillä on aito halu vastaanottaa luotettavasti tuotettua informaatiota. 

Kommentointimahdollisuuttakaan ei kukaan erikseen ehdottanut foorumin 

ominaisuuksiin, ainoastaan terveisten lähettämistä päättäjille kaivattiin omaksi 

puheenvuoroksi ykköstason prioriteeteissa.

5.3.1. Mediamix

Foorumin ominaisuuksien lisäksi kuntalaisilta kysyttiin sitä, tarvitaanko 

kuntalaisfoorumille muuta mediaa kuin netti. Yksi hankkeen tavoitteista oli kartoittaa 

paikallisen viestinnän tulevaisuutta ja myös paperilehden merkitystä 

kuntalaisverkostolle.

Alle 6% vastaajista oli sitä mieltä, että pelkkä netti riittää yhteisölliseen viestintään. 

Reilut 30 % oli sitä mieltä, että kaikkia mahdollisia viestimiä täytyy voida käyttää 

joustavasti. Tässä äänestyksessä 22% äänistä sai yhdistelmä, jossa verkkosivun ja 

paperilehden lisäksi käytössä on myös sosiaalinen media. Vapaasti muotoilluissa 

Muut (other)-vastauksissa painotettiin paikallislehden tarvetta niin kauan, kunnes netti 

on käytettävissä kaikilla asukasryhmillä.

Yhdistystapaamisissa erityisen paljon kannatusta sai foorumille suunniteltu 

”Kyläradio” — erilaisten mobiililaitteiden ja internetin livestream-ohjelmien avulla 

toteutettava kyläläisten omien ohjelmien kokoelma, jossa olisi mukana muun muassa 

nuorten tekemiä haastatteluita kylän ikäihmisistä. Vanhukset kertoisivat nuorille siitä, 

millaista kylässä oli heidän ollessaan nuoria. Haastatteluissa ja yhteisillä 

kyläkävelyillä muistoista tallennettaisiin ohjelmaa nettiradioon ja Youtube-videoilla 

rakennettaisiin myös historiakirjastoa kylän elämästä, ihmisistä ja historiasta. 

Samoilla laitteilla voitaisiin tallentaa myös valtuuston kokoukset, koulun kevätjuhlat, 

kirkon jumalanpalvelukset ja vaikkapa suorat lähetykset kylän urheilukilpailuista.
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Lisäksi kyselyillä kartoitettiin asukkaiden toiveita kuntalaisfoorumin nimestä ja 

hankkeen aikana lanseeratun yhteisöllisen kylätalon, Naskilan Navetan, nimestä ja 

logosta.
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5.4. Tilaisuudet ja tapahtumat

Kaikkiin Hausjärven ja Kärkölän rekisteröityihin yhdistyksiin lähetettiin hankkeesta 

esittelykirje hankkeen alkaessa. Siinä kerrottiin hankkeen tavoitteista ja pyydettiin 

päästä esittelemään hanketta yhdistysten kokouksiin. ”Kutsu Merja kylään” 

-kampanjalla asiasta tiedotettiin myös hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa 

mediassa.

Projektin vetäjä kävi esittelemässä Yhdessä Enemmän -hanketta 21 eri tilaisuudessa 

ja tapahtumassa:

Hausjärvi Love, Hausjärven kunnanvirasto 5.5.2017

Hausjärven eläinsuojeluyhdistys, Joulupuoti, 21.5.2017

Kosken Kohinat, Hämeenkoski 26.5.2017

Ryttylän eläkkeensaajien ryhmämatka Maskuun 2.6.2017

Kärkölän Kylis 2.6.2017

Kärkölä-päivä, Huovilan puisto 11.6.2017

Lappilan kyläyhdistyksen kokous, Lappilan kylätupa, 15.6.

Ryttylän yhdistystreffit, Koivupirtti, Ryttylä 19.6. 2017  

Hausjärven Nuorisotoimi, Valkjärvi 22.6.2017

Mommilanjärven soutelut 15.7.2017

Miinan markkinat, Turkhauta,  22.7.2017

Hausjärvi Love, Miinan Monttu 22.7.2017

Kehittyvä Kärkölä ry, Huovilan puiston makasiini 17.7.2017

Oitin markkinat, Hausjärvi 5.8.2017

Oitin kyläyhdistys, Hausjärven kunnanvirasto 5.8.2017

Hikiän kyläyhdistys, Eskon koulu 10.8.2017

Lappilan eläkkeensaajat, Kalliopirtti 18.8.2017

Kärkölän Martat, Kalliopirtti 28.8.2017
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Kärrypäivä, Kärkölän kunnanvirasto 26.8.2017

Maalaismarkkinat, Kankahaispirtti Kärkölä 2.9.2017

Eläkeliiton Kärkölän yhdistys 22.9.2017

Tapahtumissa jaettiin esitteitä, kerrottiin hankkeesta ja kyseltiin ihmisten toiveita 

kuntalaisten äänen kuulemisesta kunnassa. Kävijöitä myös ohjattiin nettiin 

kuntalaisfoorumit.fi -sivulle vastaamaan kyselyihin. Keskusteluissa kartoitettiin sitä, 

mitä ihmiset olisivat itse valmiita tekemään yhteisöllisen viestinnän hyväksi. Kaikkien 

näiden keskusteluiden pohjalta rakentui virtuaaliseksi kylätaloksi muotoutuneen 

kuntalaisfoorumin sisältörakenne, joka kuvataan kohdassa Jatkohanke.

5.4.1.Naskilan Navetta

Yhdessä Enemmän -hankkeen suurponnistus oli tapahtumapäivän toteuttaminen 

Naskilan Navetalla Oitissa 16.9.2017

Hausjärven kunta  •  Yhdessä Enemmän -hanke  •  Hanke nro 37603 • Sivu  19



Tapahtuman tavoitteena oli tarjota Hausjärven ja Kärkölän yhdistyksille mahdollisuus 

esitellä omaa toimintaansa ja lähialueen yrittäjille koko päivän mittainen 

mahdollisuus esitellä ja myydä omia tuotteitaan ja palveluitaan. 

Esiintyjiksi kutsuttiin niitä Hausjärven ja Kärkölän omia osaajia, jotka jo olivat 

raivanneet tiensä tähtiin. Heidän esimerkillään haluttiin kannustaa kaikkia 

Hausjärven ja Kärkölän asukkaita uskomaan omiin unelmiinsa ja luottamaan siihen, 

että pienestäkin kunnasta voi ponnistaa pitkälle — ja että hyvällä yhteistyöllä melkein 

kaikki on mahdollista. 

Tilaisuus päätettiin järjestää Hausjärven kunnan omistukseen tulleessa Naskilan 

Navetassa, koska tässä vaiheessa kuntalaisfoorumille oli jo muotoutunut toiminta-

ajatus virtuaalisesta kylätalosta. Yhteisestä virtuaalisesta tapahtumapaikasta, jonne 

kuntalaiset voisivat kokoontua välittämään ja etsimään informaatiota itselleen 

tärkeistä kunnan asioista ja tapahtumista. Naskilan Navetta muodosti konkreettisen 

sillan virtuaalisen ja todellisen välille: se oli ihan oikea kylätalo, jonne kuntalaiset 

voivat tulla, järjestää tapahtumia, olla yhdessä — ja käyttää myös kunnan tarjoamilla 

tietokoneilla nettiä, niin että nekin pääsevät Yhdessä Enemmän -hankkeen tuottaman 

kuntalaisfoorumin jäseniksi myös siellä virtuaalisessa maailmassa.

5.4.1.1.Yhdessä enemmän...

Tapahtuma Naskilan Navetalla onnistui yli odotusten. Idea yhteisestä kylätalosta otti 

tulta ja tapahtuman järjestämiseen osallistui runsaasti vapaaehtoisia kuntalaisia, 

sekä eri yhdistyksistä, yrityksistä että yksityishenkilöinä. Esiintyjät ja yrittäjät alensivat 

omia esiintymis- ja palvelukorvauksiaan oleellisesti niin, että koko päivän mittainen 

ponnistus oli ylipäätään mahdollista toteuttaa. Tapahtuma yhdisti väkeä aivan 

ainutlaatuisella tavalla. Kuntouttavan työtoiminnan väki siivosi ja maalasi ohjaajansa 

Aarno Mäkisen johdolla vanhan navetan alakerran katosta lattiaan, kunnan 

työntekijät tekivät talonrakennusmestari Olli-Petri Halmeen johdolla 

paloviranomaisten vaatimat korjaukset rakenteisiin ja raivasivat navetan ympärille 

sekä parkkipaikan että markkinakentän. Viranomaisten kanssa yhteistyössä syntyivät 

taloussuunnittelija Mika Huuskosen käsistä niin lupahakemukset kuin 

pelastussuunnitelmat niin suurella pieteetillä, että niiden varassa kunnan on jatkossa 
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paljon helpompi toteuttaa isoja tapahtumia. Navetan vintin saattaminen edes 

väliaikaiseen juhlakuntoon oli varsin haasteellinen tehtävä, mutta urakan otti 

hoitaakseen paikallinen yrittäjä Satu Hietanen, jonka yritys Palveluneliö vastasi 

yhteistyökumppaneineen ja yhdistysten vapaaehtoisten avustuksella itse 

tapahtumassa myös järjestyksenvalvonnasta, ensiavusta ja saluunan toiminnasta. 

Yrittäjä Hannu Virtanen Hausjärven Kalusteesta lahjoitti Naskilan Navetalle komeat 

sohvat taukotilaan ja Hausjärven Yläkoulun ja Lukion Tuki ry:n aktiiviset ihmiset 

auttoivat esitteiden jakamisessa ja lainasivat myös koulun musikaalin 

välinevarastoista Naskilan Navetalle väliverhot illan näytelmäesityksiä varten. 

Oivatuotteen Jaana Savolainen lahjoitti hankkeelle julisteita ja lukuisat alueen 

yrityksistä laittoivat niitä esille ikkunoihin ja seinille. Hausjärvi Loven, toisen 

uudenlaista yhteisöllisyyttä rakentavan tapahtuman ja Yhdessä Enemmän -hankkeen 

yhteistyökumppanin tuottajat, Kaisa Kaartinen ja Jani Unkuri avustivat esiintyjien 

rekrytoinnissa ja Unkurin yritys Melupalvelu vastasi koko päivän äänentoistosta. 

Todella moni teki todella paljon! Lopputulos oli kaiken kaikkiaan... Ehkäpä tässäkin 

yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa:

Naskilan Navetan tapahtuma onnistui yli odotusten. 
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Näytteilleasettajia tapahtumassa oli 30. Mukana oli yhdistyksiä ja yrittäjiä sekä 

Hausjärveltä että Kärkölästä. Hausjärven kunnan kustantama ilmainen bussikyyti 

kuljetti väkeä edestakaisin kuntien taajamien välillä aamusta alkaen tapahtumaan 

päättymiseen asti keskiyöllä. 

Esiintyjät olivat valovoimaisia. Hausjärveltä tulivat Värttinä-yhtyeen Mari Kaasinen, 

joka toi Navetalle maailman ensi-iltaan uuden ukulele-country-yhtyeensä, Ukulikat, 

jonka kaikki esiintyjät asuvat nykyisin Hausjärvellä sekä kansainvälisesti menestynyt 

taiteilija Rauli Mård, jolla on Suomen eniten seuraajia Twitterissä, yli 400 000. 

Hänen viestinsä tapahtumayleisölle oli: Think big — uskalla unelmoida.

Kärkölän lähettiläänä rohkeuden ja menestymisen malliksi oli The Voice of Finland 

-kisan parin vuoden takainen hopealle asti yltänyt Riikka Jaakkola, joka on 

valloittanut paitsi lahjakkuudellaan myös persoonallaan ihan koko Kärkölän 

sydämet. Tärkeää oli sekin, että tilaisuuden avasi Kärkölän uusin ”rocktähti”, 

järisyttävän 51% valtuustopaikoista vieneen Kärkölä ryhmän uudenlaista 

yhteisöllisyyttä rakentavan kansanliikkeen johtohahmo.

EMO ry:n Kim Smedslund kertoi kylien ja yhdistysten rahoitusmahdollisuuksista. 

Mukana olivat myös rahoittajan edustajat EMO ry:stä. Kim Smedslund kertoi 

yhdistyksille juuri tuolloin aktiivisesta mikrorahoituksesta ja Esko Pietari oli paikalla 

koko iltapäivän vastaamassa yhdistysten esittämiin kysymyksiin.    

Ohjelma tarjosi jokaiselle jotakin:

Yhdessä Enemmän -maalaismarkkinoiden ohjelma:

Klo 09 — 12 Viestintätaidot vireeseen, Anu Ylimäki

Maksuton kirjoituskoulu kaikille, joiden pitää välittää tietoa toisille tekstin muodossa. 

Vielä ehdit ilmoittautua!

Klo 10—15 Maalaismarkkinat

Sisällä ja ulkona lukuisia myynti- ja informaatiopisteitä. Myynnissä on muun muassa 

käsitöitä, leivonnaisia, juureksia, kirjoja, hunaja, metrilakua, makkaraa ja kaikkea 

kivaa! Lapsia ajeluttaa Hissu ainakin ponin, ehkä jopa muidenkin kotieläinten 
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kanssa.

Klo 11 alkaen Musisointia markkinaväelle, Kaisa Kaartinen ja Elina Ranta

Klo 13.00 Avaussanat, Markku Koskinen (Kärkölän kunnanhallituksen pj.)

Klo 13.30 Mistä rahat yhdistyksille? Leader-toimintaryhmän EMO ry:n 

Klo 14.00 Uskalla unelmoida, Think Big, Rauli Mård

Klo 14.30 Yhdessä Enemmän -hankkeen esittely

Klo 15.00 Kuntakokous -näytelmä, Kärkölän nuorten teatteriryhmän esitys.

Juho Torkkel, Juuso Torvinen, Melisa Starast, Phisinee Teppola ja Toni Heikkinen

Klo 15.30 Montun Miinat -sketsiryhmä: Helena Hajanti, Kaisa Pullinen, Leena 

Salonen ja Leena Ahtinen.

Klo 16.00 Georg Malmsténin tunnelmissa, tanssittajana Lasse Kalervo

Klo 17.00 Saluuna aukeaa, B-oikeudet. Anniskelualueella ikäraja K18.

Klo 17.30 Ukulikat, maailman ensi-ilta! Mari Kaasinen, Liina Arpalahti, Aino-Kaisa 

Makkonen ja Jatta Harakkamäki

Klo 18.00 Riikka Jaakkola

Klo 19.00 Kotimaisia hittejä vuosien varrelta, saa tanssia! Tuomo Komonen ja 

Eveliina Jämsä

Klo 21.00 Let’s Dance! DJ Jani

Klo 23.30 Valomerkki. Viimeinen bussi Kärkölään lähtee Navetan edestä klo 

23:55 (Katso aikataulut täältä: Hausjärven Liikenteen markkinabussit
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Tervetuloa!

Hankkeen sivustot sosiaalisessa mediassa tavoittivat kuukausittain keskimäärin 2000 

näyttökertaa. Naskilan Navetan -tapahtumasivu keräsi lisäksi syyskuussa 2788 

kävijää. Kuvakavalkadi ”Vähänkö pidettiin päheet bileet” keräsi yksin 2100 

katsojaa.

Kävijöitä oli päivän mittaan järjestysmiesten autojen lukumäärään perustuneen 

laskelman mukaan yhteensä noin 800—1000. Siitä huolimatta, että päivä oli 

sateinen ja kylmä.

 Kansainvälisesti menestynyt taiteilija hausjärveläinen taiteilija Rauli Mård rohkaisi ihmisiä 

ajattelemaan isosti ja uskomaan itseensä ja unelmiinsa.
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5.4.2.Koulutukset

Yksi Yhdessä Enemmän -hankkeen tulevaisuuden tavoitteita on jatkuva koulutus, 

jonka avulla tuodaan yhä enemmän kuntalaisia nettiin ja myös autetaan heitä 

parantamaan viestinnällisiä taitojaan. Mitä tasokkaammin sisältöä eri tahoilla 

tuotetaan, sitä toimivammaksi kokonaisuus rakentuu. 

Naskilan Navetassa alkoi Yhdessä Enemmän -viestintäkoulutus Viestintätaidot 

vireeseen, jonka kouluttajana toimi hausjärveläinen freelance-toimittaja Anu Ylimäki, 

jolla on laaja kokemus myös vasta-alkajien opastamisesta kirjoittamisen ja jutunteon 

taitoon. 

Kurssi koostui viidestä kolmen tunnin mittaisesta koulutuksesta, joista ensimmäinen 

järjestettiin Naskilan Navetalla ja loput neljä vuorotellen Hausjärvellä ja Kärkölässä. 

Hausjärven kokoontumispaikat olivat Naskilan Navetta ja kunnanvirasto. 

