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Hankkeen julkinen kuvaus
Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa
tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää
kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille.
Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä tiloja on saneerattu ja
muokattu yleisiä kokous- ja harrastustarpeita vastaaviksi. Yhdistyksellä on noin 70 jäsentä.
”Yhteisellä asialla” on kehittämishanke, jonka turvin pyritään solmimaan kattava yhteistyöverkosto
ja vakiinnuttamaan Kylätalo Kehrän toimintakulttuuri. Tavoitteena on saada uusia tahoja
sitoutumaan toiminnan järjestämiseen kylätalossa. Hankkeessa 1. tehdään kartoitus alueen
harrastus-, virike- ja yhteistoiminnan sekä tapahtumien tarpeesta ja jo tarjolla olevista
vaihtoehdoista, 2. laaditaan tarpeen pohjalta suunnitelma toiminnan järjestämiseksi, 3. solmitaan
yhteistyökontakteja ja verkostoidutaan niiden tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus toteuttaa tai
kehittää toivottua toimintaa, sekä 4. luodaan yhdessä työkaluja viestinnän ja yhteistoiminnan
kehittämiseksi sekä tuetaan yhteistyötahoja uusien toimintamallien käyttöönotossa. Lisäksi
Kylätalo ry:n hallinnollista vastuuta pyritään jakamaan paikallisten yhdistysten kesken.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Karjalohjan aluetoimikunnan kanssa, ja sen kesto on 18kk.
Hankkeelle palkataan yksi osa-aikainen työntekijä (50%), joka tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen
hallituksen, aluetoimikunnan ja jo olemassa olevien sekä uusien yhteistyökumppanien kanssa.
Hankkeen omarahoitusosuus katetaan osittain vastikkeettomalla työllä.
Onnistuessaan
hanke
lisää
asukkaiden
vaikuttamis-,
harrastus-,
osallisuusja
yhteistoimintamahdollisuuksia paikallisesti sekä turvaa kylätalon toiminnan jatkumisen myös
hankkeen jälkeen. Hyvin suunniteltu ja toteutuettu hanke on myös hyvänä esimerkkinä muille
vastaaville toimijoille.

1. HAKIJASELVITYS
Selvitys toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta
tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä resursseista
Karjalohjan Kylätalo ry (ent. Karjalohjan Taidetalo ry) on Karjalohjalla 18.6.2015 perustettu
yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan
seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka palvelee laajasti alueen kaikenikäisiä asukkaita. Lisäksi
yhdistyksen tarkoituksena on verkostoitua Lohjan kaupungin ja Lohjan alueella toimivien
järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kanssa yhteistyön ja kulttuurin monimuotoisuuden
kehittämiseksi. Yhdistyksellä on 31.8.2018 n.60 varsinaista jäsentä ja 10 yhteisöjäsentä
Karjalohjalta ja sen lähialueilta. Jäseniin kuuluu mm. taide-, kasvatus-, opetus-, IT-, luonto-,
hyvinvointi- ja terveysalan sekä rakennus- ja puutarha-alan ammattilaisia, järjestöjä ja yrittäjiä.
Karjalohjan Kylätalo ry teki laajan kartoituksen kylätalotoiminnan tarpeellisuudesta talvella 2016.
Maaliskuussa 2016 yhdistys teki Lohjan kaupungille 2000€ suuruisen ostotarjouksen Karjalohjan
entisen kunnantalon kiinteistöstä. Liitteeksi ostotarjoukseensa yhdistys keräsi 36 paikalliselta tai
alueelliselta järjestöltä ja toimijalta kirjallisen lausunnon koskien kylätalotoiminnan ja järjestökuntayhteistyön tarpeellisuutta alueella. Tämän lisäksi ostotarjousta tukemaan yhdistys keräsi n.
600 alueen asukkaan nimet adressiin. Lohjan kaupunginhallitus teki myöntävän päätöksen
ostotarjouksesta 21.3.2016, ja kylätalo avasi virallisesti ovensa 11.9.2016. Ensimmäisen 6kk
aikana talon kävijämäärä oli lähes 2000 henkilöä, ensimmäisen puolentoista vuoden aikana n.
7000 henkilöä.
Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla yhdistys on muokannut Karjalohjan entisen
kunnantalon kiinteistöstä koko kyläyhteisön tarpeita laajasti palvelevan kylätalon kunnioittaen talon
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harrastuspaikan alueen kanta- ja vapaa-ajan asukkaille. Investointihanke päättyy 6.6.2019.
Yhdistyksellä ei ole kiinteistön lisäksi muuta varallisuutta, mutta yhdistyksen taloudellinen tilanne
on vakaa tilojen korkean käyttöasteen (n. 70%) ja aktiivisen varainhankinnan ansiosta. Yhdistys ei
ole arvonlisäverovelvollinen vähäisen elinkeinotoimintansa vuoksi. Talon ylläpitokustannukset
katetaan työ-, kurssi ja kokoustiloista saatavilla vuokratuloilla. Kylätalossa on yleishyödyllisten
tilojen lisäksi seitsemän vuokrattavaa työ/toimistohuonetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 129
m2 (ei hankkeen piirissä). Työ/toimistohuoneet on vuokrattu paikallisille etätyöntekijöille, taiteilijoille
ja yrittäjille.
Tähän mennessä yhdistys on palkkatuetun henkilökunnan turvin järjestänyt kylätalolla monenlaista
toimintaa, esim. kesäkahvilatoiminta, lounaskahvila yhdistyksen jäsenille, varainhankintapuoti sekä
harrastuspiirejä kuten; kädentaitopiiri, mummolakerho, luonnonkosmetiikkatyöpaja, maalausryhmä,
joogaa,

digineuvontaa,

kuvataidekeho,
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puutarharyhmä, jami-iltoja jne. sekä tapahtumia ja tempauksia, kuten lasten pihajuhla, lyhtyjuhla
lapsille, vappujuhlat, laskiaisrieha, puuro pop up, Intia-teemaviikot, permakulttuuri pop up,
nukketeatteriesitys jne.

