KYLÄ VÄLITTÄÄ -hanke

Lehdistötiedote

27.10.2010

Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?
Torstaina 4.11.2010 klo 16.00 – 20.00
Lahti, Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C / auditorio
Päijät-Hämeen kyläohjelma 2004 - 2009 laadittiin yhteiseksi tahdonilmaisuksi kylien, kylätoiminnan ja
maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta. Tämän maakunnallisen kehittämisstrategian tavoitteeksi
asetettiin viihtyisät ja elinvoimaiset kylät.
Jotta ohjelman tuloksia voidaan arvioida ja tehdä toimintaa näkyväksi, päädyttiin käyttämään
sosiaalisen tilinpidon menetelmää. SoT on tulosten mittaamisten väline, silloin kun tavoitteet eivät ole
taloudellisia. SoT mittaa ohjelman yhteiskunnallisia vaikutuksia, kirjaa tulokset järjestelmällisesti ja
esittää ne sidosryhmille tilinpäätöksen muodossa. Nyt tehty työ on ainutlaatuista Suomessa.
Kyläohjelman toteutumisen pitkäaikainen seuranta sosiaalisen tilinpidon menetelmin kiinnostaa
toimijoita valtakunnallisestikin.
Tilinpäätöksen tuloksista suurin osa perustuu kyläkyselyiden vastauksiin. Maakunnasamme 70 kylällä
toimii rekisteröity kehittäjätaho, joista 56 % vastasi kyläkyselyyn.
Tuloksista nousee esiin erityisesti seuraavat:
-

Kylillä tehdään paljon vapaaehtoistyötä: yhteisiä tapahtumia järjestetään, tiedotus kylällä
käyttää hyväksi median monet mahdollisuudet ja yhteishenki vahvistuu.

-

Talkooperinne elää vahvana: luonnonympäristöä kunnostetaan ja kylätaloja korjataan.

-

Viranomaisyhteistyö tuntuu toimivan: liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja löydetään
yhdessä ja vesihuoltohankkeet edistävät kyliin rakentamista. Suhde kuntiin on hyvä.

-

Kylät ovat valmiit ottamaan vastuuta yhä monialaisemmista asioista. Elinvoiman lähteitä ovat
vuorovaikutus, merkityksellinen työ yhteisön hyväksi ja mahdollisuus vaikuttaa.

Haasteena maakunnan kylätoiminnalle tulee olemaan maaseudun yhteisen äänen löytyminen,
voimien kokoaminen entistä laajavaikutteisemman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi. Tarvitaan
erilaisten näkökulmien luovaa jännitettä maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
Kyläohjelman tilinpäätös ”Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?” julkistetaan seminaarissa
4.11.2010 Lahdessa. Tilintarkastuksen esittelee Håkan Björk, joka on toiminut asiantuntijana koko
ohjelmakauden ajan. Seminaari kutsuu myös maakuntamme vaikuttajat ja toimijat
paneelikeskusteluun, jossa pohditaan kylien tulevaisuudennäkymiä arjen sujuvuuden näkökulmasta.
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Lehdistötilaisuus
Seminaarin luennoitsijoina kuullaan valtakunnan parasta osaamista ja laajinta
kokemusta omaavia tutkijoita ja käytännön toimijoita.
Medialla on mahdollisuus haastatella alustajia Koulutuskeskus Salpauksessa
ennen seminaarin alkua klo 14:30. Seminaariohjelma on liitteenä.

Lisätietoja seminaarista ja Kylä välittää -hankkeesta
Liisa Helanto
kyläasiamies
044 – 708 0871
liisa.helanto@salpaus.fi
Kylä välittää –hanke
Koulutuskeskus Salpaus/Päijät-Hämeen Kylät ry
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Päijät-Hämeen kyläohjelman 2004 - 2009 arviointi

Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?
Torstaina 4.11.2010 klo 16.00 – 20.00
Lahti, Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C / auditorio
Päijät-Hämeen kyläohjelman väliarviointi ”Monia pieniä askeleita” tehtiin v.2007. Nyt on aika
arvioida vievätkö askeleet oikeaan suuntaan.