Viestintäkoulutuksen ensimmäisellä jaksolla opeteltiin tekemään tiedote niin hyvin, 

että sillä avataan ovia mediaan ja muuallekin tärkeisiin kohteisiin ja opeteltiin 

sanomaan oma asia niin, että se tulee kuulluksi. Muita kurssin aiheita olivat 

Tiedonhankinta, Haastattelu, Kuvaaminen ja Kirjoittaminen. Tämän kurssin 

jatkaminen on suositeltavaa molemmissa kunnissa niin kauan kuin osallistujia vain 

riittää. Ensimmäiselle kurssille osallistui 21 ihmistä eri yhdistyksistä ja yrittäjistä.

Yhdessä Enemmän -kirjoittajakurssilla jaettiin muun muassa Sanomalehtien Liiton 

mediakasvatusmateriaalia, kuten opas  journalistisen jutun tekemiseen.
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Vanhemman väestön tuominen tietokoneen ääreen ja nuorison saaminen mukaan 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ovat myös tärkeitä yhteisöllisyyden elementtejä. 

Naskilan Navetan toimiessa nyt esimerkkinä on helppo miettiä uudenlaista kylän 

sisäistä yhteisöllisyyttä, missä vertaistuen avulla autetaan vanhuksia tietokoneen 

saloihin ja tarjotaan nuorille mahdollisuuksia osoittaa omaa osaamistaan sillä 

alueella, missä he selkeästi ovat vanhempiaan taitavampia: videotuotannossa ja 

sosiaalisen median hyödyntämisessä.

Senioreiden nettikoulutukseen on molemmissa kunnissa jo käynnissä erilaisia kon-

septeja ja hankkeita. Verkosta virtaa! -hanke on valtakunnallinen hanke yli 65-

vuotiaille suunnattua opastusta tietokoneiden, tietoverkon ja sähköisten palvelujen 

käytössä. Opastajina toimivat vertaisohjaajat, jotka tekevät opastuksen vapaaehtois-

työnä. Hankkeesta vastaa Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Yhteistyökumppaneita 

ovat Invalidiliitto ja Työväen sivistysliitto. Verkosta virtaa! -hanke kuuluu Eloisa Ikä-oh-

jelmaan, jota koordinoi Vanhustyön keskusliitto. Hankkeen rahoittajana toimii STEA.

Ikidigi-hanke on puolestaan ollut Kärkölän Vanhustenkotiyhdistyksen hanke, jonka  

on toteuttanut helsinkiläinen Linkkitiimi Oy. Tämäkin hanke on ollut erittäin suosittu ja 

sen pariin on Kärkölässä tullut jo 90 senioria opiskelemaan netin käyttöä. 

Loppuvuoden 2017 myös Kärkölän kunta on hankkeen rahoittajana. Molemmat 

hankkeet ovat kokoontuneet viikoittain Kärkölän kunnanvirastolla. Kärkölässä 

yhdistykset ovat saaneet vapaasti käyttää valtuustosalia kokousten järjestämiseen. 

Hatunnosto Kärkölälle! Hausjärvellä Naskila tarjoaa oivat tilat tällaiseen toimintaan.

Kestävä ratkaisu vanhusten kouluttamiseen olisi todennäköisimmin näiden kahden 

hanketyypin yhdistäminen. Käynnistysvaihe voisi olla järkevää toteutttaa 

asiantuntijan maksullisella koulutuksella ja jatko toteutettaisiin vertaistuen avulla. 

Vanhustyön keskusliiton sivuilta löytyy valmista aineistoa koulutusten toteuttamiseen 

SeniorSurf -ohjelman avulla. Esimerkiksi Hämeenlinnan kirjastoissa toteutetaan 

jatkuvasti tällaista maksutonta vertaisopastusta netin käytössä

Tuleviin koulutuksiin kuuluvat myös Kyläradion ja Valtuustoväylän käytössä olevien 

siirrettävien mobiililaitteiden käyttöopastus. Tavoitteena olisi aktivoida kyläyhdistykset 

mukaan koulutustoimintaan siten, että koulutuksia voitaisiin järjestää koko kylälle 
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yhdessä paikassa. Aloituspaikkana olisi hankeen aikana hyvin liikkeelle päässyt 

Naskilan Navetta Hausjärvellä.

Koulujen kanssa kannattaisi teknisen alustan valmistuttua rakentaa yhteistyössä 

yhteisöfoorumin kanssa uuden opetussuunnitelman mukainen viestintäkokonaisuus. 

Hämeenkulma on jo Kärkölässä kerran toteuttanut kokonaan koululaisten tuottaman 

paikallislehden numeron. Sen sisarlehdellä Keski-Hämeellä on jo useamman 

numeron kokemus koululaisnumeroista. Ensimmäisen lehden jälkeen konsepti on 

laajentunut niin, että Lammilla Hakkalan koulussa järjestetään jo kokonainen 

mediaviikko, johon osallistuu useitten aineitten opettajia, kaikki 

kahdeksasluokkalaiset sekä lukion ykkösten äidinkielen kurssilaiset. Yhteisöllisen 

foorumin viestinnällinen kokonaisuus olisi erinomainen oppimisympäristö 

mediataitojen kartuttamiseksi. Kyläradio tarjoaisi myös mahdollisuuksia yleisön 

laajentamiseksi koulun omalle ohjelmatuotannolle. Vanhusten haastatteleminen 

Kyläradion historiasarjaan toisi eri sukupolvet luontevaan yhteyteen toistensa kanssa 

samalla, kun kylän historiaa saataisiin talteen elävään arkistoon. Tämä on kuitenkin 

laaja kokonaisuus, jota varten pitäisi käynnistää erillinen hanke.

Paikallisen kulttuurin tuottajille yhteisöllinen viestintäkonsepti tarjoaa erittäin runsaasti 
uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa kaikki kunnan asukkaat, jakaa informaatiota, 

tallettaa esityksiä yhteiseen arkistoon, osallistaa ihmisiä myös omaleimaisen ja 
yhteisöllisyyttä edistävän, oman kulttuurin tuottamiseen, jakamiseen ja tallettamiseen.
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Tiedottaminen

6. VISUAALINEN ILME

Yhdessä Enemmän -hankkeen visuaaliseen ilmeeseen yhdistettiin molempien kuntien 

tunnusvärejä ja myös Leader-hankkeiden viestintäilmettä. Kokonaisuuteen haluttiin 

lapsuusmuistoja, maaseutua, helposti lähestyttävää naivismia ja nostalgiaa niin, että 

viestintä tuottaisi hyvää mieltä ja valoisuutta. Tunnukseksi valikoitui tätä kaikkea 

tarjoava hyrrä, tuuliviiri, joka tuo mieleen lapsuuden, on iloisen värinen silloinkin kun 

se toteutettiin kuntien logoväreillä sininen, vihreä, punainen ja keltainen. 

Koska hankkeen tehtävänä on yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä ja tahoja, päätettiin 

henkilöiden kuvaajina käyttää piirroshahmoja. Niiden myötä visuaaliseen ilmeeseen 

yhdistyivät lapsuuden romanttiset maalaismaisemat, tuttu ja turvallinen, mutta ennen 

kaikkea hyväntuulinen, iloinen yhdessä olemisen ja onnistumisen meininki. Kaikessa 

materiaalissa esiintyivät myös Leader-ryhmät ja maaseutuun investoiva EU. 
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7.MATERIAALIT

Yhdessä Enemmän -hanke käytti viestinnässään tapahtumissa jaettavia esitteitä, 

julisteita, flaijereita, rolluppia, lehtimainontaa, sähköposteja, tapahtuma-

markkinointia, face to face -keskusteluita, sosiaalista mediaa ja viidakkorumpua. 

Hankkeesta kertoivat omissa julkaisuissaan Hämeen Sanomat, Etelä Suomen 

Sanomat, YLE Lahti, Seutuneloset, Aamuposti ja paikallislehti Hämeenkulma.

Hankkeen ja Naskilan Navetan tapahtuman ilmeet tehtiin tietoisesti erilaisiksi, koska 

Naskilan Navetta on vain yksi niistä tulevaisuuden kylätaloista, joiden ympärille 

hankkeen tuomien mahdollisuuksien toivotaan realisoituvan ja rakentuvan.

7.1. Verkkosivut

Omien verkkosivujen ja sosiaalisen median sivustojen lisäksi hanketta markkinoitiin 

molempien kuntien www-sivuilla.

7.2.Esitteet

     
YHDESSÄ
ENEMMÄN

HAUSJÄRVEN JA KÄRKÖLÄN KUNTALAISFOORUMI

MITÄ KAIKKEA PITÄISI OLLA 
SUOMEN PARHAALLA 

KUNTALAISFOORUMILLA?
Tule mukaan tekemään!  www.kuntafoorumit.fi

t�"JLBUBVMVU
t�"SKFO�UÊSLFJNNNÊU�MJOLJU�UFSWFZEFOIVPMUPPO�KB�UPJNFFOUVMPPO 
t�"TVLBTLZTFMZU 
t�"TVOUPKFO�WVPLSBVT�KB�NZZOUJ 
t�'BDFCPPL�KB�NVVU�40.&�VVUJTFU 
t�,BSUBU 
t�,JSLPMMJTFU�VVUJTFU 
t�,PUJJO�LBOOFUUV�QBQFSJMFIUJ 
t�,VOOBO�VVUJTFU�KB�LVOUB�JOGP 
t�,PLP�LZMÊO�LBUUBWB�WBSBVTPIKFMNB�LPLPVTUJMPJIJO 
t�,PVMVO�SVPLBMJTUBU 
t�,ZMÊSBEJP�KB�JUTF�UFIUZÊ�PIKFMNBB 
t�,ZMÊLBVQBO�UBSKPVLTFU 
t�,ZMÊO�QBSIBBU�SFTFQUJU 
t�.VVUUBKBO�PQBT 
t�/JNJQÊJWÊU 
t�0NB�,BOUB�7FSPU�KB�,FMB 
t�1BJLBMMJTMFIEFO�VVUJTFU 
t�1BJLBMMJTUFO�ZSJUZTUFO�FTJUUFMZU 
t�1BMWFMVIBLFNJTUP 
t�1VIFMJOMVFUUFMP 
t�57�PIKFMNBU 
t�6VTJNNBU�40.&�UBQBIUVNBU 
t�7BMUVVTUPWÊZMÊ�QÊÊUUÊKJMMF 
t�7JEFPLVWBB�LZMÊO�PNJTUB�VSIFJMVLJMQBJMVJTUB 
t�:IEJTUZTUFO�VVUJTFU 
t�:IEFTTÊ�UBMUJPJUVB�LZMÊO�IJTUPSJBB 
t�:IUFJOFO�UBQBIUVNBLBMFOUFSJ 

t�.JUÊ�4JOÊ�WBTUBJTJU�KPT�TJOVMUB�LZTZUUÊJTJJO�

Yhdessä Enemmän on 
Hausjärven ja Kärkölän 
kuntien yhteinen, EU:n 
rahoittama esiselvityshanke
kuntalaisten vaikutus-
mahdollisuuksista ja
paikallisviestinnästä.
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7.3.Flaijerit

       

7.4.Rollup
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7.5.Julisteet

Yhdessä Enemmän -hanke tuotti julisteet Naskilan Navetan tapahtuman 

markkinointiin ja esimerkin omaisesti Hausjärven merkkihenkilöistä kertovana kuuden 

julisteen näyttelynä Yhdessä Enemmän -maalaismarkkinatapahtumaan. Yksi ”tyhjä 

taulu” toimi tapahtuman vieraskirjana. Paikallisen historian onnistumisen hetkien esiin 

nostaminen lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Senpä vuoksi Naskilan Navetan 

yksi merkkihahmoista oli yksi Hausjärven tunnetuimmista hahmoista: Liekki-Sonni, 

jonka seikkailuista tapahtumassa kertoi myös iso leditaulu. 

Naskilan Navetalla 16.9. klo 9-24

MAAILMAN ENSI-ilta:

Ukulikat! 

Keskustie 18, 12100 Oitti. Maksuton sisäänpääsy, ilmaiset myyntipaikat ja Hausjärven Liikenteen neljä bussivuoroa Järvelä - Lappila - Oitti kello 09:30–00:00

Euroopan maaseudun kehit-
tämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutu-
alueisiin

Saluuna avoinna klo 17–24.  
B-oikeudet. Illan aikana myös  
paras stetson palkitaan!

Anu Ylimäki klo 9–12.  
Opi tekemään hyvä tiedote.

Merja Hirvisaari klo 14:30 
Yhdessä Enemmän -hanke

Kuntakokous-näytelmä 
klo 15. Juho Torkkel + Team.

Montun Miinat -sketsiryhmä
klo 15:30

Lasse Kalervo tanssittaa
klo 16:00

Maalaismarkkinat klo 10–15. 
Tervetuloa koko perhe!

Kaisa Kaartinen ja Elina 
Ranta klo 11. Piano ja laulu.

Avaussanat klo 13
Markku Koskinen.

Mistä rahat yhdistyksille? 
EMO ja Etpähä ry klo 13:30.

Eveliina Jämsä, piano ja laulu
Tuomo Komonen, kitara ja 
laulu. Kotimaisia hittejä vuo-
sien varrelta klo 19–21.

Let’s Dance! DJ Jani huipen-
taa tanssi-illan klo 21–24. 
Koko päivän äänentoistosta 
vastaa Melupalvelu.

www.kuntafoorumit.fi

Ukulikat 
klo 17:30

Maalaismarkkinat

Jokaiselle jotakin!

YHDESSÄ ENEMMÄNENEMMÄN

Rauli Mård klo 14. 
Uskalla unelmoida. 
Dare to think big.

Riikka Jaakkola klo 18.
Syvän soundin sykähdyttävä 
rokkimimmi Kärkölästä.

Yhteistyössä:
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Tarinoita Naskilan
NAVETALTA
Hausjärveläisiä tositarinoita menestymisestä, 
rohkeudesta ja omiin unelmiin uskomisesta! 

Liekki-sonni
Liekki-sonni (4.9.1995, Iittala), oli Limousin-rotuinen sonni,  jonka karkumatka 
sai  koko valtakunnallisen median huomion. 

Vuonna 1997 Liekki muutti Iittalasta Hausjärven Kuruun. Muutama päivä muu-
ton jälkeen 28. toukokuuta Liekki päästettiin laitumelle. Säikähdettyään muu-
taman lehmän laumaa, Liekki karkasi sähköpaimenaidan alitse metsään.

Liekki-sonnia yritettiin saada kiinni monella eri tapaa, kuten sekoittamalla 
rehuun nukutusainetta. Myös useat yritykset nukuttaa se kivääriin kanssa 
epäonnistui, koska se aina haistoi nukutuskiväärin kanssa väijyvän eläin-
lääkärin ja lähti karkuun.

Syyskuussa 1997 useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen Liekki saatiin vi-
hdoin taltutettua nukutusnuolella. Vasta eurooppalaiselle puhvelille mitoitet-
tu annos sammutti Liekin metsään. Tämän jälkeen se toimitettiin omistajansa 
huomaan kauhakuormaajan kauhassa. Kaikkiaan hän ehti olla karkuteillä noin 
15 viikon ajan.

Kesällä 1999 Hikiässä järjestettiin Hikiän Sonni Rock –ilmaisfestarit. Liekki-
sonni sai jopa maailmanlaajuista huomiota, kun uutistoimisto Reuters kertoi 
Liekin seikkailuista.

Aki Ranta
Lähteet: https://fi.wikipedia.org/wiki/Liekki-sonni, Iltalehti 11.9.1997

Liekistä on tehty myös 
lauluja. Tässä Tiina 
Munden kuvittama 
levynkansi Mauri Sep-
posen säveltämään ja 
Niilo Munden sanoit-
tamaan lauluun Liekki-
Sonni.
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Tarinoiden tallentamisen työtä kannattaa ehdottomasti kunnissa jatkaa. Aineiston 

kerääminen ikäihmisten muistoista haastatellen ja muistiin kirjoittaen synnytti meille 

aikoinaan esimerkiksi Kalevalan. Nykyajan runonlaulajia voidaan haastatella 

mobiileilla laitteilla, mutta identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi kylien tarinat 

ovat edelleen muistiin tallentamisen arvoisia. Uusi yhteisöllinen foorumi tarjoaa 

erinomaisen teknisen alustan myös kylien historian tallentamiseen ja digitoimiseen. 