Ulkopuolisten toimesta talolla on järjestetty MLL perhekerho, kuvataideopetusta, soittotunteja,
eläkeläisten lauluryhmä, savityöpaja, keramiikkakurssi sekä keskusteluiltoja ja satunnaisia
tapahtumia.
Hankkeen toteuttamiseen käytettäviä resursseja ovat remontoitu, keskeisellä paikalla sijaitseva
kiinteistö, n.60 yhdistyksen jäsenen ja yhteistyökumppaneiden tietotaito ja lähes kolmen
toimintakauden aikana luotu verkosto. Yhdistys on tehnyt aktiivista yhteistyötä mm. Lohjan
kaupungin, Karjalohjan aluetoimikunnan sekä seudulla toimivien järjestöjen kanssa. Yhdistys on
toivottanut koko kylän tervetulleeksi vaikuttamaan kylätalon ympäristöön ja toiminnan sisältöihin.
Kylätalolla toimii erilaisia talkoorinkejä, jotka ovat erikoistuneet esim. tapahtumien järjestämiseen,
kiinteistön ylläpitoon ja puutarhaan. Kehrän puutarhassa on käynnissä Koko kylän puutarha
-projekti, jonka tarkoituksena on luoda kaikille avoin virkistysalue sekä ympäristökasvatuksellinen
yksikkö alueen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisotoimen käyttöön. Tämä projekti on saanut
rahoitusta Alueiden johtokunnan avustuksena (Lohjan kaupunki) ja Lohjaseudun Puutarhaseuralta
sekä työvälineitä lahjoituksena Fiskars Oy:ltä.

Kylätalon tilat jakautuvat seuraavasti:
Yleishyödylliset tilat (330,5m2):
1. kerros
-Kurssi- ja opetustila (nro.110) 25,5m2 (kuvataide, kädentaidot, musiikki ym. kurssit ja työpajat)
-Monitoimitila (nro.114) 36m2 kokous-/kahvila-/näyttely-ja juhlakäyttöön Opetus- ja toimitilat on
tarkoitettu yleishyödylliseen toimintaan, mm. kerhoihin, kursseihin ja luentoihin, soitinopetukseen,
alle kouluikäisten musiikkileikkikoulutoimintaan, perhekahvilatoimintaan, monikulttuuriseen
toimintaan sekä virkistystoimintaan alueen tuetun asumisen asiakkaille ja senioreille.
-Pääsisäänkäynnin ulkoeteinen (nro.101) 17m2
-Eteisaula (nro.102) 31,5m2 + vessa (nro.104) 3,5m2
-Keittiö (nro.116) 16m2. Sijaitsee monitoimitilan yhteydessä.
-Eteinen (nro.118) 2,5m2 + Tuulikaappi (nro.119) 8,5m2 + vessa (nro.117) 3,5m2
2.kerros
-Portaikko (nro.201) 9,5m2 + Eteinen 12m2, eteinen, 4,5m2,
-Leikkihuone (nro.208) 14,5m2
-Keittiö (nro.209) 10m2
-Ryhmähuone (nro.214 ja 213) 48m2 kokous-/kahvila-/näyttely-ja juhlakäyttöön Opetus- ja
toimitilat on tarkoitettu yleishyödylliseen toimintaan, mm. kerhoihin, kursseihin ja luentoihin,
soitinopetukseen, alle kouluikäisten musiikkileikkikoulutoimintaan, perhekahvilatoimintaan,
monikulttuuriseen toimintaan sekä liikunta- ja virkistystoimintaan alueen kaiken ikäisille asukkaille.
-Oleskelutila (nro.212) 18m2 olohuonemainen kokoontumis- ja oleskelutila.

-Vessa (nro.210 ja 211) 3m2
-Pihapiiriissä talousrakennus n. 70m2 joka toimii varasto-, verstas- ja teknisen työn
harrastustilana. Rakennuksen lämmitetty osa toimii puutarhaan liittyvien kerhojen taukotilana.
Ulkorakennus tarjoaa puitteet myös pienen puutyöverstaan tai esim. polkupyöräpajan toiminnalle.
Hankkeen ulkopuolelle jäävät, yksityiset tilat. 7 vuokrattua työhuonetta. Yhteensä n. 129m2
Tähän mennessä yleishyödyllisiä tiloja ovat käyttäneet Kylätalo ry:n lisäksi mm. seuraavat tahot:
-Karjalohjan Aluetoimikunta (kokouskäyttö)
-Lohjanseudun kuvataidekoulu
-Uudenmaan vammaispalvelusäätiö
-Apuomena ry (seniorikhvila, digineuvonta)
-Mannerheimin lastensuojeluliiton Karjalohjan paikallisyhdistys ry
-Toivo ja Rauha ry
-Karjalohjan Elävä Kulttuuri ry
-Paikalliset tienhoitokunnat (kokouskäyttö)
-Karjalohjan Martat
-Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry
-Vapaan Kyläkoulun kannatusyhdistys ry
-MTK-Karjalohja-Sammatti
-Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry
-Karjalohjan hyvämaineisen perinneyhdistys ry
-Länsi-uudenmaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen kannatusyhdistys ry
-Hiiden omaishoitajat ry
-Ykkösakseli ry
-Lohjan kaupungin lapsiperhetyö
-Eläkeliiton Karjalohjan yhdistys ry
-Lohjan maanmittauslaitos
Tiloja

on kylätalo ry:n tai ulkopuolisten toimijoiden toimesta käytetty kerhotoimintaan,

harrastuspiireihin, kursseihin, työpajoihin, tapahtumiin, myyjäisiin, kokouksiin, yksityistilaisuuksiin,
hanke-esittelyihin jne.