15.30

Kahvitarjoilu

16.00

Tilaisuuden avaus / Liisa Helanto, Päijät-Hämeen Kylät ry

16.10

Päijät-Hämeen kyläohjelman toteutumisen arviointi /
Liisa Helanto, kyläasiamies, Päijät-Hämeen Kylät ry
Menetelmänä sosiaalinen tilinpito /
Håkan Björk, toiminnanjohtaja, CB Support Nordic AB
Kysymyksiä, keskustelua

17.10

Mahdollisuutena yhteiskunnallinen yritys / Ritva Pihlaja, tutkija
Kokemuksia Ruotsista / Håkan Björk
Kysymyksiä, keskustelua

18.15

Paneeli / puheenjohtajana Lauri Kuukasjärvi
Millainen on Päijät-Häme vuonna 2015 arjen sujuvuuden näkökulmasta?
Miten haluamme asioiden toteutuvan?
Mirja Karila-Reponen, maakunta-arkkitehti, Päijät-Hämeen liitto
Jukka Vepsäläinen, projektipäällikkö, ennakointi, ELY-keskus
Pauli Syyrakki, kunnanjohtaja, Nastola
Matti Piispanen, lääninrovasti, Hollolan rovastikunta
Liisa Häme, toiminnanjohtaja, Päijänne-Leader ry
Tuija Veirto, toimittaja, Lahden Radio
Kysymyksiä, keskustelua

19.30

Yhteenveto päivän keskusteluista / Liisa Helanto
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Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?
-seminaarin asiantuntijoita
Ritva Pihlaja
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on valinnut Vuoden 2010 Maaseututoimijaksi
MMM, agronomi Ritva Pihlaja Porvoosta. Kyseessä on tunnustus aktiivisesta,
pitkänäköisestä, vastuullisesta ja verkostoja rakentavasta maaseudun
kehittämistyöstä. Hän on nykyään mm. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
(YTR) Kansalaisjärjestöteemaryhmän priimus motor ja sen sihteeri sekä
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkija Mikkelissä.
Ritva tullut tunnetuksi erityisesti maaseudun ja kolmannen sektorin tutkijana ja
tinkimättömänä puolestapuhujana. Aktiivisena kirjoittajana ja innostavana
alustajana hän on nostanut julkiseen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun
varsinkin niitä ehtoja, joilla kolmas sektori toimii ja mitkä ovat niitä käytännön
tekijöitä, jotka ovat joko edistämässä tai jarruttamassa kansalaisjärjestöjen ja
vapaaehtoistoiminnan kehittymistä maaseudulla.
Hänen maaseutututkimuksistaan mainittakoon ”Kolmas sektori
maaseutukunnissa” (2010), ”Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori” (2005)
Lisätietoja: Ritva Pihlaja, puh. 0400 895 140, ritva.pihlaja(a)pp.inet.fi
www.maaseutupolitiikka.fi/kansalaisjarjesto

Håkan Björk
Håkan Björk on vuodesta 1998 kehittänyt yrityksessään sosiaalisen tilinpidon työtapaa
pääasiallisesti kolmannelle sektorille. Lähtökohtana on käytetty John Pearsin ”Social
Audit for small organisation”, jota Håkan on harmonisoinut ja kehittänyt Ruotsin ja
Suomen oloihin sopivaksi.
Suomessa alkuun päästiin koulutuksella, jossa käytäntö ja teoria kulkivat käsi kädessä.
Noin 15 organisaatiota osallistui näihin koulutuksiin; myös kylien kehittämishankkeita ja
Leader - toimintaryhmiä. Päijät -Hämeen esimerkki on yksi parhaista kokonaisvaltaisesti
toteutetuista sosiaalisista tilinpidoista, johon Håkan on osallistunut kouluttajana ja
tukijana. Hän toimi myös välitilinpäätöksen tilintarkastajana.
Håkan on toiminut asiantuntijana kahdessa suuressa sosiaalisen tilinpidon hankkeessa:
Suomen Punaisen Ristin Responsse -hankkeessa ja Jyvälän Setlementin Näky hankkeessa. Ruotsissa maakunnan kehittäjäorganisaatiot ovat toteuttaneet sosiaalista
tilinpitoa. Hyvä esimerkki on Skellefteå Byautvecklingsråd ”, Byaliv, ett pilotprojekt i
glesbygsutveckling”,
Håkan on tuottanut sosiaalisen tilinpidon käsikirjan, joka on käännetty myös suomeksi.
Håkanin suuri kiinnostus ja inspiraatio tehtävää kohtaan ovat olleet keskeistä työn
onnistumiselle.
Håkan Björk, tj. CB Support Nordic AB, puh +467 06060073
hb(a)gemenskapsforetag.nu
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