Molemmissa kunnissa tallennustyötä jo tehdäänkin, jatkohankkeen pitäisi auttaa 

näitä tahoja; sekä kotiseutuyhdistyksiä että yksityisiä ihmisiä, nousemaan 

ansaitsemiinsa ulottuvuuksiin. Esimerkiksi Aki Ranta on tehnyt loistavaa työtä 

kotikuntansa tarinan tallentamiseksi. http://www.akiranta.com

7.6.Lehtimainokset

Yhdessä Enemmän -hankkeen lehtimainonta keskitettiin paikallislehti 

Hämeenkulmaan, koska se on ainoa sanomalehti, joka jaetaan maksutta kaikkiin 

talouksiin sekä Hausjärvellä että Kärkölässä. Maksettujen lehtimainosten lisäksi 

Yhdessä Enemmän Maalaismarkkinoista ilmoitettiin maksuttomassa Menoinfossa, 

joka ilmestyy Hämeen Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Aamupostissa sekä 

Hämeenkulman maksuttomassa tapahtumakalenterissa. Tapahtumaa markkinoitiin 

myös molempien kuntien tapahtumakalentereissa.
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YHDESSÄ
enemmän www.kuntafoorumit.fi

Bussikuljetus Hausjärven Liikenne

Järvelä  Lappila Oitti

09:25     09:35     09:55

13:05     13:25     13:40

17:40     17:55     18:05
Ajoreitti S-market Järvelä-Hähkäniementie-54-

tien kautta-Lappilanraitti 6 Lappila-Lapinnummen 

tie-Pursijärventie-Keskustie Oitti Naskilan navetta.

Oitti   Lappila Järvelä

12:25  12:40    12:55
16:55  17:10    17:25

23:55   00:10   00:25

maalaismarkkinat
Huikea koko päivän Yhdessä Enemmän -ilmaistapahtuma kaikille Kärkölän ja Hausjärven asukkaille Naskilan Navetalla Oitissa, Keskustie 20. Tervetuloa!

9–12 
Tasokas viestintä- 
koulutus  
ILMAISEKSI. 
Vielä ehdit
ilmoittautua!  
Kouluttajana
Anu Ylimäki.
10–15  
Maalaismarkkinat
Metrilakuja
Makkaraa
Leivonnaisia 
Kaisa Kaartinen
Elina Ranta
13–17 
Markku Koskinen
Merja Hirvisaari
Leader-ryhmät
Kuntakokous-
näytelmä
Montun Miinat 
Lasse Kalervo
17–24
SALUUNA 
(B-oikeudet)
Ukulikat
Riikka Jaakkola
Tanssia
Eve ja Tuomo
DJ Jani

Ukulikat
Maailman ensi-ilta!

Kaikki mu
kaan!

Hämeenkulman ensimmäisellä mainoksella 27.7.2017 tavoiteltiin tunnettuutta ja 

erityisesti näytteilleasettajia. Jälkimmäinen mainos 31.8.2017 oli suunnattu suoraan 

tapahtumayleisölle.

7.7.Sosiaalinen media

Sosiaalisen median mainokset menivät muita medioita lähemmäksi yksityiskohtia. 

Muun muassa jokaisesta esiintyjästä tuotettiin oma mainos.
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Naskilan Navetan tapahtuma kiteytti Yhdessä Enemmän -hankkeen ideologian: 

Jokaiselle jotakin ja yhdessä saamme enemmän aikaan. Muun muassa 

esiintyjävalinnoissa otettiin eri ikäryhmät huomioon.
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Verkostoituminen
Ne sukupolvet, jotka keksivät talkootyön saadakseen kyliin ajanvietettä, kulttuuria ja 

palveluita aikana, jolloin niitä ei ollut kuin satunnaisesti tarjolla kaupunkien 

reunamille, eivät vielä liiku sujuvasti verkossa. Se sukupolvi, jolle verkon tarjoamat 

palvelut ovat luonteva osa arkea, ja joiden lähipiiri on virtuaalisuuden myötä koko 

maailma, ovat tottuneet myös vaatimaan ilmaisuutta tai erittäin halpaa hintaa 

monelta sellaiselta asialta, jonka tuottaminen kuitenkin jollekin toiselle aiheuttaa 

kustannuksia. Näiden kahden yhtälön yhteensovittaminen on varsin haasteellista.

Palveluiden siirtyessä yhä enenevässä määrin verkkoon ne myös väistämättä siirtyvät 

yhä kauemmaksi haja-asutusalueelta — ja myös pienistä kunnista. Yhdessä tekemisen 

talkoohenki pitäisi kaivaa esiin naftaliinista ja samalla kuitenkin pitäisi saada eri 

sukupolvet puhaltamaan niin vahvasti yhteiseen hiileen, että myös paikallisilla 

palveluilla olisi menestymisen mahdollisuuksia. Se edellyttää paikallisten palveluitten 

säännöllistä käyttämistä ja palveluiden saavuttamisen helpottamiseksi myös aivan 

uudenlaista yhteisöllisyyttä kimppakyydeistä kirpputoreihin.

Yhteiskunta pyrkii kaikin tavoin kehittymään yhä enemmän virtuaaliseksi. Siinä 

kehityksessä kunnan on oltava mukana. Kuntalaisen kannalta on arvokas asia, että 

uuden kunnan velvollisuuksiin määriteltiin hyvinvoinnista huolehtiminen, elinvoiman, 

yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen sekä kuntademokratian parantaminen. 

Elämä uudessa kunnassa voi parhaimmillaan olla paljon entistä mielekkäämpää, 

kun asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia halutaan parantaa. 

Se, miten nämä asiat käytännössä paranevat, riippuu oleellisesti niistä työkaluista, 

mitä kuntalaisilla on digitalisoituvassa kunnassa käytössään ja siitä, miten ja millaista 

informaatiota hänellä on lähiympäristöstään käytettävissään.
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Uusi kuntalaki asettaa kunnalle uusia velvollisuuksia kuntalaisten vaikutusmahdolli-

suuksien parantamiseksi. Yhdessä Enemmän -hanke on Hausjärven ja Kärkölän 

kuntien yhteinen esiselvitys siitä, miten ja millainen kuntalaisfoorumi voisi auttaa 

kuntia ja kuntalaisia yhdessä toteuttamaan lain vaatimukset, kunnan sisäiset 

viestintätarpeet ja kuntalaisten omat toivomukset arjen helpommaksi tekemisestä.

Yksi uuden kunnan päätehtävistä on paikallisen indentiteetin ja demokratian 

edistäminen.

Yhdessä Enemmän -hanke antaa kunnan asukkaille mahdollisuuden kertoa itsestään 

paljon laajemmin kuin mikään muu työkalu aikaisemmin. Kun informaatio lisääntyy 

ja sen laatu kasvaa, sekä identiteetti että demokratia vahvistuvat.
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8. YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIA

Leader-rahoituksella toteutettujen selvityshankkeiden kohtaloksi on usein koitunut 

asioiden hiljainen hautautuminen sen jälkeen, kun hankkeen rahoitus päättyy. 

Yhdessä Enemmän -hankkeen selkeänä tavoitteena onkin ollut rakentaa niin tehokas 

työkalu, että sen oikeuttaa olemassaolonsa hyödyttämällä mahdollisimman monia eri 

tahoja. 

Kuntalaisten kohtaamisissa on myös noussut erittäin selkeästi esiin huoli siitä, että 

ympäröivä maailma muuttaa nettiin heitä itseään nopeammin. Sen vuoksi tähän 

hankesuunnitelmaan on välttämättä liitettävä asukkaitten harras toive: askel 

kerrallaan. Yhteinen foorumi, joka tarjoaa entistä tasapuolisemmin tiedon jakamisen 

mahdollisuuden kunnan erilaisille toimijoille, koetaan erittäin tärkeänä. Samalla 

halutaan kuitenkin varmistaa, ettei se uhkaa nykyisiä, vaikka pieniäkin, tulovirtoja 

ja/tai toimeentulon mahdollisuuksia. Ne on pyritty tässä selvityksessä huomioimaan.

On vähintäänkin kohtuullista, että se sama yhteiskunta, joka vie fyysiset palvelut yhä 

kauemmaksi asukkaista ja tuo tilalle sähköiset toimintamuodot, tukee asukkaiden 

mahdollisuuksia päästä osalliseksi niistä hyödyistä, mitä sähköinen toiminta-alusta 

tarjoaa. Erityisesti pienet kunnat tarvitsevat rahoitustukea valtiolta varsinkin foorumien 

tekniseen toteuttamiseen.

Sisällön tuottamisessa ja foorumin ylläpidossa on kuitenkin yhtä kohtuullista luottaa 

siihen, että foorumin käyttäjät pystyvät itse rahoittamaan sen toiminnan. Selvityksessä 

pyrittiin kartoittamaan niitä tahoja, joille kuntalaisfoorumin  ylläpitäminen voisi olla 

niin tärkeää, että ne ovat valmiita osallistumaan sen kustannuksiin joko rahallisesti tai 

omalla työllään.

On selvää, että Yhdessä Enemmän -hanke koskettaa monin tavoin niitä samoja 

kysymyksiä, joita kaikissa muissakin kunnissa muuttuvien lakien myötä pohdiskellaan. 

Kylät ovat avainasemassa identiteetin rakentamisessa, tulijoiden kotouttamisessa, 

paikallisen kuluttamisen kasvattamisessa ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. Kylien 

resursseja olisi kasvatettava henkisen pääoman tuottajina myös ihan valtiollisin 

rahavaroin.
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8.1. Kunnan verkkosivut

Kunnalliselle informaatiolle laki asettaa selkeät rajat:

”Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten 
velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää 
tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja 
yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, 
muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja 
valvoa oikeuksiaan ja etujaan.”

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta tekee mahdottomaksi sen, että kunnallinen 

viestintä kulkisi niin käsi kädessä kaupallisten tai ideologisten viestien kanssa, ettei 

kuntalainen enää tietäisi, missä kohtaa kulkee virallisen ja kaupallisen viestin raja. 

Hyvä tiedonhallintatapa ja myös EU:n uusi tietosuoja-asetus edellyttävät myös 

toimenpiteitä, joita esimerkiksi sosiaalisen median applikaatiot eivät tarjoa. Yksi 

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tärkeimmistä vaatimuksista on se, että 

rekisteröitymistä edellyttävän palvelun käyttäjä pystyy itse hallinnoimaan omia 

tietojaan ja halutessaan poistamaan ne. Ainakaan tällä hetkellä tämä ei esimerkiksi 

Facebookissa ole mahdollista, vaan ”poistetut” tiedot asettuvat siellä vain lepotilaan 

ja ovat jälleen muuttumattomina käytettävissä pelkällä sisäänkirjautumisella. 

Sen vuoksi Yhdessä Enemmän -hanke on keskittynyt luomaan konseptin, jossa 

kunnan viralliset viestit tuotetaan kunnan verkkosivuille entiseen tapaan, mutta tieto 

kunnan tapahtumista ja mahdollisuuksia seurata päätöksentekoa nykyistä paremmin 

tuodaan kuntalaisten omalle foorumille. Sinne on luontevaa sijoittaa myös kaikki se 

aineisto, joka tapahtuu kunnassa ja kuuluu kuntalaisten arkeen, mutta ei ole kunnan 

viranomaisten tuottamaa eikä heidän juridisella vastuullaan. Tällöin myös 

kuntalaisten tietosuoja on helpompi pitää lakien vaatimalla tasolla.
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8.2. Facebook

Yksi valtakunnallisen sanomalehdistön suurimpia virheitä oli käsitellä alunperin 

armeijan ja yliopistomaailman tiedonjakoon kehitettyä internetiä pelkästään 

sähköisenä mediana ja, mikä vielä pahempaa, sanomalehden kakkoskappaleena. 

Internet tarjosi alusta lähtien ihmisille ennen kaikkea virtuaalisen tilan sosiaalisille 

kohtaamisille. Yksinkertaisimmatkin tekniset toteutukset toivat ihmisiä yhteen. Tästä 

voivat todistaa vaikka ne pariskunnat, jotka tapasivat toisensa MTV3:n ristinolla 

peliä pelatessaan. Tiedonsiirron lomassa keskusteltiin, väiteltiin, ryhmityttiin ja 

verkostoiduttiin myös ”purkeissa” ennen internettiä. Niissäkin sosiaalinen 

kanssakäyminen oli merkittävä osa palvelun vetovoimaa. Staattista tietovarastoa 

internet ei ole koskaan tarjonnut, vaan vuorovaikutus on aina ollut sen olemuksen 

ydin. Sähköinen näköislehti netissä oli jo syntyessään melko ideaton ajatus. 

Internet avasi ihmisille nopean tiedonsiirron ohella myös ennenkuulumattoman 

mahdollisuuden tuoda itsensä yhä suuremman yleisön tietoisuuteen. ”Minä” on 

maailman mielenkiintoisin puheenaihe. Sosiaalisen median lyhenne ”So 

Me”  (englantia: Niin Minä) kuvaa asian melko tarkasti. Merkittävää kuitenkin on 

myös se, että virtuaalinen todellisuus tarjoaa ihmisille ainutlaatuisen keinon kertoa 

itsestään sellaisena, kuin hän haluaisi tulla nähdyksi, ei sellaisena kuin hän on.

Lehdistön olisi alun alkaenkin pitänyt lähteä kehittämään yleisölleen mahdollisuuksia 

tuoda itseään laajemmin esiin mediassa, sen sijaan että virtuaalista tilaa ja 

kohtaamispaikkaa käsiteltiin vain uutena media-alustana; uutena mahdollisuutena 

levittää vanhanaikaista sanomaa muuttumattomana eteenpäin. 

Ja sitten tulikin Facebook ja sen myötä sosiaalisen median lukemattomat eri 

applikaatiot. The rest is history.

Tiedon vapaa liikkuvuus on muuttanut myös sitä, miten ihmiset medioita käyttävät. 

Mielenkiintoisella tavalla informaation valtaisa virta on saanut aikaan tiedon 

vastaanottamisen pienentymistä virtuaalisesti kehittyneiden sosiaalisten verkostojen 

mukaisesti. Omalle totuudelle etsitään vahvistusta sekä kuulijakunnasta että 

sähköisestä uutisvirrasta. Mukaan valitaan vain se, mikä kuuluu omaan joukkoon. 

(Brendan Nyhanin ja Jason Reiflerin tutkimus Misinformation and Fact-Checking)
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Nyt koko maailman muuttaneesta Facebookista yritetään myös kunnissa tehdä 
toiminta-alustaa koko elämälle. Vaikka tämä toimintatapa tuokin runsaasti lisää tuloja 
Zuckerbergin taskuun, suunta on huono. Viranomaisten toiminta-alustaksi Facebook 
ei sovellu muutoin kuin yhtenä, vaikkakin tärkeänä, kunta- ja tapahtuma-

markkinoinnin välineenä. Suorastaan hälyttäviä ovat ne viimeaikojen uutisoinnit, 
jotka kertovat sosiaaliseen median aiheuttamasta masennuksesta ja sen palveluhihin 
tietoisesti rakennetuista, riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksista .

Facebookin ”ilmaisen mainonnan” varaan oman tulevaisuutensa rakentavien 
kannattaa seurata Facebookin jatkuvasti tekemiä muutoksia, joilla maksuttomien 

kaupallisten viestien levittämistä jo nyt säännönmukaisesti kavennetaan. Yksittäisen 
ihmisen seinälle nousevan informaation määrä kapenee koko ajan. Uutisvirtaan 
pääsevät — ihan pian — pelkästään omat, läheisimmät kaverit ja maksullinen, tarkasti 
kohdistettu mainonta. Facebookia ei voi hallita. Omaa kuntalaisfoorumia voi.

Ehkä helpoin tapa ymmärtää Facebookia on mieltää se toriksi. Erittäin suosituksi 

kauppatoriksi, jonne tullaan kaukaakin tekemään edullisia ostoksia, näkemään 

kuuluisia ihmisiä ja rakennuksia, istumaan torikahvilassa nauttimassa 

maan(maailman)kuulua kahvia ja munkkipossuja ja ostamassa tuoretta kalaa 

suoraan kalastajan paatista. Tapaamassa tuttuja ja myös juhlimassa yhteisöllisiä 

saavutuksia. Torilla tavataan! Iloinen elämä, värikäs sorina, kaiken sekoittuminen, 

kaikille mahdollisuuksia tarjoava tori on ääriään myöten täynnä. Yksi tekee 

elämänsä löydön, toinen eksyy, kolmas varastaa taskustasi ja neljäs rakastuu sinuun 

ensi silmäyksellä. Se, joka saa äänensä kuuluviin, saa tavaraa kyllä kaupaksi, 

varsinkin jos se on halvempaa kuin viereisillä tiskeillä tai jos joku torilla käyvistä 

julkkiksista on sitä kehunut. Torille vievät väylät ovat puolestaan täynnä kalliita 

merkkiliikkeitä. Kaikki torin asiakkaat eivät tule niihin, mutta torille niiden ohi virtaava  

ihmismassa lisää kuitenkin kauppojen kävijämäärää ja sen myötä myös liikevaihtoa. 