2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA
Mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Kuntaliitosten myötä (Sammatti 2009, Karjalohja ja Nummi-Pusula 2012) Lohjan kunta on kasvanut
valtavasti, ja liitoskuntien palvelumallit ovat murroksessa. Talouden tiukentuessa ja päätöksenteon
siirryttyä suuriin kuntakeskuksiin liitoskuntien toimivan lähidemokratian ja asukkaiden aktiivisuuden
merkitys on korostunut. Kaupunkien läheisyydessä sijaitsevat pienet paikkakunnat ovat vaarassa
näivettyä, kun toiminnot supistuvat, päättyvät tai siirtyvät kaupunkiin. Paikalliset aluetoimikunnat,

yhdistykset ja järjestöt yrittävät taistella asuinalueidensa lähipalvelujen sekä elinvoimaisuuden
puolesta. Lisäksi Lohjan kunnan runsaan järvistön vuoksi välimatkat alueella ovat pinta-alaan
nähden pitkät. Kaikilla maaseudun asukkailla ei ole omaa autoa, ja julkinen liikenne kulkee harvoin.
Kulkeminen harrastuksiin lähimpään kaupunkiin voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta. Tästä
syystä on tärkeää, että mielekästä ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa voidaan tarjota myös
omalla kylällä.
Kylätalotoiminta tarjoaa pienilläkin paikkakunnilla edellytyksiä tuottaa toimintaa, joka tarjoaa
asukkaille mahdollisuuden viihtyä ja harrastaa omalla kylällä. Yhteinen tila kokoaa ihmiset yhteen
ja aktivoi paikallisia yhdistyksiä ja asukkaita vaikuttamaan elinympäristönsä mielekkyyteen
harrastus, -kerho ja virkistystoiminnan sekä kulttuuri- ja yhteisöllisten tilaisuuksien tiimoilta.
Kylätalo Kehrän toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti ja saanut erittäin hyvän vastaanoton
alueella. Ongelmana kuitenkin on, että toimintaa on tähän asti pyöritetty palkkatukityöllistettyjen
työntekijöiden työpanoksella (kuluneen kahden vuoden aikana yhdistys on työllistänyt Kylätalo
Kehrän tiloissa kuusi pitkäaikaistyötöntä palkkatukityöllistettyä, joista 2 oppisopimuskoulutuksessa,
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työelämäosallisuuden vahvistamiseen alueella, mutta koko toimintakulttuurin rakentaminen tämän
resurssin varaan on epävarmaa tai suorastaan mahdotonta. Siksi tarvitaan suunnitelma toiminnan
järjestämiseksi niin, että siitä huolehtii useampi taho paikallisesti. On tärkeää solmia kattava
yhteistyöverkosto ja saada kylätalolle sitoutuneita tahoja toimintaa tuottamaan. Nämä tahot
vastaavat osaltaan hankkeessa tehtävän kartoituksen osoittamaan ja jo kokemuksen osoittamaan
toiminnan tarpeeseen.
3. HANKKEEN TAVOITTEET
Mitä tavoitteita hankkeella on? Miten tuloksia seurataan?

VISIO
Osallisuus:
Karjalohjan Kylätalo Kehrä on enemmän kuin paikka kohtaamiselle ja harrastamiselle. Kokoamalla
yhteen alueen asukkaat ja hajanaisen järjestökentän kylätalo toimii areenana yhteisten asioiden
edistämiselle, paikalliselle ja alueelliselle kehittämiselle sekä demokratian vahvistamiselle.
TAVOITTEET
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on solmia kattava yhteistyöverkosto ja vakiinnuttaa Kylätalo
Kehrän toimintakulttuuri niin, että useampi taho vastaa tarpeen mukaisen toiminnan
järjestämisestä kylätalolla. Hankkeen aikana yhteistyötahoja tuetaan yhdessä luotujen
toimintamallien käyttöönotossa. Lisäksi Kylätalo ry:n hallinnollista vastuuta pyritään jakamaan
paikallisten yhdistysten kesken.
Yhteistyöverkosto

Verkostoitumalla kylätalolle saadaan uusia kumppaneita ja toiminnan tuottajia. Tarjonta kohtaa
kysynnän. Kylätalon toimintaan sitoutuneiden tahojen ja sisällön tuottajien määrä lisääntyy.
Viestintä ja yhteistoiminnalliset työkalut kehittyvät.
Toiminnan vakiinnuttaminen
Kylätalon toiminnan rakenteet vahvistuvat ja toimintakulttuuri vakiintuu. Kylätalo tunnetaan, ja
tilojen käyttö on monipuolista ja aktiivista.
Hallinnollisen vastuun jakaminen
Kylätalon hallinnollista vastuuta jaetaan paikallisten yhdistysten kesken.
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toimintamahdollisuudet lisäävät alueen elinvoimaisuutta ja kutsuvat ihmisiä liittymään osaksi
kyläyhteisöä. Monipuolisella viestinnällä, tapahtumilla ja tempauksilla saadaan kylätalolle ja koko
seudulle positiivista näkyvyyttä. Alueen asukkaiden, yhdistysten, elinkeinonharjoittajien sekä
julkisen sektorin yhteistyö lisääntyy. Paikallista toimintaa kehitetään ja toteutetaan tarvelähtöisesti
sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. Sosiaalisen kanssakäymisen ja harrastamisen mahdollisuudet
lisääntyvät paikallisesti. Asukkaiden yhteisöllinen toiminta lisääntyy ja osallisuus vahvistuu.
Kylätalon toiminnan vakiintuessa lisääntyvien kumppanuuksien ansiosta Karjalohjan Kylätalo ry
pystyy keskittymään olennaiseen tehtäväänsä, vastuuseen kylätalon ylläpidosta ja hallinnoinnista.
Uudenlaisten hallinnollisten ja toiminnallisten yhteistyömuotojen lanseeraaminen paikallisten
toimijoiden kanssa tarjoaa onnistuessaan mallia ja innoitusta monille muille toimijoille, jotka
painivat vastaavien ongelmien kanssa.

