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HYVINVOINTIA JA PALVELUITA –HANKKEEN LOPPURAPORTTI 

 Hankkeen toteutusaika: 8.5.2006 - 31.12.2007 (Leader) ja 8.5.2006 - 28.2.2008 (Pomo) 

Hankkeen tavoitteet                                                                                                                                                                    
1. kyläkohtaisten palvelumallien etsiminen pilottikylien avulla                                                                                                                                              

2. kylien asenteen muokkaus palveluiden tuottamiseen ja vastaanottamiseen                                                                

3. kylät  mukana  kuntien palvelurakennemuutoksessa                                                                                                

 

Pilottikylät, eteläpää pohjoispää 

Haapajärvi, Lappeenranta Heinärikkilä, Ruokolahti  

Kannuskoski, Luumäki Huhtasenkylä, Ruokolahti 

Kasukkala, Lappeenranta Kumpu, Parikkala 

Kauriansalmi, Suomenniemi Lassila-Kuokkalampi, Ruokolahti 

Kiesilä-Pajulahti-Kakkola, Suomenniemi Miettilä, Rautjärvi 

Kuivasensaari, Savitaipale Niskapietilä-Vähikklä, Rautjärvi 

Nutikka-Rumpu-Säämälä-Villala, Ylämaa Purnujärvi-Korpjärvi, Rautjärvi 

Rapattila, Lappeenranta Rautio, Imatra 

Rehula, Taipalsaari Tarnala, Parikkala 

                                                               

                                                                                                                                                                

Hankkeen keskeinen toiminta                                                                                                                                                     
1. Kuntakohtaiset hankkeen tiedotus- ja aloitusillat  

 hankkeen esittely, pilottikylien valinta 

 kuntien palvelutarjonnan nykytilan selvitys ja kylien sekä kuntien yhteistyön starttaaminen 

 

2. Kyläkohtaiset tiedotus – ja palveluillat 

 hankkeen esittely sekä palvelukartoituksen suunnittelu ja toteutus 

 palvelukartoituskyselyn yhteenvedon esittely sekä jatkotoimenpiteiden priorisointi ja suunnittelu 

 kuntien, yhdistysten, muiden toimijoiden ja kylien yhteistyön organisointi 

4. Palvelufoorumit 

 Kartoituskyselyssä esille tulleiden tarpeiden ja puutteiden ratkaisuvaihtoehtojen etsintä 

 Keskeisimmät koti- ja hyvinvointipalvelut  

 Palvelutyöryhmän kokoaminen konkreettisten jatkotoimenpiteiden suunnitteluun   

5. Opinto- ja tutustumisretket   

Kainuu                                                                                                                                                                             

  Ikäihmisten kehittämiskeskus Karpalo Pielisen-Karjalassa 
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 Nakertaja-Hetteenmäen kylä ja kyläyhdistyksen palvelukeskus Areena  Kainuussa 

 Senioripolis ja Hunajaa –senioriasumisen messut Ristijärvellä                                                         

 Osallistujina 27 kaupunkien ja kuntien viranhaltijaa, kyläläisiä, yrittäjiä ja vanhusneuvoston jäseniä 

Joensuu ja Outokumpu   

 Vessel-keskus  (palveluohjaus, yksittäisten yrittäjien palveluiden välitys) 

 Pohjois-Karjalan Napakka Osuuskunta (mm . kotiapua eri muodoissa sekä omaishoitajien 
sijaisuuksien hoito) 

 Pohjois-Karjalan Kylät ry (hankkeella etsitään tekemättömille töille tekijöitä)  

 Palveluilona (erilaisten hyvinvointipalveluiden tarjonta pyörien päällä – palveluauto) 

 Retkelle osallistui 22 kyläläistä ja hyvinvointiyrittäjää 
 

6. Seminaarit ja messut                                                                                                                                                                

Suuntana tulevaisuus     

 Seminaarin aihe: Maaseutupalveluiden uudet ratkaisut 

 Aiheen alustukset : Etelä-Karjalan Liitto (maaseutuasiamies Jari Lantta), Suomen Kylätoiminta ry 