Kappas! Presidentin Linnakin on siinä ihan torin vieressä, ja kansa huokaa syvään, 

jos hän sattuukin tulemaan turvamiestensä saattamina juomaan kupposen sitä 

samaa, kuuluisaa kahvia kuin kaikki muutkin. Kaikki Suomen presidentit, kaikkien 

maiden kaikki kuninkaat, ovat osanneet hyödyntää kansalaisten kohtaamisen torilla 

oman valta-asemansa vahvistamiseen. Mutta he eivät avaa talonsa ovia 

torikansalle. Eivät he liioin tule sinne kertomaan käynnissä olevista neuvotteluista 
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ulkomaiden hallitsijoiden kanssa. Eivätkä he huutele Linnan parvekkeelta toriväelle, 

että nostakaa käsiä pystyyn siitä, pitäisikö Suomen liittyä Natoon vai ei. Eikä 

heidän pidäkään huudella.

Tori on hyvä paikka myydä, mainostaa, syödä, juoda, ostella, levätä, tavata 

kavereita ja rentoutua. Tori ei ole still-kuva sanomalehden sivusta. Siellä kyllä lööpit 

huutavat kohuotsikoita, siellä närkästytään, otetaan äkäisesti kantaa, juorutaan ja 

puhutaan pahaa selän takana, otetaan selfieitä itsestä ja siitä munkkipossusta, mutta 

aika nopeasti noustaan ylös, pyyhitään suu puhtaaksi sokerista ja munkinrasvasta. 

Elämä jatkuu muualla. Tosin yhä useammin oikealla torilla ihmiset istuvat hiljaa, 

katse alaspäin suuntautuneena, selaten virtuaalisen torin tapahtumia enemmän kuin 

oikeaa elämää ympärillään.

Tori on työpaikka ennen kaikkea kauppiaille. Ei valtion eikä kunnan virkamiehille, 

ellei heille makseta siitä vaarallisen työn lisää.

Se häirinnän, hävyttömyyksien, haukkumisen ja virheellisiin olettamuuksiin perustuvan 

ja myös tahallisen disinformaation määrä, mikä sosiaalisessa mediassa leviää, 

täyttää monin tavoin kiusaamisen tunnusmerkit. Se hajottaa, ei rakenna. Se voi 

nykyisin joissain tapauksissa suuren yleisön kannalta olla jopa tarpeellista silloin, jos 

valtaa käytetään väärin, tai jos jotain sellaista yritetään salata, mikä kuntalaisten 

kuuluisi tietää. Yhdessä Enemmän -hanke pyrkii kuitenkin tuomaan kuntalaisille 

sellaisia työkaluja tiedon saamiseen ja vallankäytön valvomiseen yhteisten asioitten 

hoitamisessa, ettei solvaushyökkäyksiä keskustelupalstalla enää tarvittaisi.

Yhdessä Enemmän -hanke pyrkii olemaan silta virtuaalisen maailman ja 

arkitodellisuuden välillä — ja tuomaan tyyneyttä ja luotettavuutta tiedonvälitykseen. 

Koska ihmiset viettävät paljon aikaansa sosiaalisen median toreilla ja turuilla, myös 

foorumin rakentamisen jälkeen, on tarkoituksenmukaista kerätä yhteisöllisen 

kuntalaisfoorumin yhdeksi palveluksi kunnan suosituimpien some-sisältöjen portaali; 

Some-seinä, josta yhteisöön tulija voi yhdellä silmäyksellä nähdä, missä ja mistä 

tänään kohistaan, mitä on kaupan ja mitä kaverit puuhaavat. Tavoitteena on myös 

tuottaa yhdessä yhteisölliseen foorumiin sellaista sisältöä, jota itse kukin voi jakaa 

sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median toimintakulttuuri on silti järkevää jättää 
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kokonaan kuntalaisfoorumin ulkopuolelle. Kasvottomia nimimerkkejä ei sallita, tiedon 

lähteet tarkistetaan ja kerrotaan myös kävijöille, uutinen erotetaan mainonnasta ja 

informaatiossa tullaan niin lähelle kuntalaista kuin se vain on mahdollista.

Kunnan virallisilla verkkosivuilla ei kovin moni kuntalainen vieraile päivittäin. Osa 

väestöstä ei koskaan. Yhteisöllisestä foorumista on tarkoitus tehdä niin 

mielenkiintoinen, että siellä käydään joka päivä — ja nähdään silloin myös kunnan 

viestit nykyistä useammin. Konseptiin kuuluu oleellisesti myös viestin vieminen myös 

niiden kuntalaisten ulottuville, jotka eivät itse pääse nettiin tai edes kunnanvirastoon.

Kunnan tärkeimmät uutiset täytyy nostaa RSS-feedinä kuntalaisfoorumin päivittäisen 

uutistarjonnan oleelliseksi osaksi. Myös kunnan virallisilla verkkosivuille on etusivulle 

tärkeää laittaa hyvä ja näkyvä linkki yhteisölliseen foorumiin ja sen jatkuvasti 

vaihtuvaan sisältöön. Ja ainakin vielä jonkin aikaa sähköisen informaatioväylän 

rinnalle tarvitaan myös kotiin jaettava paperinen tuloste. Toki tätä tarvetta vähentää, 

jos kylätaloihin saadaan entistä useammin yhteisöllisiä toimintapisteitä, joissa on 

myös netin käytön opastusta. Maksulliseksi tätä kunnallista informaatiota ei 

kuitenkaan asukkaalle voi tehdä — ellei valtiovalta kehitä uusia jakoperusteita 

viestintäverolle.

Yhteisöllisen kuntalaisfoorumin tulee huomioida kunnan kaikki asukkaat.
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8.3.Paikallislehti

Erityisen tärkeäksi muotoutuu sähköisessä maailmassa jo nyt se, kuka tuottaa 

informaatiota — ja miten luotettavaa se on. Sanomalehtien kärvistellessä 

digitalisoitumisen tuomissa haasteissa on paikallislehtien asema ollut hivenen 

helpompi, mutta ei sekään ruusuinen. Netti ja sosiaalinen media tarjoavat rajattomat 

viestinnän mahdollisuudet kaikille muillekin tahoille, eikä journalistisia periaatteita 

valitettavasti muisteta eikä edes haluta enää noudattaa — edes kaikissa 

sanomalehdissä. Silloin, jos viestin tuojana on pelkästään tahoja, joiden tärkein 

tavoite on vaikuttaa ihmisen mielipiteisiin tai keventää hänen kukkaroaan, 

kuntalaisen oikeusturva on pahasti pakkasen puolella.

Paikallislehden tärkein tehtävä on kotiseutuidentiteetin vahvistaminen. Sen keinoina 

ovat luotettava tiedon jakaminen lähialueen tapahtumista ja ilmestymisaluetta 

koskevan vallankäytön valvominen. 

Yhdessä Enemmän -hankkeen selvitystyön tärkeimpiä huomioita oli se, miten tärkeää 

olisi tiedonsaannin ja yhteisöllisyyden aidon tukemisen kannalta se, että 

paikallislehden toimitus sijaitsee fyysisesti siellä, missä lehden lukijat asuvat.

Taloudelliset realiteetit sanelevat yritystoiminnan rajat. Nykyisessä muodossaan 

lehtitaloilla ei useinkaan ole mahdollisuutta pitää pysyvää toimitusta kaikilla 

paikkakunnilla. Etätyönä tehty uutisointi asettaa haja-asutusalueen asukkaat hyvin 

eriarvoiseen asemaan tiedonsaannissa. Pysyäkseen hengissä paikallislehdet 

sijoittavat samaan lehteen usean kunnan uutisia. Yhteisöllisesti tuotettu 

paikallisaineisto täydentäisi hyvin paikallislehtiä samalla, kun niiden mukanaolo 

konseptissa parantaisi informaation puolueettomuutta ja pitäisi totuuteen pyrkivän 

journalismin mukana myös paikallisviestinnässä.

Journalismin etiikan pitäisi sanella julkaisutoiminnan rajoja nykyistä paljon 

voimakkaammin. Poliittista ideologiaa tai kaupallista ostokehotusta ei pitäisi voida 

piilottaa uutiselta näyttävään aineistoon. Kaikilla näillä viesteillä on olemassaolon 

oikeutus, mutta vain avoimesti tunnistettavina. Piilomainonta on kiellettyä, mutta sitä 

toteutetaan tuotesijoittelulla, advertoriaalilla, natiivimainonnalla — ja 

mielipidejournalismilla. Uudissanoilla, jotka on tietoisesti rakennettu hämärtämään 

Hausjärven kunta  •  Yhdessä Enemmän -hanke  •  Hanke nro 37603 • Sivu  44



rajaa faktan ja fiktion ja valitettavasti myös uutisen ja mainonnan (ideologisen tai 

kaupallisen) välillä. Onnistuessaan yhteisöllinen kuntalaisfoorumi parantaa 

käyttäjänsä medialukutaitoja ja myös hänen omia mahdollisuuksiaan tuottaa toisille 

kuntalaisille luotettavaa informaatiota, jonka lähde — silloinkin kun se on kaupallinen 

tai ideologinen — on selkeästi tunnistettavissa.

Yhdessä Enemmän -hanke haluaa ehdottomasti tarjota kaikille niille tahoille esiin 

pääsyn mahdollisuuden, jotka yhteisön sisällä toimivat. Kaikilla aatesuunnilla, 

yrityksillä ja myös kunnan viranomaisilla — on foorumilla oltava tasapuolinen 

mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Tärkein ero nykyiseen on siinä, että 

informaatio tulee lähempää, nopeammin ja luotettavammin — ja yhteisö saa itse 

päättää sen, mikä uutinen on tarpeeksi tärkeä julkaistavaksi.

Yhteisön itse tuottaman aineiston rinnalle tarvitaan kuitenkin edelleen myös 

perinteisesti toteutettua uutisointia; laadukasta ja ammattitaitoista journalismia.

Kunta ei ole uutistoimisto, vaan palveluorganisaatio. Kuntapäättäjät eivät saa olla 

sellaisessa asemassa, että he voisivat maksajan roolissa sanella sen, mitä 

paikallislehti voi kirjoittaa. Se supistaisi demokratiaa oleellisesti, koska asukkailla ei 

sen jälkeen olisi riittävästi luotettavaa informaatiota päättäjien toiminnan 

valvomiseksi. Tämä on kuitenkin oikeus, joka lain voimalla halutaan heille (meille) 

taata.

8.3.1.Kuka maksaa viulut?

Uusi kuntalaki sallii sen, että kunnan uutiset omista päätöksistään julkaistaan vain 

kunnan verkkosivuilla. Paikallislehtien tulovirroista kuntien mainonta onkin jo 

oleellisesti vähentynyt. Kunnan viestin välittämiseen yhteisöllinen kuntalaisfoorumi olisi 

erinomainen ratkaisu, joka parantaisi yhteisöllisyyttä ja lisäisi myös 

paikallisdemokratiaa.

Toisaalta olisi täysin kestämätön sekin tilanne, että yhteiskunnallisin varoin toteutettu 

kunnallinen informaatiopalvelu tuhoaisi olemassaolon viimeisetkin mahdollisuudet 

kaupallisin periaattein toimivilta sanomalehdiltä. 
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Kaupallisilla toimijoilla on oikeus markkinoida omia palveluitaan haluamallaan 

tavalla, kunhan se tapahtuu lain rajoissa. Virkeät, menestyvät yritykset ovat kunnan 

kannalta elinehto, mutta kaupallisten toimijoiden markkinoinnin ja mainonnan 

tuottajana ei voi olla kunta. Sen sijaan yhteisöllinen foorumi voi monin eri tavoin 

parantaa paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksia ja näkyvyyttä.

Facebookin toimintaa käytiin läpi jo edellä. Monikansallisten yritysten ylläpitämien 

sosiaalisen median palveluiden käyttäminen paikallisen viestinnän toiminta-alustana 

on erittäin huono vaihtoehto myös paikallisuuden kehittämisen ja kotiseutuidentiteetin 

vahvistamisen kannalta. Vaikka paikallisen valuutan kokeilut pienissä kunnissa ovat 

monia naurattaneet, kun puhutaan valtakunnallisesti niin pienistä tulovirroista, ei 

pienen kunnan sisällä kannata väheksyä sitä ostovoimaa, jonka kunnan omat 

asukkaat muodostavat. Niitä vähäisiäkään mainos- ja ostovirtoja ei kannattaisi 

hukuttaa globaaliin massaan silloin, jos niiden avulla ratkaistaan paikallisten 

yritysten, ja niiden myötä koko kunnan, selviytymismahdollisuuksia. Globaalit toimijat 

ovat yksi asia, valtakunnallisesti verkossa toimivat omansa. Ilmaisia lounaita ei 

kuitenkaan kenelläkään ole — ja kylän ravintolassa syöty lounas hyödyttää lopulta 

koko yhteisöä.

Koko maailma on toki siirtymässä nettiin, mutta se ei ole siellä vielä. Samalla, kun 

eri tahoja kannustetaan ottamaan netti ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet 

haltuun, täytyy kunnassa — myös seurakunnan ja kaupallisten toimijoiden — ottaa 

huomioon nekin, jotka eivät vielä nettiin pääse. Vähintään vielä muutaman vuoden 

ajan tarvitaan netin rinnalle paperista sanomalehteä uutisten ja ilmoitusten 

välittäjänä.

Jos kunnassa toimii paikallislehti, joka kuljettaa takuuvarmasti viestin paperisena 

lehtenä jokaiseen kunnan talouteen, tulisi voida olla olemassa sellainen yhtälö, joka 

tarjoaa kunnalle ja yrityksille viestintäkanavan, asukkaille mielenkiintoisen ja 

laadukkaan sisällön — ja hengissäpysymisen mahdollisuudet myös paikallislehdille. 

Se yhtälö todennäköisesti edellyttää mainoshintojen tuntuvaa laskemista, mutta 

samalla sekä kunnan, seurakunnan että paikallisten yritysten ja yhdistysten 

laajempaa osallistumista yhteisen kylä- ja kuntalehden toteuttamiseen. 
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8.3.1.1. Franchisingia ja journalistisia kääreitä

Pieni paikallislehti voisi toimia kuntalaisfoorumin ylläpitäjänä ja tuottaa sen sisällöstä 

liitteen oman, journalistisin periaatteiden tuotetun, nykyistä ehkä paljonkin 

pienemmän paikallislehden sisälle. 

Isommille lehtitaloille voisi olla järkevää rakentaa omista, olemassa olevista teknisistä 

rakenteistaan Franchising-pohjalta toimivia paikallisia pienyrityksiä, joille lehden 

tuottaminen olisi vain osa omasta liiketoiminnasta. Tässä franchising-konseptissa 

voisi toimijana olla perustettava toiminimi tai jo olemassa oleva organisaatio, 

viestinnällistä osaamista on molemmissa kunnissa tarjolla. Kärkölässä tuottajan roolin 

voisi ottaa jopa Kehittyvä Kärkölä ry:n markkinointitiimi, jonka sisällä on myös 

vahvaa journalistista osaamista. 

Koska työkalu olisi kunnissa teknisesti identtinen, eri kuntien sisällön yhdistäminen 

samaan pakettiin olisi varsin vaivatonta. Mainostulojen jakamisesta täytyisi silloin 

sopia erikseen, mutta uskoisin uusien kombinaatioiden tuottavan varteenotettavia 

vaihtoehtoja, varsinkin jos seurakunnat liittävät oman viestinsä samaan pakettiin. 

Esimerkiksi mainosmyynti voitaisiin keskittää paikallislehtiin, siihen journalistiseen 

”kääreeseen”, mihin yhteisöllinen liite pakataan. Osa näin toteutetuista lehdistä voisi 

sitten mennä asukkaille myös kokonaan ilman paikallislehti-käärettä (lue: mainoksia); 

silloin sen voi posti jakaa myös sellaisiin osoitteisiin, minne mainosten jakelu on 

kielletty. Tällöin kunnan viesti tarvittaessa tavoittaisi varmuudella kaikki kotitaloudet.

Jatkohankkeessa tulisi lähestyä myös valtiovaltaa yhdistysten viestintätuen 

kehittämiseksi. Maailman paraskaan valtakunnallinen media ei pysty tuottamaan 

jokaisesta kunnasta sitä määrää informaatiota, mikä kuntalaisille itselleen olisi 

tärkeää ja jopa välttämätöntä. Valtakunnalliset mediatoimijat saavat viesintätukea, 

poliittiset puolueet saavat erittäin runsaasti viestintätukea. Voisi kuvitella, että EU:n 

laajuisesti olisi hyväksyttävää ajatella, että osa noista tuista voitaisiin kohdistaa 

viestintätukena myös pienille kunnille ja erityisesti niiden yhdistyksille, niin että niillä 

olisi realistiset mahdollisuudet kertoa olemassaolostaan ja tapahtumistaan kaikille 

kuntalaisille ja myös kunnassa vieraileville matkailijoille.
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8.3.1.2.Valtiollinen viestintätuki

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho on 27.10. asettanut 

työryhmän, joka laatii ehdotuksen uudeksi kuntien kulttuuritoimintalaiksi. 