TULOSTEN SEURAAMINEN
Kylätalo ry:n hallitus seuraa säännöllisesti hankkeen etenemistä. Hankkeen työntekijä osallistuu
hallituksen kokouksiin (neljän viikon välein), ja hallitus raportoi yhdistyksen vuosikokoukselle
puolivuosittain toiminnan etenemisestä.
Hankkeelle

perustetaan

seurantaryhmä,

joka

kokoontuu

kolmen

kuukauden

välein.

Seurantaryhmässä on edustajia Karjalohjan aluetoimikunnasta, Kylätalo ry:n hallituksesta sekä
paikallisista yhdistyksistä. Tavoitteena on saada seurantatyöskentelyyn mukaan vähintään viisi
henkilöä.
Yhteistyötahot
Palautteen kerääminen yhteistyötahoilta tapahtuu puolivuosittain. Numeraalisia seurantatietoja
kerätään tarpeen mukaan. Palaute ja kehitysehdotukset kerätään lausuntoina niiltä toimijoilta,
joiden kanssa on tehty konkreettista yhteistyötä. Palaute käsitellään seurantaryhmässä sekä
Kylätalo ry:n hallituksen toimesta, ja sen pohjalta arvioidaan toteutetun toiminnan tuloksia,
mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja kehittämismahdollisuuksia sekä yhteistyötahon että Kylätalo ry:n

näkökulmasta. Palautteen perusteellinen analysointi antaa tilaisuuden uusien yhteistyömuotojen
ideointiin ja kehittämiseen hankkeen aikana.
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toimintasuunnitelmaan seurantaryhmän muistioiden, yhteistyötahojen palautteen sekä työntekijöiltä
ja asiakkailta kerättyjen palautteiden ja ehdotusten perusteella.

Kylätalon käyttäjät
Kylätalon kävijämäärät kirjataan ylös ja lasketaan puolivuosittain tai tarpeen vaatiessa useammin.
Kylätalon käyttäjiltä kerätään kirjallista palautetta ja kehittämisehdotuksia toiminnan suhteen talon
aulassa sijaitsevan palautelaatikon sekä sosiaalisen median avulla. Palautetta voi halutessaan
antaa nimettömänä. Karjalohjan Kylätalo ry:n hallitus käsittelee palautteet kokouksissaan
kuukausittain ja välittää yhteistyökumppaneille heitä koskevan palautteen.
Kylätalon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan seuraamalla osallistujamääriä. Toimintaa
kehitetään tarveperusteisesti. Seurannan toteuttaa hankkeen työntekijä.

4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA
Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?

TYÖNKUVAT
Hankkeen toteuttaa yksi osa-aikainen työntekijä (50% työaika). Työntekijä laatii yhdessä
yhdistyksen hallituksen kanssa konkreettisen työsuunnitelman ja aikataulun hankkeelle.
Yhdistyksen hallitus ja jäsenet tukevat työntekijää ja tekevät talkootyönä sellaisia tehtäviä,
joihin työntekijän resurssit tai toimivalta eivät riitä (katso arvio vastikkeettomasta työstä).
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Karjalohjan aluetoimikunnan kanssa. Kylätalon
toimintakulttuurin vakiinnuttaminen ja järjestöjen yhteistyön vahvistaminen sekä kokoaminen
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kasvattamiseksi. Hankkeen työntekijä vierailee aluetoimikunnan kokouksissa, ja vastaavasti
Kylätalo ry:n hallitustyössä on mukana aluetoimikunnan edustus.
Kylätalon toiminnan vakiinnuttaminen
Kartoitus
Hankkeessa tehdään kartoitus, jossa selvitetään paikallista tarvetta toiminnalle (sis. kerho-,
harrastus- ja virkistystoiminnan, tapahtumat, kulttuuri jne). Kartoituksessa selvitetään myös,
mitä harrastusmahdollisuuksia ja toimintoja Karjalohjalla jo on. Karjalohjan aluetoimikunnan
lapsille, nuorille ja perheille syksyllä 2017 teettämän kyselyn tulokset ovat yhdistyksen

käytössä, ja ne otetaan kartoituksen piiriin. Pyritään tavoittamaan kartoituksella 500 paikallista
henkilöä.
Suunnitelma
Laaditaan kartoituksen pohjalta suunnitelma ja aikataulu yhteistyökumppanien etsimiseksi ja
verkostoitumisen toteuttamiseksi käytännössä. Hyödynnetään Karjalohjan aluetoimikunnan
paikallista ja alueellista tuntemusta.
Kestävä toimintakulttuuri
Solmitaan yhteistyökontakteja ja verkostoidutaan niiden tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus
toteuttaa

toivottua
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yhdistykset, yksittäiset ohjaajat, opettajat jne.). Tarjotaan kylätalon tiloja ja viestintäkanavia
näiden toimijoiden käyttöön. Samalla luodaan kylätalolle kestävää toimintakulttuuria, joka ei ole
riippuvainen kylätalo ry:n resursseista tuottaa toiminnallista sisältöä. Tämä sitouttaa uusia
tahoja toimintaan ja osaltaan varmistaa kylätalon toiminnan jatkumisen monipuolisena myös
hankkeen jälkeen. Uusien toimijoiden määrä riippuu kartoituksen tuloksista.
Kehitetään yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa työkaluja kanta- ja vapaa-ajan
asukkaiden

yhteistoiminnan

toteuttamiseksi,

esim.