(hallituksen 2.varapuheenjohtaja Silja Saveljeff), Suomen Kuntaliitto (opetusasian päällikkö Gustav 

Wikström) 

 Paneelikeskustelu aiheesta Maaseutu - Hyvinvointia ja Palveluita? Keskustelun osanottajia olivat  

kansanedustajat Sinikka Hurskainen ja Kimmo Tiilikainen, Etelä-Karjalan Kylät ry:n puheenjohtaja 

Riitta Bagge, Etelä-Karjalan Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Helena Puolakka ja 

Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman 

 7.11.2006  Imatran Valtionhotellissa, osallistujia 58 henkilöä 

 

Hyvä Olo-Ole Hyvä! –hyvinvointimessut 

 Tavoitteena hyvinvointiyrittäjien verkottuminen 

 12.5.2007, Lappeenranta, näytteilleasettajina 41 yritystä 

 Messuluennot:  

1. Hyvinvointiyrittäjänä maalla; Simpeleen Hoitolaitos Marja-Liisa Kirvesniemi 

2. Pro-palvelusopimus; Vaasan yliopisto Petra Lindqvist 

3. Teknologia hyvinvoinnin välineenä; Hyla-hanke Paula Roilas 

4. Yritänkö yksin vai yhdessä;  Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy Tuula 

Paakkonen 

Saavutetut tulokset ja vaikutukset 
Työllisyys ja yrittäjyys 

Hanke lisää pilottikylien elinkeinomahdollisuuksia suunnitellun palvelumallin välityksellä.   Palvelut voidaan 
järjestää yrittäjä- tai työntekijävetoisesti.   Hanke on tuottanut hyvinvointialan yrittäjille uusia 
työmahdollisuuksia kylien alueilta, joilta on perinteisesti haettu palveluita harvemmin ja kauempaa. 
 Yhteistyö 
Hankkeen myötä on syntynyt uudenlainen kylien, eri toimijoiden sekä kuntien ja kylien välinen yhteistyö ja 
verkottuminen, erityisesti yli kuntarajojen.  Hanke on tuonut yhteen kylätoiminnan, vapaaehtois- ja 
palvelutoiminnan.  Kunnat ja kylät on saatettu yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ja etsimään 
ratkaisuja palveluiden järjestämiseen maaseudulla. 

Pilottikyläkohtaiset mallit 
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Hankkeen jatkotoimenpiteet 
 Luotujen palveluiden tarjontamallien syventäminen ja levittäminen maakunnan kylien alueille 

 Kylien yhteistoimintamallin  levitys maakunnan muiden kylien toiminnaksi 

 Kylätalojen käytön lisääminen ja toimintojen elinkeinnollistaminen  

 Lisääntyneen palvelutarjonnan tuoman koulutustarpeen selvittäminen 

 Tiedotuksen ja markkinoinnin lisääminen kylien elinkeino- ja palvelutoiminnassa 

Hankkeen yhteistyötahot                                                                                                                                                            

Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus, Palvelutori-hanke Socom Oy 

Etelä-Karjalan Omaiset ja Läheiset ry 

Etelä-Karjalan Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät ry 

Etelä-Karjalan Terveyspalvelu Oy 

Jaakkiman Opisto 

Lappeenrannan Elinkeino ja Matkailu Oy 

Länsi-Saimaan Työosuuskunta Kimara 

Veskansan ry, Ei huolta huomisesta –hanke 

Arjen kuntoutusprojekti, Lemi 

Tosi tulevaisuuteen –hanke Parikkala 

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 

ProAgria, maa- ja kotitalousnaiset 

kuntien sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry ja Länsi-Saimaan 

kehittämisyhdistys ry 

 

 

 

 