Lakiuudistuksen lähtökohtana on kulttuuripalveluiden yhdenvertainen saatavuus.

Keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä, 

sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta ja demokratiakehitystä sekä kuntien 

elinvoimaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. 

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tyoryhma-uudistamaan-

kuntien-kulttuuritoimintalakia.html

Tähän työryhmään kuntien tulisi yhteisesti ottaa pikaisesti yhteyttä, jos foorumia 

päätetään lähteä toteuttamaan. Hankkeen loppuraportti tulee ainakin saattaa 

työryhmän tiedoksi. Yhteisöllinen kuntalaisfoorumi voi varmasti toimia uuden 

kuntalain edellyttämien tehtävien hoitamisessa kaikissa muissakin kunnissa. Sote-

palveluiden lähelle tuominen, osana kuntalaisfoorumin sisältöä, auttaa muutoinkin 

valtiovaltaa oman viestinsä perille viemiseen — joka niemeen, notkoon ja 

saarelmaan.

Maakunnallinen rahoitus muuttuvassa maakunnassa olisi myös varsin perusteltua 

yhteisöllisille kuntalaisfoorumeille. Ne lisäävät yhteisöllisyyttä ja parantavat 

(maa)kunnallisen informaation kulkua. Yhdessä Enemmän on kahden maakunnan 

alueella toimiva palvelukokonaisuus, joten kustannusten jakaminen olisi jatkossakin 

hankkeen osalta mahdollista.

Jos mainosmyynti jätetään tässä konseptissa paikallislehti-kääreen hartioille, ja 

yhteiskunnan tuella rahoitetaan vain paikallisesti tuotettu liite sen väliin ja maksetaan 

paikallislehdelle korvaus liitteen painatuksesta ja jakamisesta oman viestinsä välissä, 

luo kokonaisuus myös selviytymisen mahdollisuuksia paikalliselle, journalistiselle 

tiedonvälitykselle. Se on paikallisen demokratian toteutumisen kannalta täysin 

välttämätöntä.

Kouluyhteistyö tuo rahoituskuvioon mukaan myös opetusministeriön. Asiaa on lyhyesti 

sivuttu kohdassa 5.4.2. Koulutukset. Se vaatisi oman erillisen hankkeensa ja kiinteän 

Hausjärven kunta  •  Yhdessä Enemmän -hanke  •  Hanke nro 37603 • Sivu  48

https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tyoryhma-uudistamaan-kuntien-kulttuuritoimintalakia.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tyoryhma-uudistamaan-kuntien-kulttuuritoimintalakia.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tyoryhma-uudistamaan-kuntien-kulttuuritoimintalakia.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/tyoryhma-uudistamaan-kuntien-kulttuuritoimintalakia.html


yhteistyön paikallislehden kanssa. Kuitenkin sekä heikentyvä lukutaito että 

medialukutaidon merkityksen voimakas kasvu yhteiskunnassa edellyttää uusia 

ulottuvuuksia myös paikalliseen viestintäkoulutukseen sekä nuorten että aikuisten 

kohderyhmissä.

8.4. Kyläyhdistykset

Yhdessä Enemmän -hanke pohjautuu yhdistysten toimintaan. Vaikka kaikki eivät 

kuulu yhdistyksiin, pitäisi uudella tavalla toimivien kyläyhdistysten nousta kaikkien 

yhteiseksi asiaksi. Tästä on jo erinomaisia esimerkkejä sekä Hausjärveltä että 

Kärkölästä. Ihmisillä on aito halu osallistua yhteisten asioitten hoitamiseen ja oman 

kunnan menestyksen rakentamiseen.

Kaikki kylien kanssa yhteistyötä tekevät tahot tunnistavat maalaiskunnassa asuvan 

aktiivisen ihmisen prototyypin, joka on faktisesti melkein kaikessa mukana. Näiden 

ihmisten löytäminen on avainasia kaikelle kyliin kehitettävälle toiminnalle, koska 

heidän hartioillaan on monen asian hengissä pitäminen. 

Tärkeää on aktivoida yhteisölliseen toimintaan mukaan myös heitä, jotka eivät vielä 

ole niin vahvasti yhdistystoiminnassa mukana, mutta siihenkin tarvitaan niiden 

ihmisten apua, jotka oman verkostoitumisensa kautta pystyvät tukemaan ja 

innostamaan toimintaan mukaan esimerkiksi uusia asukkaita. 

Tässä piilee myös yhteisöllisyyden suurin riski. Pitkään yhdessä toimineet ihmiset 

eivät enää itse huomaa, miten vaikeaa heidän keskelleen on uuden ihmisen tulla, 

koska ryhmädynamiikka on hioutunut jo niin vahvasti toisensa tuntemaan oppineiden 

ihmisten näköiseksi. ”Meillä on hyvä yhteishenki” ja ”kaikki ovat tervetulleita 

mukaan” -lauseet pitävät sisällään paljon pinnan alla väreilevää reviiritietoisuutta. 

Tutuksi tulleita rajoja suojellaan sekä piilovaikuttamisen keinoin että avoimen 

aggressiivisesti. Avain ihmisten löytäminen uusien tulijoiden kotouttajaksi on siinäkin 

mielessä tärkeää, että heidän arvovaltansa auttaa muitakin hyväksymään uusia 

ihmisiä joukkoon mukaan. Oman tehtävän tarjoaminen on myös toimintaan 

sitouttamisen kannalta tärkeää. Yhteisöllinen viestintäfoorumi onneksi tarjoaa 

monenlaista tekemistä aivan jokaiselle vastuuta haluavalle.
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Nopeasti muuttuva maailma on jo saanut ihmisiä liikkeelle. Yhteiskunnalliset asiatkin 

kiinnostavat yhä laajempaa ihmisjoukkoa. Internet tarjoaa entistä paremmat 

mahdollisuudet oman mielipiteen esille tuomiseen ja siihen tunteeseen, että pystyy 

henkilökohtaisesti vaikuttamaan siihen, miten asioita hoidetaan.

Kehittyvä Kärkölä on yksi kansanliike, joka on noussut tästä muutoksesta. Vaikka 

Kärkölän liike on alkumetreillään ja sillä on haasteita vielä paljon kohdattavana, on 

liikkeen synnyttänyt ajatusmaailma todellinen ja arvostuksenkin ansaitseva. Se nousi 

hyvin nopeasti nimenomaan sosiaalisessa mediassa ja sai määräenemmistön 

valtuustoon muutaman viikon kampanjalla. Haaste oman paikan löytämisessä 

kunnallisessa päätöksentekokulttuurissa on kuitenkin suuri, ja osallistujien 

kokemattomuus päätöksenteossa edellyttää aikaisempaa tarkempaa valmistelutyötä. 

Se ei kuitenkaan ole huono asia, koska uusi lainsäädäntökin edellyttää 

päätöksenteon taustojen avaamista ymmärrettävään muotoon. Tähän on Yhdessä 

Enemmän -hankkeessa myös ehdolla kuntien käyttämän tiedonhallintajärjestelmän 

KTwebin aineiston käsittelyyn suunniteltu hakukone, joka pystyy etsimään valtaisasta 

asiakirjavarastosta tietoa yksittäisten hakusanojen avulla. Tästä lisää kohdassa 8.6. 

Valtuustoväylä.

Valitettavasti valta ei maailman myllerryksessä ole vielä menettänyt korruptoivaa 

tehoaan, ja kansanliikkeen kasvaminen perinteisen valtataistelun yläpuolelle, aidosti 

lähidemokratiaa kasvattavaksi toimijaksi ottaa vielä vähän kompuroivia 

ensiaskeleita. Viestinnän tasapuolisuuden kannalta olisi parempi, jos yhteisöllistä 

foorumia ei vetäisi poliittinen toimija, mutta Kehittyvä Kärkölä on kuitenkin saanut 

sisälleen niin monella eri tavalla ajattelevia ihmisiä, että heterogeenisuus lienee 

riittävää myös journalististen periaatteiden noudattamiseen. Avoimuus varmistaa sen, 

että muut toimijat pystyvät vahtimaan oikeudenmukaisuuden toteutumisen.

Samaa ilmiötä edustaa uusi kyläyhdistysten yhteistyö. Esimerkiksi Hikiään ja Oittiin 

on jo syntynyt uusia kyläyhdistyksiä, joiden tavoitteena on toimia oman alueensa 

kaikkien yhdistysten katto-organisaationa. Ne pystyvät parhaimmillaan kaatamaan 

turhia raja-aitoja koko kylää edistävässä toiminnassa samalla, kun varmistetaan että 

kaikki toimijat saavat yhtäläiset mahdollisuudet kehittää yhteisen sateenvarjon alla 

myös omaa toimintaansa.
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Oitin kyläyhdistykssä Yhdessä Enemmän -hanke oli mukana perustamisvaiheessa 

myös hallitustyössä ja selvityshankkeen valmistumisen jälkeen on tarkoitus luovuttaa 

yhdistykselle myös Naskilan Navetan tapahtumaa varten rakennetut Facebook-sivut 

yhdistyksen omaan käyttöön ja Naskilan Navetalla järjestettävien tilaisuuksien 

markkinointiin. Naskilaan onkin jo rakentumassa seuraava, iso tapahtuma, jonka 

organisoinnista uusi Oitinseudun kyläyhdistys vastaa. Joulumyyjäisiin on tulossa 

edustajia useista paikallisista yhdistyksistä ja yrityksistä. 

Yhdistyksellä on myös halua ja intoa olla mukana asukkaita yhdistävän Naskilan 

Navetan toiminnan kehittämistyössä ja valmius toimia siinä kunnan 

yhteistyökumppanina, koordinoimassa kaikkea sitä toimintaa, mitä eri yhdistykset 

haluaisivat ja/tai voisivat Naskilan Navetassa harjoittaa. Kyläyhdistyksen väki on 

myös halukas valvomaan navetan tiloja ja sen ympäristön siisteyttä.

Näistä kokemuksista on syytä kirjata huolellista toimintakertomusta, niin että kunnan 

muissa taajamissa, joissa ei vielä olla yhtä pitkällä uudenlaisen yhteisöllisyyden 

rakentamisessa, voitaisiin ottaa oppia tästä pilotista.

Kaikki jo olemassa olevat yhdistykset tarvitsevat kylissä lisää ilmaa siipiensä alle. 

Yhteiset toimintatilat, rajat kaatava yhteinen toiminta ja koko kylän edun asettaminen 

omankin toiminnan johtotähdeksi ovat aivan mahdollisia periaatteita silloinkin, kun 

halutaan vaalia perinteitä ja kunnioittaa vanhaa. 

Näiden kaikkien toiminnan kehittymisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että 

kuntalaisfoorumi olisi niiden kaikkien käytössä — ja tarjoaisi kaikille yhtenäiset 

mahdollisuudet oman agendansa esille tuomiseen.
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8.5. Yritykset

Paikallisilla yrityksillä on varsin usein maksajan rooli kaikessa yhteisöllisessä 

toiminnassa. Sen vastineeksi kuntalaisten pitäisi nykyistä huomattavasti laajemmin 

sitoutua oman kylän yritysten palveluitten käyttämiseen. Se hyödyttää ihan jokaista. 

Myös sitä kateellista, joka ei haluaisi kantaa omia rahojaan naapurin uuden auton 

maksamiseen. Tarpeeksi kun kannetaan, niin yhtäkkiä alkaa olla uusia autoja 

yhdellä sun toisella, työpaikkoja kotikunnasta yhä useammalla ja kivaksi muuttunut 

naapuri harrastuskaverina.

Yhdessä Enemmän -hanke tarjoaa yrityksille monia uudenlaisia näkemisen ja 

mainostamisen mahdollisuuksia. Osa niistä on maksuttomia, osa maksullisia. 

Tarkemmin ominaisuudet selviävät kohdasta Foorumin rakenne. Yrittäjien yhdistykset 

ovat tietenkin tervetulleita tuottamaan myös sisältöä yhteisölliseen kylälehteen.

Erityisesti matkailuyrittäjille yhteisöllinen verkosto on hyödyllinen. Yhdessä Enemmän 

-hankkeen foorumirakenteeseen kuuluu useita eri keinoja kertoa kävijöille siitä, mitä 

kaikkea mukavaa kylissä on tarjolla. Kuntalaisten kertomat tarinat ja kuvat osiossa 

Minun Kärköläni/Minun Hausjärveni satavat kaikki matkailuyrittäjien laariin. Toki ne 

edesauttavat myös markkinoimaan kuntaa asuinpaikkana.

Kärkölässä ideoitiin muun muassa omien Street View -viedoiden kuvaamista autoista 

ja kunnan kauneimpien maisemien kartoittamista matkailu- ja kuntamarkkinointi-

käyttöön. Sen mahdollistaisi myös foorumin ja kunnan yhteiskäyttöön hankittava Insta 

360 Pro -kamera, jolla voi kuvata myös elämyksellistä 3D-videota.

Uudenlaista yritystoimintaa kuntalaisten omien tarinoiden ympärille voisi myös syntyä 

yhteisöllisen foorumin avulla. Kylätarinoita ja historiaa voi tallettaa Kyläradion 

arkistoihin, mutta siitä voisi toteuttaa myös matkailupalveluita esimerkiksi Hauho-

Seuran järjestämien kiertoajeluitten tyyliin. Siellä kierretään Kulttuuripolun nimellä 

sisällissodan aikaiset muistomerkit.

 http://www.hamewiki.fi/wiki/Hauhon_1918_kulttuuripolku

Sekä Hausjärvellä että Kärkölässä olisi monia mahdollisuuksia elämyksellisiin 

tarinamatkoihin. Esimerkiksi Kordelinin tarina yhdistyisi helposti mukaansa-
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tempaavaan jännitystarinaan hiekkakuoppien murhamysteerien ja joukkohautojen 

maustamana;  Kärkölässä puolestaan Huovilan syntytarina tarjoaa uskomattomia 

mahdollisuuksia aivan uudenlaisen teatterielämyksen kehittämiseen:  katsojat voisivat 

esimerkiksi konkreettisesti matkustaa tapahtumapaikkojen läpi ja teatterinäytökset 

esitettäisiin aidoilla tapahtumapaikoilla. Ehkä yhteistyössä VR:n kanssa mukaan 

saataisiin kyyti museojunallakin, ikimuistoista olisi myös siirtyminen näytöksestä 

toiseen hevosrattailla — tai hiekkakuopilla polkupyörillä!

Muinaisesinelöydöt ovat myös olleet elävöittämässä kuntien historiaa. Aivan 

varteenotettava vaihtoehto olisi metallinetsintäkurssien järjestäminen historian 

tutkimisen hengessä. Kärkölästä on muun muassa löydetty viikinkiaikainen solki ja 

Teurojoen rannalla on kivikautinen asuinpaikka.

 http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2380564

Varteenotettava ajatus matkailuyrittäjille olisi myös palveluiden ryhmittäminen tai 

ketjuttaminen: matkailija asuu Miinan aitassa, ruokailee Maijan kahvilassa, saunoo 

Mikon rantasaunalla ja käy onkimassa elämänsä kalan Matin elämyspalveluja 

tarjoavan yrityksen veneellä.

Tarinoiden avulla pystytään toteuttamaan myös uudenlaista asuntokauppaa. 

Kärkölässä on olemassa isäntäluettelo, joka kertoo kaikkien tilojen haltijat 1500-

luvulta lähtien. Luetteloihin on merkitty paitsi isäntien nimet ja isännyysajat myös 

tiedossa olevat emännät sekä isäntien ja emäntien kirkonkirjoista löytyvät syntymä- ja 

kuolinvuodet. Lisäksi on tietoja siitä, mistä he ovat tulleet ja minne menneet. Jo 

pelkästään niiden avulla voisi myytäviin taloihin liittää myyntitietoihin tarinoita talon 

menneisyydestä, niin että kauempaakin tuleva asukas tuntisi astuvansa eläväksi 

jatkumoksi Kärkölän tarinaan. Hän ei ostaisi vain taloa, vaan myös itselleen roolin 

talonsa historiasta.

 https://lahdenseudunsukututkijat.com/wordpress/blog/2017/09/10/karkolan-

talojen-isantaluettelot-vuosilta-1539-1900-jasensivuillemme/

Pienimuotoista matkailutoimintaa voisi kunnissa lähteä kehittämään Pop-up-

tyyppisestä maatilamatkailusta, jossa aittamajoituksesta voi tehdä elämyksen 

kansainvälisille vieraille esimerkiksi kodinvaihtolomien joukossa.
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Kunta voisi olla tässä yhteistyössä tarjoamalla tasokasta ohjelmatarjontaa ja 

majoituksen esimerkiksi jollekin tunnetulle bloggaajalle. Jos haetaan kansainvälistä 

bloggaajaa, rekrytointiprosessi sosiaalisessa mediassa voisi jo muodostua viraaliksi:

”Vietä unelmiesi kesä Suomessa: pääset toimimaan lehmipaimenena luomutilalla, 

mutta sinulle jää myös runsaasti aikaa elämyksiin: kerro näkemästäsi ja kokemastasi 

koko maailmalle. Palkaksi saat matkan, asunnon ja ylläpidon.” Kansainväliselle 

valokuvaajalle taiteilijaresidenssi: ”Tule kuvaamaan Suomen yötön yö! Asunto ja 

yllpito maksuttomia, mutta ottamistasi kuvista x-määrän täytyy jäädä yhteisöfoorumin 

käyttöön.” Tai kotimaahan uudenlainen taiteilijaresidenssi: ”Tule kirjoittamaan 

kesäteatteriimme näytelmä elämästä kunnassamme. Maksamme ylläpitosi ja pienen 

kirjoituspalkkion. Näytelmäsi saa ensi-illan ensi kesän teatterissamme.”