kylän

osaajapankki,

talkoorinki,

neuvontapalvelut ja kimppakyytikoordinointi. Luodaan käytänteet siitä, kuka näitä työkaluja
ylläpitää.
Luodaan yhdistysten kanssa tapahtumakonsepteja. Sitoutetaan ja tuetaan yhdistyksiä
järjestämään tapahtumia kylätalolla. Tarkoituksena on, että toimintaan osallistuvat yhdistykset
löytäisivät omaan tarkoitukseensa sopivan tapahtuman, josta he vastaavat itsenäisesti
hankkeen jälkeen. Esimerkki-ideoina Kotiseutuyhdistys – perinteet, Martat – vaihtuvat teemat,
MTK – lähiympäristö ja -ruoka, Lohjanseudun puutarhaseura – perenna- ja siemenvaihtopäivät
tms.

Hallinnollisen ja käytännön vastuun jako
Kylätalo ry:n hallitustyöhön sekä talon pyörittämiseen kutsutaan mukaan paikallisia yhdistyksiä.
Tavoitteena on sitouttaa toimintaan vähintään 5 yhdistystä. Näin vastuu jakautuu optimaalisesti
ja tiedonvälitys ulottuu mahdollisimman laajalle. Pyritään siihen, että paikalliset yhdistykset
jakavat vastuuta ja tehtäviä, kuten kylätalon tilavaraukset, siivous, puutarhanhoito, erilaiset
talkoot, kokoustarjoilut, hallitustyö, tapahtumajärjestelyt tai vaikkapa liputuksen hoitaminen.
Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta ideoida, mikä voisi olla heidän panoksensa kylätalon
ylläpidossa.
Verkostoituminen
Etsitään

uusia

viestintäkanavia

mahdollisimman

laajan

asukasjoukon

tavoittamiseksi.

Verkostoidutaan eri tahojen kanssa viestinnän kehittämiseksi (esim. yhdistykset, seurakunta,
nuorisotoimi

jne.).

Hankkeessa

järjestetään

erilaisia

verkostoitumistapahtumia,

esim.

yhdistyspäivät ja kaikille sektoreille avoimet verkostoitumispäivät. Tavoitteena järjestää
hankkeen aikana kaksi tapahtumaa.
Haasteena on saada Kehrän toiminta tutuksi niille asukkaille, jotka eivät toimi aktiivisesti
yhdistyskentällä tai oman kyläyhteisönsä sisällä. Kosketuspinnan saamiseksi näihin asukkaisiin
järjestetään keskustelutilaisuuksia kaikkia asukkaita koskevien teemojen ympärille. Näihin
tilaisuuksiin kutsutaan virkamiehiä keskustelemaan asukkaiden kanssa oman alansa teemoista
(”Jalkautuvat virkamiehet”), esim. rakennusvalvonta, terveyspalvelut, päivähoito jne. Asiasta on
jo keskusteltu Lohjan kaupungin johtavan virkamiehen kanssa, ja idea on otettu ilolla vastaan.
Tämän tyyppinen avoin keskustelu myös lisää asukkaiden aktiivisuutta ja yhteiskunnallista
osallisuutta

sekä

tarjoaa

Kehrälle

keskeisen

roolin

asukkaiden

ja

virkamiesten

kohtaamispaikkana Karjalohjalla. Tavoitteena 3 keskustelutilaisuutta.
Järjestetään kylätalolle näkyvyyttä tuovia tempauksia yhteistyössä Karjalohjan aluetoimikunnan
ja paikallisten yhdistysten kanssa, esim. Karjalohja-aiheinen valokuva/videokilpailu.
Järjestetään

Karjalohjalle

näkyvyyttä

tuova,

vuosittainen

yleisötapahtuma

sekä

pienimuotoisempia tapahtumia yhteistyössä Karjalohjan aluetoimikunnan ja yhdistysten
kanssa. Tavoitteena 3 tapahtumaa hankkeen aikana.
Tutustutaan muiden kylätalojen, yhdistysten ja osuuskuntien ym. toimintaan ideoiden ja hyväksi
todettujen käytänteiden jakamiseksi. Tarkoituksena on, että tutustumiskäynteihin osallistuu
paikallisten yhdistysten sekä aluetoimikunnan edustajia. Arviolta n. 5-8 osallistujaa/käynti.
Tavoitteena 3 tutustumiskäyntiä hankkeen aikana.
Vahvistetaan alueen järjestöjen välistä viestintää ja yhteistyötä yhteisiä tapahtumia ja
tempauksia järjestämällä.
Kutsutaan muiden kylien yhdistyksiä kyläilemään ja esitellään Kehrän toimintaa esim.
yhteistyössä Lohjan kylät ry:n kanssa. Vieraillaan tapahtumissa ja seminaareissa kertomassa
kylätalotoiminnasta Karjalohjalla sekä jakamassa tietoa ja kokemuksia.
Kootaan tietokanta lähialueen yhdistysten tarjoamista palveluista.