Lehmipaimen-idea on Metsähallituksen toteuttamasta kampanjasta 

kansallispuistoissa. Ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä, että toimivat 

Metsähallituksen paimenina. Viikkomaksu on 350—450 euroa ja hakijoita on joka 

kesä tuhansia.

http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Haluatko-olla-viikon-lammas-tai-

lehmipaimen-Mets%C3%A4hallituksen-haku-alkoi/911637

Kansainväliseen kampanjaan voisi pyytää apua myös Visit Finland -organisaatiolta. 

Yhdessä Enemmän -tapahtumaohjelma ja Hausjärvi Love -tapahtuma kertovat myös, 

että näissä kunnissa on sellaista maailmanluokan osaamista, että tavoitteet voi aivan 

hyvin asettaa tavallista korkeammalle. 

Foorumin sivuille tuleva palveluhakemisto auttaa kuntalaisia ja myös yrityksiä ja 

palveluita löytämään toisensa paremmin. Kun tietää, mitä kaikkea kunnassa on 

tarjolla, myös uudenlaisen yhteistyön kehittäminen muuttuu helpommaksi. 

Ideapajojen järjestäminen yhteisöllisen yrittämisen kehittämiseksi olisivat varmasti 

kaikille hyödyllisiä.

Yhteisöllisessä foorumissa on myös linkkejä yrittäjän elämän parantamiseen, muun 

muassa Työterveyslaitoksen aineistoihin Verkostot pienyrittäjän tukena —opas sekä 

Työ, muu elämä ja ajanhallinta — opas yrittäjälle.
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8.6. Valtuustoväylä

Selvityksessä ylivoimaisesti suosituin sisältötoive yhteisölliseen foorumiin on 

mahdollisuus seurata tarkemmin kunnanvaltuuston ja valtuutettujen toimintaa ja 

tehtävänhoitoa. Tämähän on juuri se sisältö, mihin kuntalaki kunnat velvoittaa, joten 

siinä mielessä ollaan asian ytimessä.

Yhdessä Enemmän -hankkeen ratkaisu valtuuston kokousten videoimiseen olisi 

siirrettävä laitteisto, jota yhteisö voisi käyttää myös muiden kylätapahtumien 

kuvaamiseen ja Kyläradion ohjelmien nauhoittamiseen. Kustannusarviossa on esitelty 

kaksi eri laiteratkaisua: Ikidigi-hanketta vetävän Marko Torppalan älypuhelimien ja 

tablettien varaan rakentuva konsepti, joka edellyttää vapaaehtoisten olemista läsnä 

kuvaustilanteessa sekä itsenäisesti kuvaava 360 astetta kattava, neljästä suunnasta 

nauhoittavilla mikrofoneilla varustettu VR-kamera, jonka ohjelmalla pystytään 

editoimaan videoita, kuvaamaan etäohjauksella ja tekemään myös Googlen Street 

View -tyyppisiä videoita kuntamarkkinointiin. Kameralla voi kuvata myös 3D-kuvaa, 

jonka katseluun tarkoitetut VR-lasit antavat katselukokemukselle aivan uusia 

ulottuvuuksia.

https://www.digitarvike.fi/insta360-pro-8k-vr-camera

Valtuutetulle itselleen kuntalaisfoorumi tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia päästä 

sähköisesti lähelle omia äänestäjiä ja kertoa itselle tärkeistä asioista ja aloitteista. 

Foorumille on tarkoitus toteuttaa myös livechat-mahdollisuus, jolloin kuntalaisille 

pystyttäisiin järjestämään keskustelupaneeleita ja teettämään kyselyitä myös 

valtuutetuille kohdistettuina. Vuorovaikutus on foorumilla kuitenkin valvottua ja 

keskitettyä. Keskustelut eivät katoa nopeasti vaihtuvan someseinän syövereihin ja 

yhteystiedotkin pysyvät hyvin löydettävissä.

Valtuustoväylään kuuluu myös valtuuston kokousten videointi ja mahdollisena 

jatkohankkeena hakukone, jolla pääsee etsimään KTwebin arkistoista tietoa 

kokousasiakirjoista hakusanojen avulla.

Valtuutetulle foorumi olisi siis ennenkaikkea mahdollisuus. Yksittäistä valtuutettua ei 

voitane velvoittaa osallistumaan foorumin toimintoihin, mutta lienee selvää, että 

aktiivisuus huomataan myös äänestäjien keskuudessa.
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Valtuustoväylän yksityiskohtainen rakenne kerrotaan kohdassa Foorumin rakenne.

8.7.Kylis

Nuorten saaminen mukaan yhteisölliseen toimintaan on projekti, johon kannattaa 

käynnistää oma osahanke. Kärkölässä Kylis on tehnyt hyvää yhteisöllistä työtä 

nuorten parissa ja sen konseptin laajeneminen lähikuntiin olisi varmasti hyödyllistä 

kaikille. Samaan hankkeeseen voisi sitoa Kyläradion kehittämistä ja myös nuorten 

viestintäkoulutusta yhteistyössä koulujen ja kunnan nuorisotoimen kanssa.

8.8. Ikäihmiset

Senioreiden saaminen mukaan sähköisten palveluiden ääreen ja netin käyttäjiksi on 

valtakunnallisesti merkittävä asia. Asiaa käsitelllään tarkemmin kohdassa 5.4.2 

Koulutukset sivulla 27.

8.9. Seurakunnat

Seurakuntien viesti ei kiinnosta kaikkia, mutta niille,  joita se kiinnostaa, viesti on 

hyvin tärkeä. Yhdessä Enemmän -hankkeessa seurakunnille on mietitty myös 

uudenlaisia, yhteisöllisiä toimintatapoja. Omalta kylältä on tarkoitus kertoa myös 

henkilökohtaiset perheuutiset: kuka syntyi, kuoli, pääsi ripille tai meni naimisiin. 

Ehkäpä vielä joku päivä lähetystö kylän ihmisistä kävisi tervehtimässä uutta tulijaa ja 

veisi esitteet kunnasta ja seurakunnasta mukanaan — ja tietenkin myös ohjeet 

yhteisöllisen viestintäfoorumin käytöstä.

Kyläradion mobiililla laitteistolla voi nauhoittaa jumalanpalveluksia ja viedä 

nauhoitukset tikulla sinne, mistä ei enää päästä kirkkoon asti Sanaa kuulemaan. 

Niin hullulta kuin se tässä vaiheessa voi kuulostaakin, niin 3D-videon katseleminen 

HR-lasien avulla tarjoaa esimerkiksi vanhuksille hyvin vaikuttavan läsnäolon tunteen 

kirkon sisällä, jumalanpalveluksessa mukana olemisesta.
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8.10.Muut hankkeet

Kylien asemaan on jo pitemmän aikaa kiinnitetty huomiota ja nyt jo 

eduskunnassakin on kylätoimintaverkosto, johon jatkohankeessa on välttämättä 

oltava yhteydessä. 

Yhdessä Enemmän -hanketta esiteltiin myös Hämeen Kylät ry:lle ja yhteistyön 

mahdollisuuksia löytyy etsimättä useita. Yksi tulevan toiminnan mahdollisuuksista 

onkin jo tehtyjen selvitysten sitominen yhteisöllisen foorumin tulevaan toimintaan ja 

esimerkiksi Hämeen Kylien tuottaman sisällön ottamiseksi osaksi yhteisöllisen 

foorumin uutisvirtaa. Oitin kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Viitala on nyt myös 

Hämeen Kylät ry:n hallituksen jäsen.

Hämeen raitin tarina-hanke voisi mieluusti jatkaa toimintaansa ja kerätä tarinoita 

myös Hausjärven ja Kärkölän kylistä. Tai sitten yhteisöhanke voisi alkaa kerätä omia 

tarinoitaan itse: 

http://www.hameenraitti.fi/uutiset/kylamaisemat-nostetaan-esiin-maisematarinoita-

hankkeessa/

8.11.Kunta

Yhteisöllisen kuntalaisfoorumin onnistuminen edellyttää kunnalta aktiivista panosta 

rakentamisvaiheessa ja vastuullisen yhteyshenkilön nimeämistä foorumin 

sisällöntuotantoon. Tekniset muutokset kuntien omille sivuille eivät ole monimutkaisia 

eivätkä kalliita, mutta yhteistyössä kunnanjohdon ja markkinointi/viestintäihmisten 

kanssa kannattaa miettiä, mitkä kaikki RSS-feedit kuntalaisfoorumille ohjataan 

kunnan sivuilta. Linkki Foorumille kannattaa kunnan sivuille rakentaa otsikkolistaksi, 

niin sen sisältö vaihtuu automaattisesti. Kaikki muut kuntaa palvelevat 

toiminnallisuudet on kuvattu Foorumin rakennekuvauksessa. 

Lähtökohtana on tosiaan se, että kuntalaisfoorumi on kunnan asukkailleen tarjoama 

palvelu. Sen myötä kunta saa oman viestinsä äärelle entistä enemmän kuntalaisia, 

varmistaa eri ikäryhmien pysymisen mukana viestinnän — ja palveluiden — 

digitalisoitumisessa ja edistää uudenlaisen yhteisöllisyyden rakentumista kuntaan sekä 

kuntalaisten ja yhdistysten että kunnassa toimivien yritysten kesken.
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Mahdollisen hankerahoituksen aikana vastuu foorumin kehittämisestä ja 

rakentumisesta vaatimusten mukaiseksi on projektin vetämiseen palkatulla henkilöllä 

yhdessä työn etenemistä valvovan ohjausryhmän kanssa, mutta toimintatavat ja 

kunnan vastuuhenkilöt toimnta-alustan julkaisemisen jälkeiseen toimintaan täytyy 

päättää jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Foorumin perusajatus on kuitenkin se, että 

kuntalaisfoorumi täydentää erillisenä sivustona kunnan muita palveluita ja on ennen 

kaikkea kuntalaisille suunnattu työkalu oman elämän helpottamiseen ja 

aktiivisemman kuntalaisen roolin toteuttamiseen. 

Suurin kysymys kunnan kannalta on se, miten kuntalaisfoorumi toimii 

hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Aiemmin esitetyt vaihtoehdot 

paikallislehtiyhteistyöstä jättävät vastuun foorumin sisällön tuottamisesta ja 

toiminnasta paikallisten yhteisöiden, yritysten ja yksittäisten kuntalaisten harteille. 

Koordinoijana ja journalistisen sisällön tuottajana sekä viestintäkouluttajana toimisi 

silloin paikallislehti, jolle kunta maksaisi kuukausittaista korvausta palvelun 

ylläpitämisestä ja kunnan viestien jakamisesta kaikkiin talouksiin.

Jos yhteistyökumppaniksi ei löydy paikallislehteä tai muuta paikallista yritystä, jää 

erikseen ratkaistavaksi se, otetaanko kunnan vastuulle hankkeesta käyttöön vain 

yhteisöllisen sisällön tuotanto ja sen jakaminen paperiversiona niille kuntalaisille, 

joilla ei vielä ole pääsyä netin paveluiden äärelle. Tämän vaihtoehdon kustannukset 

on esitetty oheisessa kustannusarviossa.

Kunnanllisen vastuuhenkilön roolin rakentuminen on aika tavalla riippuvainen kunnan 

henkilöstön nykyisistä resursseista. Hausjärvi ja Kärkölä ovat tässä hyvin erilaisessa 

tilanteessa, ja asia on ratkaistava molemmissa kunnissa erikseen. Sama henkilö, 

joka kunnan puolelta vastaa kuntalaisfoorumista, voisi ehkä olla molempien kuntien 

palveluksessa niin, että palkkakustannukset myös puolittuisivat? Uusi tietosuojaasetus 

edellyttää kunnilta tietosuojavastuuhenkilön palkkaamista. Hänenkin tehtävänsä on 

määritelty sellaiseksi, että useampi kunta voi työllistää yhteisesti jonkun henkilön 

tehtävää hoitamaa. Voisiko näitä kahta tehtävää mahdollisesti yhdistää?

Molemmissa kunnissa on tarjolla teknistä osaamista erityisesti jatkohankkeen ajaksi 

valvomaan foorumin teknisen rakenteen toteutusta. Ylipäätään Yhdessä Enemmän 
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-hanke on osoittanut, että sekä Hausjärvellä että Kärkölässä on paljon paikallista 

osaamista myös viestinnällisen palvelun ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. 

Se, että kunnat sijaitsevat eri maakunnissa ja ovat monin tavoin hyvin erilaisia, on 

asettanut hankkeen aikana omat haasteensa, eikä raja-aitojen kaataminen tapahdu 

yhden hankkeen avulla. Se orastava yhteistyön viriäminen, mikä Yhdessä Enemmän-

hankkeen aikana on lähtenyt liikkeelle, on silti syytä hyödyntää molemmissa 

kunnissa, koska palvelutarjonnoissaankin kunnat täydentävät toisiaan. Esimerkiksi 

Kärkölän uimahalli ja elokuvateatteri ovat varsinkin oittilaisia hyvin lähellä. 

Isojen tapahtumien järjestämisessä yhteistyössä kunnat ovat jo ansainneet 

kannuksensa; esimerkiksi valtakunnalliset SM-kyntökisat 2016 onnistuivat 

erinomaisesti. Tällaista yhteistyötä eri organisaatioiden kesken kannattaa 

ehdottomasti jatkaa. 

Yhdessä Enemmän -maalaismarkkinoista voisi todellakin tulla myös säännöllinen 

perinne, joka järjestetään vuorovuosina kummassakin kunnassa. Sen pitäisi myös 

kiertää vuorotellen jokaisessa kylässä, missä vain on ison tapahtuman järjestämiseen 

sopiva kylätalo yhteistyön ydinpisteeksi tarjolla.
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Vanha, tyhjillään seissyt navetta sai Yhdessä Enemmän -hankkeessa uuden elämän.
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Jatkohanke
RAHOITUSHAKEMUS

Esiselvityshankkeen rahoitushankkeessa todettiin, että hankkeen päätyttyä haetaan 

rahoitusta kehityshankkeen toteuttamiseksi. Yhdessä Enemmän -esiselvityshankkeen 

saamassa rahoituspäätöksessä todettiin myös, että hanke toteuttaa Manner-Suomen 

maaseutuohjelmaa, Eteläisten Maaseudun Osaajat ry:n 2014—2020 

kehittämisstrategian "Sosiaalinen pääoma- ja osallistuvuus" - painopistealuetta sekä 

EtPäHä ry:n kehittämisstrategian toimintalinjaa "yhteisöllisyys ja sosiaaliset 

innovaatiot".

Esiselvityshankkeen jälkeen toteutettavalla kehittämishankkeella edistetään 

alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Hanke edistää paikallisen 

tiedon keräämistä, lisäämistä ja levittämistä. Hanke tukee paikallista yritystoimintaa 

ja kehittää sitä. Sosiaalista pääomaa ja osallistuvuutta tuetaan lisäämällä 

verkostoitumisen kautta muun muassa asukasvaikuttamista ja parantamalla 

lähidemokratiaa sekä kuntien ja kylien välistä yhteistyötä. Yhteisten sähköisten 

alustojen käyttö vähentää yksittäisen kunnan kustannuksia ja edistää myös 

sosiaalisen viestinnän vastuullisempaa käyttöä ja sähköisten kyläfoorumien 

perustamista. Hanke kasvattaa myös yhdistysten, yritysten ja kuntien verkostoa ja luo 

mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle samalla, kun se vahvistaa ja parantaa 

nykyisten yritysten toiminta- ja viestintämahdollisuuksia.

Yhdessä Enemmän -hankkeen seuraava vaihe on uuden rahoitushakemuksen 

tekeminen kohdassa Kylätalo.com -esitetyn verkostofoorumin teknisen toiminta-alustan 

toteuttamiseksi. Alunperin kehityshanke on suunniteltu kaksivuotiseksi. Jos hakemus 

hyväksytään vuoden 2018 aikana, foorumin toiminta ehtii hyvin käynnistyä EMO 

ry:n ja EtPäHä ry:n käynnissä olevan strategiakauden aikana.
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Kylätalo.com
VIRTUAALINEN  JA FYYSINEN KYLÄTALO

Jokainen kylä tarvitsee kylätalon. Ainakin virtuaalisen. 