Toteuttamiseen

osallistuvat

tahot,

toteutus-

ja

rahoitusvastuut

ja

tarvittavat

sopimusjärjestelyt
Hankkeen toteutus- ja rahoitusvastuu on Karjalohjan Kylätalo ry:llä. Hankkeen väliaikaisrahoitus
toteutetaan

käyttöpääomaluoton

turvin.

Hankkeen

omarahoitusosuus

vastikkeettomalla työllä. Vastikkeeton työ koostuu seuraavista tehtävistä:

katetaan

osittain

1. Hanketta koskeva seuranta ja hallinto
Muu kuin työntekijän tekemä hankehallinnointi, seurantaryhmä, työnantajan velvollisuudet
(esim. hanketyöntekijöiden tuntikirjanpidon seuranta), hanketta koskeva juokseva kirjanpito,
hankkeen taloudenhoito, hankkeen rahoituksen hoitaminen, vastikkeettoman työn tuntikirjanpito
jne.
Nimenkirjoitusoikeutta vaativat, hankkeeseen liittyvät toimenpiteet.
Hyrrä-järjestelmän hallinnointi, maksatusten teko ja niihin liittyvän materiaalin koonti,
seurantatietojen toimittaminen jne.
2. Viestinnän avustavat tehtävät, kuvamateriaali, tapahtumien mainokset
Esitteen suunnittelu ja laadukkaan kuvamateriaalin hankkiminen ja työstäminen vaativat taitoja,
joita hanketyöntekijältä ei voida edellyttää. Yhdistyksen jäsenistöstä löytyy alan ammattilaisia,
jotka ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa kyseisen työn tekemiseen vastikkeetta.
3. Tapahtumajärjestelyt, talkoot tapahtumien osalta
Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. yhdistysten verkostoitumis- ja aktivointitapahtumia sekä
keskustelutilaisuuksia, joihin liittyy käytännön valmisteluja (esim. tilojen valmistelu,
koristelu, hankintojen teko, tarjoilut ja kojun pystytys) sekä asiakaspalvelua ja kylätalon
isännöintiä/emännöintiä tapahtuman hetkellä. Yhdistyksen jäsenistössä on aktiiveja, jotka
tekevät mielellään näitä käytännön töitä. Tähän talkookategoriaan sisältyvät myös esim.
tarjoilujen valmistaminen seurantaryhmän tapaamisiin ja talolla vieraileville yhteistyökumppaneille.

Hankkeen tärkein yhteistyökumppani on Karjalohjan aluetoimikunta, joka tarjoaa jäsentensä
kautta

hedelmällisen

verkostoitumispohjan

useisiin

alueen

yhdistyksiin.

Tällä

lähidemokraattisella elimellä on selkeä ja Kylätalo ry:n kanssa yhtenevä näkemys siitä,
millainen rooli Kylätalo Kehrällä voi olla Karjalohjan asuinalueen ja kyläyhteisön kehittämisessä.
Aluetoimikunnan

syksyllä

2017

tekemän

lapsille,

nuorille

ja

perheille

suunnatun

hyvinvointikyselyn tulokset ovat hankkeen käytössä.

Minkälaisia riskejä on ja miten niihin varaudutaan?
Aikarajoite
Koska hankkeen toimenpiteisiin sisältyy verkostoitumista ja yhteistyötä sellaisten toimijoiden
kanssa, joiden toiminta perustuu lukukausi-malliin, on vaarana että 18kk toteutusaika
osoittautuu

riittämättömäksi

yhteisen

toiminnan

vakiinnuttamiseen.

Näistä

toimijoista

esimerkkinä erilaiset opistot jne. Yhteistyökontaktien solmiminen näiden toimijoiden kanssa on
aloitettava heti hankkeen alkumetreillä, ja heidän aikataulunsa ja näkemyksensä on otettava

huomioon jo heti hankkeen kartoitusta tehtäessä.
Verkostoituvien toimijoiden vähäinen/hidas sitoutuminen
Jo verkostoitumisen alkumetreillä pyritään asettamaan yhteisiä tavoitteita kumppaneiden
kanssa. Hankkeessa yhdistyksen toiminta tehdään näkyväksi, ja kiinnostuneet tahot saavat
tietoa yhdistyksen toiminnasta . Yhdistys etsii verkostokumppaneita laaja-alaisesti ja avoimin
mielin. Hankkeessa tehtävän kartoituksen avulla voidaan osoittaa yhteistyössä toteutettavan
toiminnan

tarve

selkeästi,

jolloin

sitoutuminen

on

mahdollisimman

riskitöntä

ja

tarkoituksenmukaista.
Kylätalon kävijoiden odotettua vähäisempi määrä
Pienellä paikkakunnalla on aina riski siitä, ettei osallistujia toimintaan saada tarpeeksi. Voi myös
olla, että ihmiset tarpeesta huolimatta ”lämpiävät hitaasti”. Tehokkaalla, suunnitelmallisella ja
kaikki sidosryhmät tavoittavalla viestinnällä pyritään varmistamaan runsas osallistuminen.
Kylätalon viestintäkanavat ovat kaikkien toiminnan toteuttajien käytössä.
Kävijämääriä seurataan säännöllisesta ja palautetta kerätään aktiivisesti. Seurannan ja
palautteen avulla toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet?
Kestävä kehitys on yksi Kylätalo ry:n keskeisiä arvoja ja tavoitteita. Hankkeella itsessään
pyritään luomaan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää toimintakulttuuria kylätalolle.
Hanke tähtää sosiaalisesti kestävään kyläyhteisöön, jossa asukkaat kokevat pystyvänsä
vaikuttamaan elinympäristöönsä oman elämänsä aktiivisina toimijoina. Osallistamisen myötä
hanke auttaa asukkaita integroitumaan kyläyhteisöön. Hanke tähtää elinvoimaiseen kylätaloon,
jolla on runsas sosiaalinen pääoma. Yhteisöllisyys ja asukkaiden aktiivisuus mahdollistavat
toimintojen monimuotoisuuden ja näin ollen asukkaiden mielekkään arjen viihtyisässä
elinympäristössä.
Hanke vahvistaa monimuotoista ja suvaitsevaa paikalliskulttuuria, jossa arvostetaan vanhaa ja
innovoidaan uutta pelkäämättä.