Parhaassa tapauksessa myös fyysisen.

Sosiaalinen verkostoituminen kaipaa aitoa kosketusta. Pelkkä sanallinen viestintä 

välittää tuttkitusti sanomasta alle kymmenen prosenttia. Loput 90 prosenttia 

muodostuvat oheisviestinnästä: eleistä, ilmeistä, äänensävystä, torjuvasta tai 

hyväksyvästä katseesta, otsan rypyistä, hymyistä, kosketuksesta. Sosiaalisen median 

suurimpia haasteita on saada viesti välittymään sellaisena, kuin kertoja sen on 

halunnut välittää. Tulokset todistavat, että sosiaalisessa mediassa on tulkitsijan 

markkinat, ja viestin tuojia ammutaan vähän väliä.

Aidosti yhteisöllisyyttä rakentava ja yhteistoimintaa tukeva viestintä ei voi perustua 

pelkästään sosiaaliseen mediaan. Lakisääteisiä velvoitteita toteuttava viestintä ei 

kuulu sinne ollenkaan.

Virtuaaliseen maailmaan mahtuu kuitenkin myös konsepteja, jotka eivät rakennu 

sosiaalisen median kohujen varaan, vaan hyödyntävät somen nopeutta siellä, missä 

sitä tarvitaan ja keskittyvät välittämään informaatiota, jota on helppo vastaanottaa ja 

johon voi luottaa.

Sellainen on tarkoitus tehdä Hausjärven ja Kärkölän yhteisestä kuntalaisfoorumista. 

Esiselvityshankkeen kokemukset todistavat, että yhteisöllisen toiminnan alustaksi 
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tarvitaan nettifoorumin lisäksi myös ihan oikea kohtauspaikka ihan oikeille ihmisille.  

Kylätalo, jonne jokainen on tervetullut poliittisesta aatesuunnasta ja 

yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta, ja jossa yhteisö voi yhdessä toteuttaa 

yhteisiä tapaamisia, tilaisuuksia, messuja, näyttelyitä, teatterinäytöksiä, 

vertaisopastusta ja vaikkapa Kylis-tyyppistä nuorisotoimintaa. 

Jatkohankkeen yksi tavoitteista voisi olla myös keskustelun avaaminen eri seurojen ja 

yhdistysten kanssa niistä mahdollisuuksista, mitä eri seurojentalojen, kylätalojen ja 

työväentalojen yhteiselle käytölle voisi avautua. Moni yhdistys on saanut 

yhteiskunnallista tukea oman talonsa kunnostamiseen. Yhdessä Enemmän -hanke 

voisi tuoda näihin taloihin aivan uudenlaista elämää.

Hausjärven ja Kärkölän yhteisöfoorumin nimeksi on ainakin tässä työvaiheessa tullut 

Kylätalo.com.

Virtuaalisen kylätalon ovesta sisään astuessaan asukas on sen kylän ovella, missä 

hän itse asuu. Sivustolta avautuvat Ryttylässä ensimmäisenä Ryttylän uutiset, 

Järvelässä Järvelän uutiset. Seuraavaksi oman asuinkunnan uutiset, sitten 

paikallislehden päivän uutiset. Sisäänpääsy on myös paikallisiin palveluihin.

Omalta kylältä kerrotaan virtuaalisessa kylätalossa henkilökohtaiset perheuutiset: 

kuka syntyi, kuoli, pääsi ripille tai meni naimisiin. Oikeassa elämässä lähetystö kylän 

ihmisistä käy tervehtimässä uutta tulijaa ja vie esitteet kunnasta ja seurakunnasta 

mukanaan. 

Foorumeihin tuottavat sisältöä asukkaat itse, ja heidän tuottamastaan sisällöstä 

pystyy helposti tuottamaan painovalmiin Indesign-tiedoston, joka voidaan jakaa 

paikallislehden välissä, mikäli sellainen kunnassa ilmestyy. Vaihtoehtoisesti sen 

jakelun voivat hoitaa kyläyhdistykset tai Tripla-hankkeen työllistetyt.

Kylätaloon talletetaan myös kylän historiaa. Tarkoituksena on saada nuoriso 

tekemään haastatteluita kylän vanhuksista. Millainen Ryttylä oli sinun nuoruudessasi? 

Videot tallennetaan yhteiseen Kyläradion videoarkistoon, eläviksi muistoiksi meille 

kaikille. Kyläradio voi tuottaa juttuja myös koulujen kevätjuhlista ja niistä 

perhejuhlista, minne se päästetään mukaan tunteita tallentamaan.
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Laitteiston on tarkoitus olla mobiili ja niillä nauhoitetaan myös valtuuston kokouksia ja 

kirkon jumalanpalveluksia. Nauhoitteita voi viedä myös vanhainkoteihin niiden 

katsottavaksi, jotka itse eivät pääse kirkkoon — tai nettiin.

Tavoitteena on siis tuottaa monimediallinen kokonaisuus, jossa netin, videoiden ja 

mobiilipalveluiden ohella tuotetaan myös paperilehti, joka jaetaan kunnan jokaiseen 

talouteen niin kauan kunnes voidaan varmuudella sanoa, että sähköinen viesti 

tavoittaa kaikki kuntalaiset. Puhutaan siis vielä useista vuosista.

Sivusto jakaantuu seitsemään pääosioon:

1. Eusivu (uutisvirrat)

2. Kyläsivut

3. Kunnan palvelut

4. Kyläradio

5. Asuminen

6. Palveluhakemisto

7. Matkailu

Lisäksi siinä on yhteisessä käytössä tapahtumakalenteri, mahdollisesti myös kunnan 

kokous- ja juhlatilojen varauskalenteri sekä kunnan oma sääasema. Uutisvirtaan 

nousevat myös poliisin uusimmat tiedotteet. 

Sosiaalinen media on mukana erillisenä SOME-seinänä, jonne kerätään kylän/

kunnan suosituimmat sosiaalisen median sivustot niin, että sisääntulija näkee yhdellä 

silmäyksellä, missä on uusia viestejä. SOTE-seinä on puolestaan sosiaalisten 

palveluitten hakemisto. Sieltä on suora linkki Suomi.fi -sivustolle.

Alla olevasta teknisen rakenteen selostuksesta selviävät kaikki foorumiin suunnitellut 

toiminnallisuudet. Lopussa on kehittämishankkeen kustannusarvio ja allekirjoitukset.
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Kuntalaisfoorumin rakenne
I) ETUSIVU (KYLÄTALO.COM)

1.Päänosto

1.1.Kuvallinen nosto ja lyhennelmä

1.1.1.Uutisvirroista uusin TAI #nosto1

2.Uutisvirrat

2.1.Otsikkonosto omasta sisällöstä (Kategoriat)

2.1.1.Oman kylän uutiset #kylännimi

2.1.2.Muu oma sisältö (uusin ensin)

2.1.2.1.JA/TAI Paikallislehden sisältö

2.1.3.Kaupallinen sisältö. Tämä visuaalisesti erilainen, 
kaupallinen uutisvirta, jossa näkyvästi merkintä ”MAINOS”

2.2.RSS-feedinä

2.2.1.Kunnan uutiset

2.2.2.Poliisin tiedotteet

2.2.3.Avoimet työpaikat

2.3.Uusimmat/suosituimmat

2.4.Mainokset

3.Pysyvät tiedot

3.1.Päivämäärä ja kellonaika
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3.2.Nimipäivä

3.3.Säätila (Linkki omaan WeatherLink-sääasemaan)

3.4.Haku

4.Navigaatiot

4.1.Ylänavigaatioon ykköstason otsikot (I–VII)

4.2.Pudotusvalikkoon alaotsikot (määritellään myöhemmin)

4.3.Alanavigaatio footeriin. Otsikkoluettelona kaikki navigaatiolinkit 
(Sama kuin ylänavigaatio mutta kaikki pudotusvalikkojen linkit 
näkyviin pääotsikon alla listana)

5.Linkkilista ulkoisiin sivuihin

5.1.SOME-seinä

5.2.SOTE-seinä

5.3.ASUNNOT

5.4.TONTIT

5.5.SEURAKUNTA

5.6.MENOVINKIT

5.7.AIKATAULUT

6.Some-logot jakamista varten.

7.Staattinen etusivu, mobiililaitteisiin skaalautuva sisältö

8.Etusivulla täytyy olla mainospaikkoja, joihin ylläpitäjä voi sijoittaa erilaisia 
mainosbannereita tai jättää tilan tyhjäksi.

9.Käytettävissä täytyy olla Ykkösuutispaikka, voi olla pelkkä teksti Tyyliin 
”Juuri nyt”.
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II) KYLÄSIVUT (RYTTYLÄN.KYLÄTALO.COM)

1.”Ovi avautuu omaan kylään” 

1.1.Visuaalisesti sama kuin etusivu, mutta ykkösnostopaikalla vain 
oman kylän informaatio hashtageilla #Ryttylä.

1.2.Etusivun uutisvirta skaalautuu kapeaksi oikeaan reunaan tai 
footeriin.

1.3.Oma uutisvirta:

1.3.1.Yhdistykset #Ryttylä

1.3.2.Historia

1.3.3.Ajankohtaista

1.4.Tapahtumakalenteri 

1.5.Varauskalenteri

1.6.Ylänavigaatio sama kuin etusivulla. Alanavigaatiossa kylän omat 
sivut

1.7.Footerissa (jos mahdollista ja jos sivuun ei mobiililaitteissa mahdu) 
etusivun uutisvirrat?

2.Yhdistykset

2.1.Jokaisella yhdistyksellä oma minisivusto, jossa esimerkiksi 
Wordpressin artikkeleina mahdollisuus tuottaa uutisia koko sivuston 
uutisvirtoihin. Minisivustolla: 

2.1.1.Yhdistyksen staattinen esittelysivu, jossa 1 kuva tai 
kuvarumpu, yhteystiedot ja sijaintikartta sekä omien uutisten 
uutisrumpu sekä mahdolllisuus laittaa kuvallinen nosto 
yhdistyksen Facebook-sivuille

2.1.2.Artikkelisivut uutisia varten. Uutiset nousevat uutisvirtoihin 
hashtagilla #kylännimi. 
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2.1.2.1.Sisäänkirjautuminen oman kylän nimellä 
ryttylän.kylätalo.com nostaa uutisvirtoihin ykköseksi 
kaikki #Ryttylä-uutiset ja kaikkien muiden yhdistysten 
uutiset nousevat uutisvirtaan aikajärjestyksessä.

2.1.3.Historiasivu (kylän oma)

2.1.3.1.Huom! Tällä yhdistysten minisivupohjalla 
voidaan toteuttaa myös kaupalliset sivut yrityksille JA 
valtuutettujen omat esittelysivut.

2.1.3.1.1.Sivuilla 2.1.2 ja 2.1.3 pitäisi olla 
mahdollisuus ottaa käyttöön vain tarvittaessa.

2.1.3.1.2.Kaupallisilla sivuilla oltava mahdollisuus 
rajoittaa näkyvyys siten, että veloituksetta saa käyttöön 
vain nimen listaan palveluluettelossa ja vasta maksua 
vastaan ylläpitäjä avaa kaikki kolme sivua sekä pääsyn 
kaupalliseen uutisvirtaan. Laajennettu kuvaus 
kaupallisesta sivusta kohdassa VII)

2.2.Uutisten syöttäminen kirjautumisen takana. Kirjoittajan oltava 
tunnistettavissa tietyn yhdistyksen valtuutetuksi edustajaksi ja 
esiinnyttävä omalla nimellään. Tunnuksilla pääsee toimimaan vain 
oman yhdistyksen sivuilla.

2.3.Huom! EU:n uudet tietosuojamääräykset täytettävä.

2.4.Linkkilistana aakkosjärjestyksessä yhdistysten nimet.

3.Historia (yhteinen)

3.1.Kaikkien kylien historia-aineiston kokoomasivu. Uutisvirrassa 
kaikkien yhdistysten omat historiajutut PLUS koko kuntaa koskeva 
materiaali. 

3.1.1.Tätä varten tarvitaan käyttäjätunnuksia, joilla on 
rajoitetut tiedonsyöttöoikeudet.

3.2.Media-arkisto. Asukkaitten vanhojen valokuvien digitoitu kuva-
aineisto vuosikymmenittäin jaoteltuna. Perinnetiedon keräämiseksi 
asukkailla mahdollisuus kommentoida kuvia: http://
www.koskenkohinat.fi/project/lentokone-valkjarven-jaalla/

3.2.1.Tänne myös arkistoon nuorten tekemät videot kylän 
vanhusten muisteluista ja kyläkävelyistä.
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3.2.2.Talletukseen myös mahdolliset vanhat äänitiedostot radio-
ohjelmista jne.

III) KUNNAN PALVELUT

1.Linkkilista kunnan tärkeimpiin palveluihin. Sivumalli Hämeenlinnasta, linkit 
määritellään myöhemmin:

1.1.https://asiointi.hameenlinna.fi/

1.2.Otetaan mukaan myös kuntalaisaloite.fi-linkit RSS-feedinä

2.Uutisvirta otsikkonostoina etusivulta, kuitenkin siirtyen reunaan ja/tai 
footeriin, kuten Kyläsivuilla

2.1.Päänostopaikkaa ei uutisvirralle ei ole, vaan esimerkin mukaisesti 
linkit staattisina ja muu sisältö niiden alapuolella.

3.Valtuuston kokoukset

3.1.Videolähetykset 

3.1.1.Siirrettävillä mobiililaitteilla kuvattavat kokoukset. 
Kuntasivujen etusivulle nosto, jossa videoruudun kuva ja siinä 
viimeisin tallentunut kokous. Linkki kunnan videoiden Youtube-
sivulle. Live-lähetystä varten linkki: Tästä Live-lähetykseen.

3.1.1.1.Huom! Tähän ei tarvita ohjelmaa, toteutetaan 
YouTube-livestreamina

3.1.1.2.Youtube-sivun malli Raumalta: https://
www.youtube.com/user/cityofrauma

3.1.1.3.Videoarkisto YouTubeen

3.1.1.4.Live-chat. Ei tarvitse tarjota, koska toteuteaan 
WordPress-Pluginin avulla. Esim. TawkTo. 
Kokonaispaketissa täytyy olla mahdollisuus ottaa itse 
vapaasti käyttöön WordPressin maksullisia ja 
maksuttomia Plugineja.

4.Valtuutetut

4.1.Esittely (Oma minisivusto jokaiselle valtuutetulle)
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4.1.1.Tämä voi olla samanlainen kuin yhdistysten oma 
minisivusto.

4.1.2.Aloitteet voi valtuutettu halutessaan itse lisätä sivulleen 
linkkilistana, esimerkiksi hakukoneen linkkinä.

4.1.3.Uutiset valtuutettujen minisivuilta nousevat VAIN 
valtuuston uutisvirtaan, ((ellei ylläpitäjä nosta niitä 
manuaalisesti etusivun nostopaikoille. Jos tämä mahdollisuus 
nostaa hintaa, jätetään pois)).

4.1.4.Valtuutettujen nimet luettelona, aakkosjärjestyksessä 
puolueittain jaoteltuna.

5.Valtuuston kokousaikataulu.

5.1.Yksittäinen artikkeli, johon kuntasivujen etusivulla pysyvä 
tekstilinkki.

6.Hakukone Ktwebiin

6.1.Huom! Ei tarvitse sisällyttää tarjoukseen, tulee 
jatkokehitystuotteena. 

6.2.Kokonaispaketissa täytyy olla mahdollisuus lisätä sivuja, joihin voi 
upottaa kolmannen osapuolen tuottamia palveluita ja joiden reuna-
alueille voi sijoittaa/myydä mainosbannereita.

IV) KYLÄRADIO

1.Liikuteltavalla mobiililaitteistolla luotavat video-, nettiradio- ja live chat 
-lähetykset ja niiden arkistot

1.1.Youtube-sivut eri tuotannoille ja Kyläradion etusivulla kuvalliset 
nostot niiden uusimpiin videoihin

1.2.Mahdollisuus käyttää eri laitteita, palveluita ja applikaatioita; 
whatsap, instagram, 

2.Voidaan tässä vaiheessa toteuttaa samanlaisella minisivustolla kuin 
yhdistykset. 
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2.1.Käytettävissä tulee olla sivupohjia, joihin ylläpitäjä voi itse 
upottaa kolmannen osapuolen palveluita, ja joiden reunalle on 
mahdollista myydä ja/tai sijoittaa mainosbannereita.

2.2.Käyttäjille luotava omat tunnukset, joilla pääsee muokkamaan 
vain tätä sisältöä, koska toimijat myös yhdistysten ulkopuolelta.

V) ASUMINEN

1.Muuttajan tietopaketti

1.1.Ilmoittaudu kyläyhdistykselle 

1.1.1.Yhteydenottolomake

1.1.2.Tervetulovierailu

2.Perheuutiset

2.1.Naimisiin, kihloihin, syntymät, kuolemat

2.2.Uusien asukkaitten esittelyt

2.3.Kirkolliset ilmoitukset

3.Myytävät asunnot

3.1.Mahdollisuus ilmoittaa oma asunto myyntiin

3.1.1.Oma kuva, kuvateksti ja yhteystiedot, mahd. linkitys 
välityspalveluun 

3.1.2.Mahdollisuus kaupalliseen mainospaikkaan

4.Myytävät tontit

4.1.Linkki kunnan sivuille.

4.1.1.http://hausjarvi.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/
omakotitontit/

4.1.2.http://www.karkola.fi/fi/palvelut/
asuminen_ja_rakentaminen/tontit
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5.Vuokra-asunnot

5.1.Linkki kunnan sivuille

5.1.1.http://www.karkola.fi/fi/palvelut/
asuminen_ja_rakentaminen/vuokra-asunnot

5.1.2.http://hausjarvi.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/
vuokra-asunnot/

5.2.Mahdollisuus ilmoittaa oma asunto. Kuva, kuvateksti ja 
mahdollinen linkki välityspalveluun

5.3.Mahdollisuus kaupalliseen mainospaikkaan

6.Työpaikat

6.1.Linkki kunnan avoimiin työpaikkoihin 
Hausjärvellä:
http://hausjarvi.fi/?s=Avoimet+ty%C3%B6paikat
Kärkölässä:
http://www.karkola.fi/fi/ajankohtaista/?a=viewItem&itemid=726

6.2.RSS-feed TE-keskuksen työpaikoista aluehaulla

6.2.1.https://paikat.te-palvelut.fi/tpt-api/tyopaikat.rss?
hakusana=K%C3%A4rk%C3%B6l%C3%A4&hakusanakentta=
sanahaku&ilmoitettuPvm=1&vuokrapaikka=---

6.3.LINKKI TE-keskuksen aluehakuun, jossa voi itse tehdä lisähakuja:

6.3.1.https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/?
searchPhrase=K%C3%A4rk%C3%B6l%C3%A4&announced=0
&leasing=0&english=false&sort=1

7.Minun Hausjärveni/Minun Kärköläni -asukasmarkkinointisivu

7.1.Valokuvagalleriat kauneimmista paikoista

7.2.Mahdollisuus järjestää kilpailuja ja äänestyksiä 

7.3.Videoita omasta kunnasta, videonosto Youtube-sivulta
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7.4.Sääaseman kotisivu. Oma, paikallinen sääasema tulee kolmannen 
osapuolen toteuttamana. Mahdollisesti koko foorumin etusivulle pieni 
inforuutu, jossa lämpötila, ainakin linkki sääasemaan. Tarvitsee 
sivupohjan, sama kun minisaiteilla.

7.5.Visuaalisesti muista poikkeava sivu, kaikki nostot kuvallisia

VI) PALVELUHAKEMISTO

1.Etusivulla aakkosjärjestyksellinen luettelo kaikista alueen yrityksistä 
toimialoittain jaoteltuna. Tässä vain nimi ja mahdollisesti linkki yrityksen 
omille verkkosivuille.

1.1.Mahdollisuus tuottaa omasta yrityksestä kaupallinen minisivusto, 
joka toteutetaan teknisesti samalla pohjalla kuin muutkin minisivustot.

1.2.Voidaan toteuttaa kokonaan kolmannen osapuolen ratkaisuna:

1.2.1.http://www.keski-hame.fi/palveluhakemisto/node/55

1.2.2.Tarjouksessa eritelkää hinta erilliselle 
palveluhakemistolle, jos toteuttaisitte sen itse ja se, minkä 
verran kokonaishinta laskee, jos palveluhakemisto tilataan 
kolmannelta toimijalta.

1.2.3.Käytettävissä tulee olla samanlainen, mainospaikoilla 
varustettu tyhjä sivupohja, kuin esimerkiksi Kyläradiossa.

1.3.Sivustolla näkyvissä foorumin etusivun päänavigaatio. 
Sivupohjassa oltava mahdollisuus käyttää mainosbannereita.

VII) MATKAILU

1.Koostesivu kyläsivujen Minun Kuntani -sisällöistä. Etusivulla iso kuvallinen 
nosto uusimmasta uutisesta ja vúseita videolinkkejä suosituimpiin videoihin.

2.Luettelo kunnan nähtävyyksistä

3.Kartta

4.Postinumeroluettelo

5.Linkki palveluhakemistoon
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6.Linkit kalentereihin

7.Sivustolla näkyvissä foorumin etusivun päänavigaatio. Sivupohjassa oltava 
mahdollisuus käyttää mainosbannereita.

VIII) KALENTERIT

1.Tapahtumat

1.1.Katso erillinen tarjouspyyntö

2.Juhla ja kokouspaikat

2.1.Katso erillinen tarjouspyyntö

(IX) MAINOKSET

1.Sivupohjissa ylläkuvatunlaiset mainosbannerit. Banneripaikoissa käyttöön 
verkkosivujen normaalit bannerikoot. Bannereiden lisääminen ylläpitäjälle 
helpoksi ilman koodiosaamista.

Huom! Varsin kelvollinen Wordpress-sivupohja olisi esimerkiksi Dynamic 
News.

2.Kaikista uutisvirroista täytyy pystyä tuottamaan painovalmis Indesign-
tiedosto, josta voi tuottaa vähintään nelisivuisen liitteen/asukaslehden.

3.Koko palvelun on täytettävä EU:n uudet tietosuojavaatimukset.

4.Linkeistä pitäisi nousta automaattisesti ilmoitus ylläpidolle, jos ne lakkaavat 
toimimasta.
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Kustannusarvio

HANKKEEN KUSTANNUKSET

Palkat  (4 kk)    12.000
+ 24% flatrate juokseviin kuluihin                             2.880
Kuntalaisfoorumin tekninen toteus   50.000 + alv
Sääasema      1.000
Kyläradion/Valtuustoväylän siirrettävät kamerat  11.500
Tarvittavien asiantuntijapalvelujen osto                      3.000
Yhteensä    80.380 euroa + (alv)

Toteutusoletukset ja riskit

Rahoitusriskiä toteutusajalle ei ole, koska hankkeen vastuullisena tahona toimii 
Hausjärven kunta.

Foorumin laadukkaan toiminnan kannalta olisi suositeltavaa, että kunnassa 
edistetään kiinteiden valokuituverkkojen rakentamista.

Jatkotoimenpiteet

Kehittämishankkeella edistetään alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja 
yhteistyötä. Hanke edistää paikallisen tiedon keräämistä, lisäämistä ja levittämistä. 
Hanke tukee paikallista yritystoimintaa ja kehittää sitä. Sosiaalinen pääoma ja 
osallistuvuus, jossa yhteistyötä lisätään verkostoitumisen kautta mm. 
asukasvaikuttaminen, lähidemokratian sekä kuntien ja kylien välisen yhteistyön 
paraneminen. Esimerkiksi sähköisten alustojen ja sosiaalisen viestinnän parempaa 
käyttöä ja sähköisten kyläfoorumien perustamista. Lisää myös yhdistysten, yritysten ja 
kuntien verkostoa ja luo uutta yrittäjyyttä ja vahvistaa nykyistä.

Kunnat käynnistävät välittömästi yhteistyössä pilottihankkeitten valmistelun valtiollisen 
tuen hakemiseksi kunnalliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä sukupolvia 
yhdistävään, yhteisölliseen ja (media)lukutaitoa kehittävään Kyläradio-
mediakonseptiin yhteistyössä koulujen kanssa. 

Teknisen toiminta-alustan kehityshankkeen päätyttyä ja alustan valmistuttua valitaan 
kunnan sisältä yhteyshenkilö toiminnan koordinoimiseksi ja jatketaan kyläyhdistysten 
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kanssa käynnistynyttä aktiivista yhteistyötä. Haetaan verkostoon lisää kylätaloja ja 
järjestetään tilaisuuksia, joiden avulla aktivoidaan lisää kyliä mukaan yhteisölliseen 
toimintaan ja viestintään. Kuntien verkkosivuille lisätään nostot kuntalaisfoorumien 
uusimpia sisältöjä varten ja loppuraportin ehdottamia toimenpiteitä aletaan sopivilta 
osin toteuttaa molemmissa kunnissa. 

Kun kuntalaisfoorumin sisällöntuotanto on riittävää, valitaan yhteistyökumppanit 
mahdollisen paperilehden toteuttamiseen ja jakeluun. Esiselvityshankkeen aikana 
käynnistynyttä viestintäkoulutusta jatketaan.

Tarinoita Naskilan
NAVETALTA
Hausjärveläisiä tositarinoita menestymisestä, 
rohkeudesta ja omiin unelmiin uskomisesta! 

Leo Jokela
Leo Paavali Jokela (24. 11927 Hausjärvi – 11.5.1975 Helsinki) oli näyttelijä ja 
koomikko. Ryttylästä Helsinkiin Jokela lähti veturin-lämmittäjä kurssille, mutta 
innostui teatterista. Teatteriuransa hän aloitti 1945 Helsingin Työväen teatterin 
kesäteatterissa. Teatterikouluun Jokela hakeutui vuonna 1947 ja valmistui 1950. 
Tie vei Joensuun Kaupunginteatteriin (1950–51) ja sieltä Vaasan Suomalaiseen 
Teatteriin (1952–55).  Helsingin Kansanteatteriin hänet kiinnitettiin 1959 ja 
vuonna 1965 Jokela siirtyi uuteen Helsingin Kaupunginteatteriin.

Jokelan elokuvaura alkoi pienien sivuosien esittäjänä Teatterikoulun aikaan 
1948. Vuosina 1951–1957 Jokela toimi myös maskeeraajana ainakin 17 Fen-
nada-Filmin elokuvassa. Ensimmäinen näkyvämpi rooli elokuvissa oli vuonna 
1954 rikoskomediassa Kovanaama, jossa Jokela näytteli konnakoplan jäsentä. 
Todellinen läpimurto tapahtui 1960 yhdessä suomalaisen elokuvan klassikossa 
Komisario Palmun Erehdys, jossa Jokela näytteli etsivä Väinö Kokkia. Suurta suo-
siota saaneelle elokuvalle tehtiin kolme jatko-osaa, joista vuonna 1961 tehty 
Kaasua, Komisario Palmu! toi Jokelalle parhaan miessivuosan Jussin. Kaiken 
kaikkiaan tunnistettuja roolisuorituksia hänellä oli yli 80 vuosina 1949–1974. 
Vuonna 1975 hänelle myönnettiin postuumisti erikois-Jussi elämäntyöstä.

Radiossa Jokela tuli tutuksi Spede Pasasen radio-ohjelmassa Ruljanssiriihi jossa 
hän esitti karskia stadin slangia puhuvaa papukaija G. Pula-ahoa. Pula-Aho esi-
intyi radiossa vuodesta 1960 vuoteen 1964 asti.

Jokelan elämäntyötä kunnioittava Leo Jokela Boozing Society jakoi vuosit-
tain G. Pula-aho -patsaan ja kunniakirjoja ansioituneille viihteen ja kulttuu-rin 
ammattilaisille. Vuonna 2016 Leo Jokelasta julkaistiin Asko Alasen kirjoittama 
elämänkerta Leo Jokela: Vaatimaton sivuosien sankari. Jokela kuoli sairauskoh-
taukseen Helsingissä 11.5.1975 vain 48-vuotiaana.

Syksyllä 2017 Jokela äänestettiin kaikkien aikojen tunnetuimmaksi 
hausjärveläiseksi.

Aki Ranta
Lähteet: Wikipedia, Hame.fi, Elonet

Näyttelijä Leo Jokela 
Helsingissä 19.4.1961. 
Jyrki Pälviö/www.vahvike.fi
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Hakemustiedot
Yhdessä Enemmän
Yleishyödyllisen kehittämishankkeen
37603 Jatkohanke 

Hakijan nimi 

Hausjärven kunta
Y-tunnus 0145997-2

YHDESSÄ ENENMMÄN HAUSJÄRVEN JA KÄRKÖLÄN KUNTIEN 
KUNTALAISVERKOSTON TEKNISEN ALUSTAN TOEUTUS

1. HAKIJA
Hankkeen vastuullisena hakijana ja vastuullisena toteuttajana on Hausjärven kunta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kärkölän kunnan ja paikallisten yhdistysten kanssa.

2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA
Tukipäätös 12.4.2017, Esiselvityshanke nro 37603 ja loppuraportti Yhdessä Enemmän/Hirvisaari

3. HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen avulla tuotetaan Hausjärven ja Kärkölän kuntalaisfoorumeille tekninen 
toiminta-alusta yllä olevan rakennekuvauksen mukaisena.

4. TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA
Hankkeen toteuttajaksi valitaan kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto 
määräaikaan mennessä saapuneista tarjouksista ja solmitaan sopimus, joka sitoo 
valmistajan tarjouksessa määriteltyyn kokonaishintaan. Toteutuksen valvontaa varten 
palkataan projektihenkilö. Ostopalveluja hankitaan asiantuntijoilta tarpeen mukaan.

Rahoitusriskiä toteutusajalle ei ole, koska hankkeen vastuullisena tahona toimii 
Hausjärven kunta.

5. YHTEYS ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY 2014-2020 
STRATEGIAAN.

Kehittämishankkeella edistetään alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja 
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yhteistyötä. Hanke edistää paikallisen tiedon keräämistä, lisäämistä ja levittämistä. 
Hanke tukee paikallista yritystoimintaa ja kehittää sitä. Sosiaalinen pääoma ja 
osallistuvuus, jossa yhteistyötä lisätään verkostoitumisen kautta mm. 
asukasvaikuttaminen, lähidemokratian sekä kuntien ja kylien välisen yhteistyön 
paraneminen. Esimerkiksi sähköisten alustojen ja sosiaalisen viestinnän parempaa 
käyttöä ja sähköisten kyläfoorumien perustamista. Lisää myös yhdistysten, yritysten ja 
kuntien verkostoa ja luo uutta yrittäjyyttä ja vahvistaa nykyistä.

6.TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU

Hankkeen toiminta-alueena on Hausjärven ja Kärkölän kylät.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat kylien asukkaat ja matkailuun liittyvät 
yritykset ja matkailuyrittäjiksi aikovat. Toiminnot kohdistuvat pääasiassa haja-
asutusalueille, kyliin ja taajamiin. 

Hanke valmistuu noin 4 kuukaudessa käynnistämisestä. Toteutusarvio teknisen 
alustan toteuttajilta on noin 60 henkilötyöpäivää.

7. MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN 
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN.

Kunnat käynnistävät välittömästi yhteistyössä pilottihankkeitten valmistelun valtiollisen 
tuen hakemiseksi kunnalliseen ja yhteisölliseen viestintään sekä sukupolvia 
yhdistävään, yhteisölliseen ja (media)lukutaitoa kehittävään Kyläradio-
mediakonseptiin yhteistyössä koulujen kanssa. 

Teknisen toiminta-alustan kehityshankkeen päätyttyä ja alustan valmistuttua valitaan 
kunnan sisältä yhteyshenkilö toiminnan koordinoimiseksi ja jatketaan kyläyhdistysten 
kanssa käynnistynyttä aktiivista yhteistyötä. Haetaan verkostoon lisää kylätaloja ja 
järjestetään tilaisuuksia, joiden avulla aktivoidaan lisää kyliä mukaan yhteisölliseen 
toimintaan ja viestintään. Kuntien verkkosivuille lisätään nostot kuntalaisfoorumien 
uusimpia sisältöjä varten ja loppuraportin ehdottamia toimenpiteitä aletaan sopivilta 
osin toteuttaa molemmissa kunnissa. 
Kun kuntalaisfoorumin sisällöntuotanto on riittävää, valitaan yhteistyökumppanit 
mahdollisen paperilehden toteuttamiseen ja jakeluun. Esiselvityshankkeen aikana 
käynnistynyttä viestintäkoulutusta jatketaan.

8.TIEDOTTAMINEN

Hankkeen tiedottaminen hoidetaan esiselvityshankkeen aikana rakennettujen 
sivustojen, sosiaalisen median kanavien ja paikallislehti Hämeenkulman avulla. 
Foorumien valmistumisen jälkeen tiedottaminen siirtyy niille.
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9.ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS

Hausjärvi ____.____.2017

HAUSJÄRVEN KUNTA

Pekka Määttänen
kunnanjohtaja

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ALLEKIRJOITUS

KÄRKÖLÄN KUNTA

Anja Vitie   
kunnansihteeri 
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