5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ
ALUEELLISEEN OHJELMAAN TAI PAIKALLISEEN STRATEGIAAN. MITEN AIEMMAT
HANKKEET ON HUOMIOITU?
Ykkösakselin strategian painopisteet ovat Vahvistuva paikallisuus, Toimivat yhdyskunnat ja
huolenpito ympäristöstä, Alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys -kerro miten hanke tukee
näitä.
Hankkeessa edistetään maaseudun viihtyisyyttä, vetovoimaisuutta ja palveluja.
Hanke toteuttaa kehittämisohjelman paikallisen strategian A ja B painopisteitä.

A) Vahvistuva paikallisuus
”Lähidemokratia, yhteisöllisyys ja osallisuus korostuvat”
”Palveluita kehitetään paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioonottavasti ja asukaslähtöisesti.
”Yhteisten tilojen käyttö on monipuolista ja aktiivista.”
”Palvelujen tuottamisessa hyödynnetään uusia, innovatiivisia muotoja julkisen sektorin, yritysten
ja yhdistysten yhteistyönä.”
B) Toimivat yhdyskunnat
”Asukkaiden aktivointi, paikallisuuden säilyminen, omaleimainen, paikallinen palvelutuotanto,
elinympäristön viihtyisyys, paikallinen kulttuuri ja kulttuuritapahtumat”
6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU
Mikä on hankkeen pääasiallinen kohderyhmä? Miten kohderyhmä on valittu ja miten
hankkeesta on tiedotettu? Muut tahot, joille hanke kohdistuu?
Mainitaan lisäksi määrällisesti moniko hyötyy hankkeesta ja mille alueelle hankkeen toiminta
kohdistuu.
TOIMINTA-ALUE
Hankkeen toiminta-alue on Lohjan Karjalohja.
KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ja välittöminä tai välillisinä hyödynsaajina ovat
Karjalohjan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat (noin 1500 asukasta ja 3000 vapaa-ajan asukasta)
sekä Karjalohjan ja Lohjanseudun järjestöt ja yhdistykset. Asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat
hyötyvät hankkeesta lisääntyvän harrastus-, kerho- ja viriketoiminnan sekä yhteisöllisten
tapahtumien kautta.
Karjalohjan kylätalo ry pyrkii edistämään paikallista elinvoimaisuutta rikkaan kylätalokulttuurin
kautta. Siksi hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen asukkaat ja organisaatiot.
Hankkeesta on tiedotettu hakemuksen laatimisvaiheessa Karjalohjan aluetoimikuntaa, paikallisia
yhdistyksiä sekä Karjalohjan Kylätalo ry:n jäseniä. Myös Lohjan Kylät ry on tietoinen hankkeesta.
Kylätalo ry tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia kaikille halukkaille tahoille ja toivoo hankkeen kautta
syntyvän yhteistyökontakteja myös yli kuntarajojen.
Järjestettävien

tapahtumien

kautta

hanke

kohdistuu

niihin

lähikuntien

asukkaisiin

ja

organisaatioihin, jotka tapahtumiin osallistuvat.
Hankkeen työntekijä jakaa tietoa ja kokemuksiaan osallistumalla tapahtumiin ja seminaareihin sekä
tekemällä hanke-esittelyjä.
Hanke toteuttaa Lohjan kaupungin strategian arvoperustaa sekä strategian kärkiä alueellisesti (1.
elinvoimainen, 2. hyvinvoiva, 3. asukkaiden Lohja).
Hanke on yhteneväinen Lohjan Kylät ry:n tavoitteiden kanssa, mutta pienemmässä, paikallisessa

mittakaavassa.
Hankkeessa kehitetään toimintakulttuuria, joka vastaa myös Karjalohjan aluetoimikunnan
tavoitteita lähidemokratian, elinvoimaisuuden ja asukaslähtöisyyden vahvistamiseksi.
AIKATAULU
Hanke kestää 18kk, ja se toteutetaan 01.01.2019-30.06.2020 välisenä aikana.
7. MITEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA
JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?
Hankkeen työntekijä laatii loppuraportin ja -arvion, joka hyväksytetään seurantaryhmällä ja
esitetään Kylätalo ry:n hallitukselle sekä Karjalohjan aluetoimikunnalle. Nämä tahot arvioivat
osaltaan hankkeen tavoitteiden toteutumista. Kylätalo ry:n hallitus hyödyntää tietoa yhdistyksen
seuraavaa toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
Hankkeen aikana luotu verkosto synnyttää vakaan pohjan kylätalon toiminnalle. Hankkeessa
sitoutettavien toimijoiden aktiivisuus takaa toiminnan jatkumisen kylätalolla

myös hankkeen

jälkeen.

8. TIEDOTTAMINEN
Miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen?
Hankkeen aikana
Työntekijä vastaa hankkeen päivittäisestä viestinnästä ja tiedottamisesta eri sidosryhmille.
Yhdistyksen hallitus vastaa hankkeen etenemistä koskevasta tiedottamisesta yhdistyksen jäsenille.
Hankkeen viestintää toteutetaan monikavavaisesti huomioiden eri kohderyhmien tarpeet.
Pääsääntöiset viestintäkanavat ulkoiseen viestintään:
1. Yhdistyksen verkkosivut
2. Sosiaalinen media
3. Yhteistyöorganisaatiot, niiden viestintähenkilöstö sekä -verkostot tiedotusväylinä
4. Yhdistyksen sähköpostilista, jäsentiedotteet
5. Toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen yleisillä ilmoitustauluilla
6. Toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen paikallislehdissä
7. Osallistuminen tapahtumiin (hanke-esittelyt, hankemessut, seminaarit, järjestötreffit jne)
8. Kirjallinen materiaali verkostoitumisen työkaluna (esim printtiesite kylätalon tiloista ja
toiminnoista yhteistyökumppaneille)
9. Jalkautuva viestintä
laaditaan printtiesitteitä yleiseen jakeluun sekä muuta pr-/mainos-/tiedotusmateriaalia

10. Kylätalon viestintäkanavat ovat yhteistyökumppaneiden käytettävissä kylätalolla
järjestettäviä toimintoja koskien
11. Tiedottaminen ja tiedon välittäminen aluetoimikunnille heidän toivomallaan tavalla
hankehenkilöstön ja yhdistyksen hallituksen toimesta

Kylätalon toimintaan ja hankkeeseen liittyvää viestintää toteutetaan pääsääntöisesti Kylätalo
Kehrän nettisivujen sekä Facebook-sivun kautta, Lohjan alueella yleisille ilmoitustauluille
kiinnitettävin mainoksin sekä yhteistyökumppaneiden viestintäkanavien kautta. Viestinnässä
hyödynnetään laajasti olemassaolevia yhteistyöverkostoja. Uusia yhteistyön ja tiedotuksen
mahdollisuuksia kartoitetaan hankkeessa aktiivisesti.
Hankkeen työntekijä osallistuu alueellisiin ja kansallisiin tapahtumiin ja seminaareihin ja vierailee
kutsuttuna kertomassa toiminnastaan ja hankkeistaan eri järjestöjen tilaisuuksissa.
Resurssien salliessa hankkeen työntekijä sekä yhdistys jalkautuvat alueen tuetun asumisen
yksiköihin, joiden asiakaskuntaa on muiden viestintäkanavien kautta vaikea tavoittaa.

Sisäinen viestintä:
Hankkeen työntekijä raportoi yhdistyksen hallitukselle kuukausittain hankkeen etenemisestä
osallistumalla hallituksen kokouksiin. Yhdistyksen hallitus vastaa tiedottamisesta yhdistyksen
jäsenille ja yhteistyökumppaneille jäsentiedotteen yhteydessä neljä kertaa vuodessa. Hallitus
seuraa hankkeen etenemistä säännöllisesti kokoustensa yhteydessä ja kokoontuu tarvittaessa
hankkeen tiimoilta.
Hankkeen työntekijä raportoi seurantaryhmälle hankkeen etenemisestä kolmen kuukauden välein
seurantaryhmän tapaamisissa.

Hankkeen jälkeen
Yhdistyksen hallitus laatii hankkeessa saavutetuista tuloksista koosteen joka esitellään kaikille
avoimessa tiedotustilaisuudessa. Tilaisuuteen kutsutaan yhdistyksen jäsenet, alueen asukkaat,
verkostokumppanit sekä edustajia Karjalohjan aluetoimikunnasta, Ykkösakseli ry:stä, Suomen
Kylätoiminta ry:stä ja paikallislehdestä.
Yhdistys kertoo mielellään toteutetusta hankkeesta ja tuloksista erilaisissa seminaareissa ja
tapahtumissa sekä kutsuu vieraakseen hankkeesta kiinnostuneita tahoja.
Hankkeen aikana toimivaksi todettujen tiedottamis- ja viestintäkanavien käyttöä jatketaan.
Hankekooste liitetään yhdistyksen toimintakertomukseen.

KEHITTÄMISHANKKEEN KUSTANNUSARVIO
Todelliset kustannukset
Kustannuslaji
Palkat 2800€ x 0,5 x 1,3 x 18kk
Flat rate 24%
Palkkiot
Vuokrat
Ostopalvelut
Matkakulut

Summa €

Muut kulut
Vastikkeeton työ
Kustannukset yhteensä
Hankkeen tulot (vähennetään)
Kustannusarvio yhteensä (ilman tuloja)
INVESTOINTIHANKKEEN KUSTANNUSARVIO

32 760
7 862,40
200
300
2 500
1 000
7680
52 302,40
52 302,40
(kustannuslajit sisältävät myös
vastikkeettoman työn)

Todelliset kustannukset / kertakorvaus

euroa

Koneet, laitteet ja välineet
Rakentaminen
Rakennuksen hankinta
Aineettomat investoinnit
Kustannusarvio yhteensä
Hankkeen rahoitussuunnitelma
A. Haettava tuki / avustus
B. Muut julkiset rahoituslähteet
- Kunta
- Muu julkinen tuki
C. Yksityinen rahoitus
- Yksityinen rahoitus, rahallinen osuus
- Yksityinen rahoitus, vastikkeeton työ
Rahoitussuunnitelma yhteensä (A+B+C)
Hankkeen tulot (lisätään)
Kokonaisrahoitus

36 611,68

15 690,72
8010,72
7680,00
52 302,40
52 302,40

